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Eochair do na siombailí a úsáidtear

* An nós imeachta comhairliúcháin
*** Nós imeachta an toilithe

***I An gnáthnós imeachta reachtach (an chéad léamh)
***II An gnáthnós imeachta reachtach (an dara léamh)

***III An gnáthnós imeachta reachtach (an tríú léamh)

(Braitheann an cineál nós imeachta ar an mbunús dlí a mholtar sa 
dréachtghníomh.)

Leasuithe ar dhréachtghníomh

Leasuithe ó Pharlaimint na hEorpa arna leagan amach in dhá cholún

Léirítear téacs atá scriosta le cló trom iodálach sa cholún ar chlé. Léirítear 
téacs atá curtha in ionad téacs eile le cló trom iodálach sa dá cholún. 
Léirítear téacs nua le cló trom iodálach sa cholún ar dheis.

Sa chéad líne agus sa dara líne den cheanntásc a ghabhann le gach leasú, 
sonraítear an chuid ábhartha den dréachtghníomh atá á breithniú. Má 
bhaineann leasú le gníomh atá cheana ann agus go bhfuil sé i gceist é a leasú 
le dréachtghníomh, bíonn an tríú líne i gceanntásc an leasaithe ina sonraítear 
an gníomh atá cheana ann agus bíonn an ceathrú líne ann ina sonraítear an 
fhoráil den ghníomh sin is mian le Parlaimint na hEorpa a leasú.

Leasuithe ó Pharlaimint na hEorpa i bhfoirm téacs comhdhlúite

Aibhsítear téacs nua le cló trom iodálach. Léirítear téacs atá scriosta trí leas 
a bhaint as an tsiombail ▌nó cuirtear líne tríd an téacs. Léirítear téacs atá 
curtha in ionad téacs eile tríd an téacs nua a aibhsiú le cló trom iodálach agus 
tríd an téacs atá á ionadú a scriosadh nó trí líne a chur tríd. 
Mar eisceacht air sin, ní aibhsítear athruithe atá go hiomlán teicniúil agus ar 
athruithe iad a rinne na ranna dréachtaithe nuair a bhí an téacs 
críochnaitheach á ullmhú.
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DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir 
le creat rialachais le haghaidh na hionstraime buiséadaí um chóineasú agus um 
iomaíochas i gcomhair an limistéir euro
(COM(2019)0354 – C9-0103/2019 – 2019/0161(COD))

(Gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an bParlaimint agus chuig an gComhairle 
(COM(2019)0354),

– ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus do phointe (b) d’Airteagal 136(1) in éineacht le 
hAirteagal 121(6) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a 
thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C9-0103/2019),

– ag féachaint d'Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

– ag féachaint don tuairim ón mBanc Ceannais Eorpach an 30 Deireadh Fómhair 2019,

– ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint don tuairim ón gCoiste um Buiséid,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus 
Airgeadaíochta (A9-0000/2020),

1. Ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh mar a leagtar amach ina dhiaidh seo é;

2. Á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má 
dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go 
substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

3. Á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an 
gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

Leasú 1

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1) Is ábhar leasa choitinn é beartais (1) Is ábhar leasa choitinn é beartais 
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eacnamaíocha na mBallstát a chomhordú. 
Is chun leas, go háirithe, na mBallstát a 
bhfuil an euro mar airgeadra acu, beartais 
eacnamaíocha a sheoladh lena gcuirtear 
feidhmiú cuí an Aontais Eacnamaíoch agus 
Airgeadaíochta chun cinn agus is chun a 
leasa freisin beartais lena gcuirfí an 
feidhmiú sin i mbaol a sheachaint i 
gcomhthéacs mór-threoirlínte atá curtha le 
chéile ag an gComhairle agus is cúram de 
chuid na mBallstát an dá ní sin a 
dhéanamh.

eacnamaíocha na mBallstát a chomhordú. 
Is chun leas, go háirithe, na mBallstát a 
bhfuil an euro mar airgeadra acu, beartais 
eacnamaíocha a sheoladh lena gcuirtear 
feidhmiú cuí an Aontais Eacnamaíoch agus 
Airgeadaíochta chun cinn agus is chun a 
leasa freisin beartais lena gcuirfí an 
feidhmiú sin i mbaol a sheachaint i 
gcomhthéacs mór-threoirlínte atá curtha le 
chéile ag an bParlaimint Eorpach agus ag 
an gComhairle agus is cúram de chuid na 
mBallstát an dá ní sin a dhéanamh. 

