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RÉASÚNÚ GEARR

Tar éis Chinneadh (AE) 2019/420 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Márta 
2019, lenar leasaíodh go suntasach Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE maidir le Sásra Aontais 
um Chosaint Shibhialta, tá raon feidhme teoranta ag an dréacht-tuairim seo ón gCoiste um 
Fhorbairt. Féachtar leis aird a tharraingt ar trí ghné thábhachtacha don Sásra sa chéad chreat 
airgeadais ilbhliantúil eile 2021-2027, maidir lena ghníomhachtú lasmuigh den Aontas agus i 
gcomhthéacs géarchéimeanna daonnúla.

Ar an gcéad dul síos, leagtar béim sa dréacht-tuairim ar an ngá le hacmhainneacht an tSásra a 
neartú maidir le tubaistí nádúrtha a bhaineann leis an aeráid, go háirithe dóiteáin foraoise, 
agus a bhfuil tíortha i mbéal forbartha an-leochaileach ina leith.

Ar an dara dul síos, féachtar leis an togra cúnamh airgeadais ón Aontas i gcomhair 
acmhainneachtaí atá réamhgheallta don Díorma Eorpach um Chosaint Shibhialta a mhéadú 
nuair a úsáidtear an Sásra chun freagairt do thubaistí lasmuigh den Aontas. Tá sé beartaithe, i 
gcomhréir leis an seasamh ón gComhairle agus leis an dréacht-tuarascáil ón gCoiste um an 
gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia, go maoineoidh an tAontas 
suas go dtí 75% de na costais a bhaineann leis na hacmhainneachtaí a oibriú, lena n-áirítear 
iompar – an leibhéal céanna le gníomhaíochtaí lasmuigh den Aontas.

Ar an triú dul síos, tugtar ceanglas isteach le dul i gcomhairle leis na gníomhaithe daonnúla 
roimh idirghabhálacha i dtubaistí de dhéantús an duine nó in éigeandálaí casta.

LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Fhorbairt ar an gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus 
um Shábháilteacht Bia, mar an coiste atá freagrach, na leasuithe seo a leanas a chur san 
áireamh:

Leasú 1

Togra le haghaidh cinnidh
Aithris 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1a) De bhrí go bhfuil méadú ar 
mhinicíocht, ar dhéine agus ar chastacht 
na dtubaistí nádúrtha ar fud an domhain 
mar gheall ar an athrú aeráide agus go 
bhfuil tíortha i mbéal forbartha, go 
háirithe na tíortha is lú forbairt agus na 
stáit oileánacha bheaga i mbéal 
forbartha, an-leochaileach, ar thaobh 
amháin, mar gheall ar an gcumas 
teoranta atá acu oiriúnú d'iarmhairtí an 
athraithe aeráide agus iad a mhaolú, agus 
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freagairt do thubaistí a bhaineann leis an 
aeráid, agus ar an taobh eile, dá nochtadh 
geografach do thuilte, do thromaigh agus 
do dhóiteáin foraoise.

Or. en

Leasú 2

Togra le haghaidh cinnidh
Aithris 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2a) Ní hamháin go gcuireann  
dóiteáin foraoise saol daoine, slite beatha 
agus bithéagsúlacht i mbaol agus go 
gcuireann siad deireadh leo, bíonn 
méideanna móra astaíochtaí carbóin 
scaoilte mar thoradh orthu freisin agus 
laghdaíonn siad an cumas ionsúite 
carbóin  an phláinéid, agus géaraíonn 
siad an t-athrú aeráide ar an gcaoi sin. Is 
cúis imní ar leith iad na cásanna ina 
mbíonn foraois phríomhúil scriosta ag an 
dóiteán, mar a tharla le déanaí i réigiúin 
mheánchiorclacha áirithe.  Leis an 
méadú ar líon na dtubaistí a bhaineann 
leis an aeráid, dóiteáin foraoise san 
áireamh, is gá oibríochtaí an tSásra 
Aontais um Chosaint Shibhialta lasmuigh 
den Aontas a neartú.