Or. en

Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2) Chun feidhmiú cuí an Aontais 
Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta a 
áirithiú, ba cheart do na Ballstáit a bhfuil 
an euro mar airgeadra acu bearta a 
dhéanamh chun athléimneacht a 
ngeilleagar a fheabhsú trí athchóiriúcháin 
struchtúracha agus infheistíocht 
spriocdhírithe a dhéanamh. Ag Cruinniú 
Mullaigh Euro mhí na Nollag 2018 tugadh 
sainordú don Ghrúpa Euro dul ag obair ar 
dhearadh, ar mhionsonraíocht an chur chun 
feidhme agus ar ghné an ama d’ionstraim 
bhuiséadach um chóineasú agus um 
iomaíochas i gcomhair an limistéir euro. 
Chun a áirithiú go ndéanfaidh na Ballstáit 
na hathchóirithe struchtúracha agus an 
infheistíocht ar bhealach comhsheasmhach 
comhleanúnach dea-chomhordaithe ní mór 
creat rialachais a bhunú le go mbeidh an 
Chomhairle in ann treoshuíonna 
straitéiseacha a chur ar fáil maidir le 
tosaíochtaí athchóiriúcháin agus 
infheistíochta a bheidh le déanamh 
laistigh den limistéar euro ag na Ballstáit. 
Chuirfeadh creat den sórt sin feabhas ar 

(2) Chun feidhmiú cuí an Aontais 
Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta a 
áirithiú, ba cheart do na Ballstáit a bhfuil 
an euro mar airgeadra acu bearta a 
dhéanamh chun athléimneacht a 
ngeilleagar a fheabhsú trí athchóiriúcháin 
struchtúracha agus infheistíocht 
spriocdhírithe a dhéanamh. Ag Cruinniú 
Mullaigh Euro mhí na Nollag 2018 tugadh 
sainordú don Ghrúpa Euro dul ag obair ar 
dhearadh, ar mhionsonraíocht an chur chun 
feidhme agus ar ghné an ama d’ionstraim 
bhuiséadach um chóineasú agus um 
iomaíochas i gcomhair an limistéir euro, a 
ghlacfar ar bhonn an togra ábhartha de 
chuid an Choimisiúin, a leasófar más gá. 
Chun a áirithiú go ndéanfaidh na Ballstáit 
na hathchóirithe struchtúracha agus an 
infheistíocht ar bhealach comhsheasmhach 
comhleanúnach dea-chomhordaithe, is gá 
creat rialachais a bhunú don ionstraim 
bhuiséadach um chóineasú agus um 
iomaíochas i gcomhair an limistéir euro.
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chóineasú agus iomaíochas an limistéir 
euro. Ba cheart don Chomhairle treoir 
thír-shonrach a chur ar fáil maidir le 
cuspóirí athchóiriúcháin agus 
infheistíochta aonair na mBallstát a 
bhfuil an euro mar airgeadra acu ar féidir 
tacú leo faoin ionstraim bhuiséadach um 
chóineasú agus um iomaíochas. Os rud é 
go mbaineann creat den chineál sin go 
sonrach leis na Ballstáit sin a bhfuil an 
euro mar airgeadra acu, is do chomhaltaí 
na Comhairle, a ionadaíonn do na 
Ballstáit sin, agus dóibh sin amháin, is 
ceart páirt a ghlacadh i vótaí faoin 
Rialachán seo.

Or. en

Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2a) Chun cuntasacht dhaonlathach 
agus éifeachtúlacht an Aontais 
Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta agus 
na hionstraime buiséadaí um chóineasú 
agus um iomaíochas a fheabhsú, ba 
cheart ról i gcomhair Aire Geilleagair 
agus Airgeadais Eorpach a bhunú, mar a 
leagtar síos sa teachtaireacht ón 
gCoimisiún an 6 Nollaig 2017 maidir le 
hAire Geilleagair agus Airgeadais 
Eorpach agus sa rún ó Pharlaimint na 
hEorpa an 16 Feabhra 2017 maidir le 
feidhmiú an Aontais Eorpaigh a fheabhsú 
trí chur le hacmhainneacht Chonradh 
Liospóin8a. Bheadh an tAire Geilleagair 
agus Airgeadais Eorpach i gceannas ar 
an nGrúpa Euro agus ar Bhord 
Gobharnóirí an tSásra Cobhsaíochta 
Eorpaigh, bheadh sé ina chomhalta den 
Choimisiún agus bheadh sé cuntasach do 
Pharlaimint na hEorpa. Ba cheart don 
Aire Geilleagair agus Airgeadais Eorpach 
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ról gníomhach a ghlacadh san idirphlé 
eacnamaíoch agus sna héisteachtaí 
eacnamaíocha mar a leagtar síos sa 
Rialachán seo.
_________________

8a IO C 253, 18.7.2018, lch. 215.

Or. en

Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3) Ar leibhéal an Aontais, is é an 
Seimeastar Eorpach chun beartas 
eacnamaíoch a chomhordú an creat a 
úsáidfear chun tosaíochtaí athchóiriúcháin 
náisiúnta na mBallstát a shainaithint agus 
chun faireachán a dhéanamh ar chur i 
bhfeidhm na dtosaíochtaí sin. Leis an 
Rialachán seo tugtar aghaidh ar an ngá atá 
ann comhleanúnachas a bhunú idir 
tosaíochtaí athchóiriúcháin agus 
infheistíochta an limistéir euro ina 
iomláine agus cuspóirí athchóiriúcháin 
agus infheistíochta na mBallstát éagsúla a 
bhfuil an euro mar airgeadra acu, agus a 
gcomhsheasmhacht laistigh den 
Seimeastar Eorpach a áirithiú.

(3) Ar leibhéal an Aontais, is é an 
Seimeastar Eorpach chun beartas 
eacnamaíoch a chomhordú an creat a 
úsáidfear chun tosaíochtaí athchóiriúcháin 
náisiúnta na mBallstát a shainaithint agus 
chun faireachán a dhéanamh ar chur i 
bhfeidhm na dtosaíochtaí sin. Faoi 
chuimsiú an tSeimeastair Eorpaigh, 
eisíonn an Chomhairle, ar bhonn togra 
ón gCoimisiún, moltaí bliantúla maidir le 
beartas eacnamaíoch an limistéir euro 
(moltaí maidir leis an limistéar euro), ar 
moltaí iad a mheastar a chuirfidh 
Ballstáit an limistéir euro san áireamh ar 
an leibhéal náisiúnta agus a gcláir 
náisiúnta um athchóiriú á ndréachtú acu. 
Leis an Rialachán seo tugtar aghaidh ar an 
ngá atá ann creat a bhunú chun 
treoshuíonna straitéiseacha a shainiú le 
haghaidh thosaíochtaí athchóiricháin agus 
infheistíochta na mBallstát a bhfuil an 
euro mar airgeadra acu, i gcomhréir le 
moltaí an limistéir euro agus le cláir 
náisiúnta um athchóiriú na mBallstát 
aonair a bhfuil an euro mar airgeadra acu. 
Is iad na treoshuíonna straitéiseacha le 
haghaidh na dtosaíochtaí athchóiriúcháin 
agus infheistíochta, mar aon leis na 
moltaí maidir leis an limistéar euro agus 
na cláir náisiúnta um athchóiriú i 
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gcomhthéacs an tSeimeastair Eorpaigh, atá 
mar chuid den chreat chun tosaíochtaí 
athchóiriúchaín náisiúnta na mBallstát a 
shainaithint.

Or. en

Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4) Ar bhonn bliantúil, ba cheart don 
Chomhairle treoshuíonna straitéiseacha a 
leagan amach maidir le tosaíochtaí 
athchóiriúcháin agus infheistíochta i 
gcomhair an limistéar euro, mar chuid den 
mholadh maidir le beartas eacnamaíoch 
an limistéir euro. Ba cheart don 
Chomhairle, ag gníomhú di trí thromlach 
cáilithe ar mholadh ón gCoimisiún, na 
treoshuíonna straitéiseacha a ghlacadh, 
agus tar éis don Ghrúpa Euro plé a 
dhéanamh ar na tosaíochtaí 
athchóiriúcháin agus infheistíochta a 
mheasann sé a bheith ábhartha agus 
iomchuí lena n-áireamh sna treoshuíonna 
sin. Beidh a ról féin ag an Cruinniú 
Mullaigh bliantúil an Euro.