Or. en

Leasú 3

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – pointe -1 (nua)
Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE.
Airteagal 16 – mír 2

An téacs atá ann Leasú

(-1) in Airteagal 16, cuirtear an méid 
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seo a leanas in ionad mhír 2:
2. Féadfar idirghabhálacha faoin 
Airteagal seo a dhéanamh mar idirghabháil 
cúnaimh uathrialach nó mar rannchuidiú le 
hidirghabháil faoi stiúir eagraíocht 
idirnáisiúnta. Déanfar comhordú an 
Aontais a chomhtháthú go hiomlán leis an 
gcomhordú foriomlán arna sholáthar ag 
Oifig na Náisiún Aontaithe um Chomhordú 
Gnóthaí Daonnúla (OCHA), agus 
déanfaidh comhordú an Aontais ról 
ceannasach OCHA a urramú. I gcás 
tubaistí de dhéantús an duine nó 
éigeandálaí casta, áiritheoidh an Coimisiún 
comhsheasmhacht leis an gComhdhearcadh 
Eorpach maidir le Cabhair Dhaonnúil*, 
agus urraim do phrionsabail dhaonnúla.

2. Féadfar idirghabhálacha faoin 
Airteagal seo a dhéanamh mar idirghabháil 
cúnaimh uathrialach nó mar rannchuidiú le 
hidirghabháil faoi stiúir eagraíocht 
idirnáisiúnta. Déanfar comhordú an 
Aontais a chomhtháthú go hiomlán leis an 
gcomhordú foriomlán arna sholáthar ag 
Oifig na Náisiún Aontaithe um Chomhordú 
Gnóthaí Daonnúla (OCHA), agus 
déanfaidh comhordú an Aontais ról 
ceannasach OCHA a urramú. I gcás 
tubaistí de dhéantús an duine nó 
éigeandálaí casta, rachaidh an Coimisiún i 
gcomhairle le gníomhaithe daonnúla 
roimh an idirghabháil agus áiritheoidh an 
Coimisiún comhsheasmhacht leis an 
gComhdhearcadh Eorpach maidir le 
Cabhair Dhaonnúil*, agus urraim do 
phrionsabail dhaonnúla.

Or. en

Leasú 4

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2 a (nua)
Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE.
Airteagal 23 – mír 2

An téacs atá ann Leasú

(2a) in Airteagal 23, cuirtear an méid 
seo a leanas in ionad mhír 2:

2. Ní bheidh méid an chúnaimh 
airgeadais ón Aontas i gcomhair 
acmhainneachtaí atá réamhgheallta don 
Díorma Eorpach um Chosaint Shibhialta os 
cionn 75 % de na costais a bhaineann leis 
na hacmhainneachtaí a oibriú, lena n-
áirítear iompar, i gcás tubaiste nó i gcás 
tubaiste atá ar tí tarlú laistigh den Aontas 
nó i stát rannpháirteach.

2. Ní bheidh méid an chúnaimh 
airgeadais ón Aontas i gcomhair 
acmhainneachtaí atá réamhgheallta don 
Díorma Eorpach um Chosaint Shibhialta os 
cionn 75 % de na costais a bhaineann leis 
na hacmhainneachtaí a oibriú, lena n-
áirítear iompar, i gcás tubaiste nó i gcás 
tubaiste atá ar tí tarlú laistigh nó lasmuigh 
den Aontas.

Or. en
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Leasú 5

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2 b (nua)
Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE.
Airteagal 23 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2b) in Airteagal 23, scriostar mír 3.

Or. en

Réasúnú

Tá gá le leasú 5 chun aon neamhréireacht  a sheachaint a dhíorthaíonn ó ghlacadh 
féideartha leasú 4 maidir le cúnamh airgeadais d’acmhainneachtaí atá réamhgheallta don 
Díorma Eorpach um Chosaint Shibhialta i gcás tubaistí lasmuigh den Aontas.