(4) Ar bhonn bliantúil agus chun 
críocha phróiseas leithdháilte na 
hionstraime buiséadaí um chóineasú agus 
um iomaíochas dá dtagraitear i Rialachán 
(AE) XXXX/XX [an Rialachán maidir leis 
an gClár Tacaíochta um Athchóiriú agus 
Infheistíocht]8a, ba cheart don Chomhairle, 
ag gníomhú di trí thromlach cáilithe ar 
mholadh ón gCoimisiún, na treoshuíonna 
straitéiseacha maidir leis na tosaíochtaí 
athchóiriúcháin agus infheistíochta don 
limistéar euro a ghlacadh, agus tar éis do 
choiste inniúil Pharlaimint na hEorpa plé 
a dhéanamh ar na hathchóirithe agus na 
tosaíochtaí infheistíochta a mheasann sé a 
bheith ábhartha agus iomchuí lena n-
áireamh sna treoshuíonna sin. Ba cheart na 
treoshuíonna straitéiseacha sin feidhmiú 
mar bhonn freisin chun go bhféadfaí na 
hathchóirithe agus na hinfheistíochtaí is 
gá a shainaithint le go mbeidh téarnamh 
ann tar éis éigeandáil a eascraíonn as 
imthosca eisceachtúla agus a dhéanann 
difear do Bhallstát sonrach nó don 
Aontas, agus méadófaí, dá bhrí sin, 
athléimneacht i gcoinne suaitheadh agus 
ullmhacht i gcás éigeandála.

_________________
8a IO C , , lch.
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Or. en

Leasú 6

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5) Chun a áirithiú go léireofar leis na 
treoshuíonna straitéiseacha an taithí atá á 
forbairt a thagann as cur chun feidhme na 
hionstraime buiséadaí um chóineasú agus 
um iomaíochas, ba cheart don Choimisiún, 
mar chuid dá mholadh maidir le beartas 
eacnamaíoch an limistéir euro agus go 
comhuaineach lena mholadh maidir leis na 
treoshuíonna, an Chomhairle a chur ar an 
eolas maidir leis an gcaoi a ndearnadh na 
treoshuíonna straitéiseacha a leanúint le 
linn na mblianta roimhe sin.

(5) Chun a áirithiú go léireofar leis na 
treoshuíonna straitéiseacha an taithí atá á 
forbairt a thagann as cur chun feidhme na 
hionstraime buiséadaí um chóineasú agus 
um iomaíochas, ba cheart don Choimisiún, 
mar chuid dá mholadh maidir le beartas 
eacnamaíoch an limistéir euro agus go 
comhuaineach lena mholadh maidir leis na 
treoshuíonna, Parlaimint na hEorpa agus 
an Chomhairle a chur ar an eolas maidir 
leis an gcaoi a ndearnadh na treoshuíonna 
straitéiseacha a leanúint le linn na mblianta 
roimhe sin. Ba cheart don Choimisiún an 
fhaisnéis ábhartha uile a chur ar fáil, an 
tráth céanna, do Pharlaimint na hEorpa 
agus don Chomhairle. 

Or. en

Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6) Féadfaidh na Ballstáit sin a bhfuil 
an euro mar airgeadra acu cinneadh ar 
thograí maidir le pacáistí athchóiriúcháin 
agus infheistíochta a thíolacadh faoin 
ionstraim bhuiséadach um chóineasú agus 
iomaíocht. Chuige sin, glacfaidh an 
Chomhairle Moladh lena gcuirfear ar fáil 
treoir thír-shonrach maidir le cuspóirí 
athchóiriúcháin agus infheistíochta ar 
féidir tacú leo faoin ionstraim 

(6) Féadfaidh na Ballstáit sin a bhfuil 
an euro mar airgeadra acu cinneadh ar 
thograí maidir le pacáistí athchóiriúcháin 
agus infheistíochta a thíolacadh faoin 
ionstraim bhuiséadach um chóineasú agus 
um iomaíochas bunaithe ar na 
treoshuíomhanna straitéiseacha a 
formheasadh le haghaidh athchóirithe 
agus infheistíochta sa limistéar euro.
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bhuiséadach um chóineasú agus um 
iomaíochas sna Ballstáit a bhfuil an euro 
mar airgeadra acu. Ba cheart an Moladh 
ón gComhairle a bheith comhleanúnach 
leis treoshuíonna straitéiseacha a ghlactar 
faoin Rialachán seo agus leis na moltaí 
tír-shonracha a ghlactar, i gcomhfheacht 
leo, faoin Seimeastar Eorpach chun 
beartas eacnamaíoch a chomhordú mar 
thoradh ar an bplé, i gcás inarb iomchuí, 
leis na coistí ábhartha atá bunaithe ar na 
Conarthaí. Cuirfear san áireamh go cuí 
sa Mholadh ón gComhairle aon chlár 
coigeartaithe maicreacnamaíoch arna 
fhormheas i gcomhréir le forálacha 
ábhartha Rialachán (AE) Uimh. 472/2013 
ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle9 .

_________________
9 Rialachán (AE) Uimh. 472/2013 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir 
le neartú ar an bhfaireachas 
eacnamaíoch agus buiséadach ar 
Bhallstáit sa limistéar euro a bhfuil 
deacrachtaí tromchúiseacha acu nó a 
bhfuil deacrachtaí tromchúiseacha ag 
bagairt orthu i ndáil lena gcobhsaíocht 
airgeadais (IO L 140, 27.5.2013, lch. 1).

Or. en

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7) Maidir leis an Moladh ón 
gComhairle lena dtugtar treoir thír-
shonrach maidir leis na cuspóirí 
athchóiriúchán agus infheistíochta sna 
Ballstáit a bhfuil an euro mar airgeadra 
acu, ba cheart é a bheith bunaithe ar 
thogra ón gCoimisiún. Ba cheart don 

scriosta
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phróiseas sin a bheith gan dochar do 
chineál deonach rannpháirtíocht na 
mBallstát a bhfuil an euro mar airgeadra 
acu san ionstraim bhuiséadach um 
chóineasú agus um iomaíochas, agus nár 
dhochar é do shainchumais an 
Choimisiúin maidir lena chur chun 
feidhme.

Or. en

Leasú 9

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8) Faoin gcreat rialachais a leagtar 
amach sa Rialachán seo, ba cheart don 
Chomhairle treoshuíonna straitéiseacha 
don limistéar euro ina iomláine agus 
treoir thír-shonrach a chur ar fáil maidir 
le cuspóirí pacáistí athchóiriúcháin agus 
infheistíochta na mBallstát aonair a 
bhfuil an euro mar airgeadra acu. 
Cuireann an Coimisiún buiséad an Aontais 
chun feidhme faoi Airteagal 317 CFAE, 
lena n-áirítear cláir chaiteachais a 
bhainistiú. Ba cheart nach ndéanfaí difear 
do fhreagrachtaí an Choimisiúin i dtaca leis 
an ionstraim bhuiséadach um chóineasú 
agus um iomaíochas [laistigh den Chlár 
Tacaíochta um Athchóiriú] faoi 
Rialachán (AE) XXXX/XX.

(8) Cuireann an Coimisiún buiséad an 
Aontais chun feidhme faoi Airteagal 317 
CFAE, lena n-áirítear cláir chaiteachais a 
bhainistiú. Ba cheart nach ndéanfaí difear 
do fhreagrachtaí an Choimisiúin i dtaca leis 
an ionstraim bhuiséadach um chóineasú 
agus um iomaíochas [laistigh den Chlár 
Tacaíochta um Athchóiriú agus 
Infheistíocht] faoi Rialachán (AE) 
XXXX/XX.

Or. en

Leasú 10

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 9

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú
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(9) Ar bhonn measúnaithe ón 
gCoimisiún, cinnfidh an Chomhairle cé na 
Ballstáit sin a bhfuil géarchor chun donais 
eacnamaíoch ag baint dóibh chun críocha 
na rátaí cómhaoinithe a mhodhnú dá 
bhforáiltear i Rialachán (AE) XXXX/XX 
[Rialachán an Chláir Tacaíochta um 
Athchóiriú], agus gan dochar do chur i 
bhfeidhm Airteagal 2(2) de Rialachán (CE) 
1467/97 arna leasú.

(9) Ar bhonn measúnaithe ón 
gCoimisiún, agus aon mholtaí ó 
Pharlaimint na hEorpa arna nglacadh de 
bhun an mheasúnaithe sin á gcur san 
áireamh, ba cheart go mbeadh an 
Chomhairle in ann a chinneadh an bhfuil 
géarchor chun donais eacnamaíoch ag baint 
don Aontas ina iomláine nó do Bhallstát 
chun críocha na rátaí cómhaoinithe a 
mhodhnú dá bhforáiltear i Rialachán (AE) 
XXXX/XX [Rialachán an Chláir 
Tacaíochta um Athchóiriú agus 
Infheistíocht], agus gan dochar do chur i 
bhfeidhm Airteagal 2(2) de Rialachán (CE) 
1467/97 arna leasú.

Or. en

Leasú 11

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 10

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(10) Chun an t-idirphlé idir institiúidí an 
Aontais a fheabhsú, go háirithe idir 
Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus 
an Coimisiún, agus chun tuilleadh 
trédhearcachta agus cuntasachta san 
idirphlé eacnamaíoch sin a áirithiú, 
féadann coiste inniúil Pharlaimint na 
hEorpa a iarraidh ar Uachtarán na 
Comhairle, ar an gCoimisiún agus, i gcás 
inarb iomchuí, ar Uachtarán an Ghrúpa 
Euro teacht os comhair an choiste chun 
cinntí a rinneadh de bhun an Rialacháin seo 
a phlé.

(10) Chun an t-idirphlé idir institiúidí an 
Aontais a fheabhsú, go háirithe idir 
Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus 
an Coimisiún, agus chun tuilleadh 
trédhearcachta agus cuntasachta san 
idirphlé eacnamaíoch sin a áirithiú, ba 
cheart go bhféadfadh coiste inniúil 
Pharlaimint na hEorpa a iarraidh ar 
Uachtarán na Comhairle, ar an gCoimisiún 
agus, i gcás inarb iomchuí, ar Uachtarán an 
Ghrúpa Euro teacht os comhair an choiste 
chun bearta a foráladh agus a rinneadh de 
bhun an Rialacháin seo a phlé. Ba cheart 
don Choimisiún an fhaisnéis ábhartha 
uile a chur ar fáil, an tráth céanna, do 
Pharlaimint na hEorpa agus don 
Chomhairle. 

Or. en
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Leasú 12

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11) Ba cheart don Choimisiún tuairisciú 
do Pharlaimint na hEorpa agus don 
Chomhairle, go tráthrialta, maidir le 
héifeachtacht an Rialacháin seo.

(11) Ba cheart don Choimisiún tuairisciú 
do Pharlaimint na hEorpa agus don 
Chomhairle, go tráthrialta, maidir le 
héifeachtacht agus cur chun feidhme an 
Rialacháin seo.

Or. en

Leasú 13

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Leagtar síos leis an Rialachán seo 
forálacha maidir leis an gcreat rialachais 
eacnamaíoch a bheidh ábhartha maidir leis 
an ionstraim bhuiséadach um chóineasú 
agus um iomaíochas i gcomhair an 
limistéir euro laistigh den Chlár Tacaíochta 
um Athchóiriú faoi Rialachán (AE) 
XXXX/XX10 .

1. Leagtar síos leis an Rialachán seo 
forálacha maidir leis an gcreat rialachais 
eacnamaíoch a bheidh ábhartha maidir leis 
an ionstraim bhuiséadach um chóineasú 
agus um iomaíochas i gcomhair an 
limistéir euro laistigh den Chlár Tacaíochta 
um Athchóiriú agus Infheistíocht faoi 
Rialachán (AE) XXX/XX10.

_________________ _________________
10 I.O.C , , lch. 10 IO C , , lch.

Or. en

Leasú 14

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe a a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(aa) ciallaíonn ‘is é an Seimeastar 
Eorpach chun beartas eacnamaíoch a 
chomhordú’ an creat a úsáidfear chun 



PR\1201140GA.docx 15/22 PE648.522v01-00

GA

tosaíochtaí athchóiriúcháin náisiúnta na 
mBallstát a shainaithint agus chun 
faireachán a dhéanamh ar chur i 
bhfeidhm na dtosaíochtaí sin;

Or. en

Leasú 15

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) Ciallaíonn ‘treoshuíonna 
straitéiseacha thosaíochtaí 
athchóiriúcháin agus infheistíochta’ 
treoshuíonna straitéiseacha tosaíochtaí 
athchóiriúcháin agus infheistíochta don 
limistéar euro a ghlac an Chomhairle, ag 
gníomhú di trí thromlach cáilithe ar 
mholadh ón gCoimisiún agus tar éis do 
choiste inniúil Pharlaimint na hEorpa plé 
a dhéanamh ar na tosaíochtaí 
athchóiriúcháin agus infheistíochta a 
mheasann sé a bheith ábhartha agus 
iomchuí lena n-áireamh sna treoshuíonna 
sin.

Or. en

Leasú 16

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Cuideoidh an Rialachán seo le cóineasú 
agus iomaíochas gheilleagair na mBallstát 
a bhfuil an euro mar airgeadra acu trí 
chreat rialachais eacnamaíoch a shainiú a 
bheidh ábhartha maidir leis an ionstraim 
bhuiséadach um chóineasú agus 
iomaíochas, lena leagfar amach an méid 

Cuideoidh an Rialachán seo le cóineasú 
agus iomaíochas gheilleagair na mBallstát 
a bhfuil an euro mar airgeadra acu trí 
chreat rialachais eacnamaíoch a shainiú a 
bheidh ábhartha maidir leis an ionstraim 
bhuiséadach um chóineasú agus um 
iomaíochas, lena leagfar amach 
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seo a leanas: treoshuíonna straitéiseacha thosaíochtaí 
athchóiriúcháin agus infheistíochta an 
limistéir euro a dtabharfar aghaidh orthu 
trí bhíthin na hionstraime buiséadaí um 
chóineasú agus um iomaíochas.

Or. en

Leasú 17

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) na treoshuíonna straitéiseacha 
maidir le tosaíochtaí athchóiriúcháin 
agus infheistíochta an limistéir euro ina 
iomláine;

scriosta

Or. en

Leasú 18

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) treoracha tír-shonracha maidir le 
cuspóirí athchóiriúcháin agus 
infheistíochta atá ábhartha maidir leis an 
ionstraim bhuiséadach um chóineasú 
agus um iomaíochas atá comhleanúnach 
leis na moltaí tír-shonracha.

scriosta

Or. en

Leasú 19

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Ar thogra ón gCoimisiún agus tar 
éis plé sa Ghrúpa Euro, déanfaidh an 
Chomhairle treoshuíonna straitéiseacha 
thosaíochtaí athchóiriúcháin agus 
infheistíochta an limistéir euro a bhunú 
agus, ar bhonn bliantúil, é sin a dhéanamh 
mar chuid den togra maidir leis an 
limistéar euro.

1. Ar mholadh ón gCoimisiún agus tar 
éis éisteacht le coiste inniúil Pharlaimint 
na hEorpa, déanfaidh an Chomhairle 
treoshuíonna straitéiseacha thosaíochtaí 
athchóiriúcháin agus infheistíochta an 
limistéir euro a bhunú, ar bhonn bliantúil, i 
gcomhréir leis an Seimeastar Eorpach. Is 
iad na treoshuíonna straitéiseacha 
tosaíochtaí athchóiriúcháin agus 
infheistíochta, mar aon leis na moltaí sa 
limistéar euro agus na cláir náisiúnta um 
athchóiriú i gcomhthéacs an tSeimeastair 
Eorpaigh, atá mar chuid den chreat chun 
tosaíochtaí athchóiriúcháin náisiúnta na 
mBallstát a shainaithint.

Or. en

Leasú 20

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. I gcomhfheacht leis an moladh 
uaidh dá dtagraítear i mír 1, cuirfidh an 
Coimisiún an Chomhairle ar an eolas faoin 
gcaoi a ndearna na Ballstáit treoshuíonna 
straitéiseacha na mblianta roimhe sin a 
chomhlíonadh.

2. I gcomhfheacht leis an moladh 
uaidh dá dtagraítear i mír 1, cuirfidh an 
Coimisiún an Chomhairle agus Parlaimint 
na hEorpa ar an eolas, an tráth céanna, 
faoin gcaoi a ndearna na Ballstáit 
treoshuíonna straitéiseacha na mblianta 
roimhe sin a chomhlíonadh.

Or. en

Leasú 21

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 5 scriosta
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Treoir thír-shonrach
1. Glacfaidh an Chomhairle, ag gníomhú 
di ar thogra ón gCoimisiún, moladh a 
dhíreofar ar na Ballstáit uile a bhfuil an 
euro mar airgeadra acu agus cuirfidh sí 
ar fáil ar bhonn bliantúil treoracha tír-
shonracha maidir leis na cuspóirí 
athchóiriúcháin agus infheistíochta chun 
críocha na bpacáistí athchóiriúcháin agus 
infheistíochta a fhéadfaidh na Ballstáit a 
chur isteach dá éis sin faoi Airteagal (AE) 
XXXX/XX [Rialachán an Chláir 
Tacaíochta um Athchóiriú].
2. Beidh an moladh dá dtagraítear i mír 1 
i gcomhréir leis na treoshuíonna 
straitéiseacha dá dtagraítear in 
Airteagal 4 agus leis na moltaí tír-
shonracha don Bhallstát lena mbaineann. 
Sa mholadh dá dtagraítear i mír 1, 
cuirfidh an Chomhairle san áireamh go 
cuí aon chlár coigeartaithe 
maicreacnamaíoch arna fhormheas i 
gcomhréir le hAirteagal 7(2) de 
Rialachán (AE) Uimh. 472/2013.

Or. en

Leasú 22

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

I gcás inarb ábhartha, bunaithe ar 
mheasúnú ag an gCoimisiún, cinnfear leis 
an moladh dá dtagraítear i mír 1 
d’Airteagal 5 an bhfuil géarchor chun 
donais eacnamaíoch ag baint do Bhallstát, 
chun críocha rátaí cómhaoinithe náisiúnta a 
mhodhnú dá bhforáiltear i Rialachán (AE) 
XXXX/XX [Rialachán an Chláir 
Tacaíochta um Athchóiriú].

Cinnfidh an Chomhairle, ar bhonn 
moladh ón gCoimisiún, agus aon mholtaí 
ó Pharlaimint na hEorpa arna nglacadh 
de bhun measúnú den sórt sin ón 
gCoimisiún á gcur san áireamh, an bhfuil 
géarchor chun donais eacnamaíoch ag baint 
do Bhallstát, chun críocha rátaí 
cómhaoinithe náisiúnta a mhodhnú dá 
bhforáiltear i Rialachán (AE) XXXX/XX 
[Rialachán an Chláir Tacaíochta um 
Athchóiriú agus Infheistíocht]. Maidir le 
cinneadh cibé acu an bhfuil nó nach 
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bhfuil géarchor chun donais 
eacnamaíoch ag baint do Bhallstát, beidh 
sé bunaithe ar a dhéine, thar thréimhse 
12 mhí, atá ceann amháin nó níos mó de 
na tosca eacnamaíocha seo a leanas:
(a) an olltáirgeacht intíre;
(b) an ráta dífhostaíochta;
(c) na rátaí mainneachta comhiomlána, i 
gcás ina mbeidh siad ar fáil;
(d) na caillteanais chreidmheasa 
chomhiomlána, i gcás ina mbeidh siad ar 
fáil.

Or. en

Leasú 23

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 8 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Chun an t-idirphlé idir institiúidí an 
Aontais a fheabhsú, go háirithe idir 
Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus 
an Coimisiún, agus chun tuilleadh 
trédhearcachta agus cuntasachta a áirithiú, 
féadfaidh coiste inniúil Pharlaimint na 
hEorpa iarraidh ar Uachtarán na 
Comhairle, an Choimisiúin agus, i gcás 
inarb iomchuí, ar Uachtarán an Ghrúpa 
Euro teacht os comhair an choiste chun 
cinntí a rinneadh de bhun an Rialacháin seo 
a phlé.

Chun an t-idirphlé idir institiúidí an 
Aontais a fheabhsú, go háirithe idir 
Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus 
an Coimisiún, agus chun tuilleadh 
trédhearcachta agus cuntasachta a áirithiú, 
féadfaidh coiste inniúil Pharlaimint na 
hEorpa iarraidh ar Uachtarán na 
Comhairle, an Choimisiúin agus, i gcás 
inarb iomchuí, ar Uachtarán an Ghrúpa 
Euro teacht os comhair an choiste chun 
bearta a foráladh agus a rinneadh de bhun 
an Rialacháin seo a phlé. Ba cheart don 
Choimisiún an fhaisnéis ábhartha uile a 
chur ar fáil, an tráth céanna, do 
Pharlaimint na hEorpa agus don 
Chomhairle. 

Or. en
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RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Is ábhar leasa choitinn é beartais eacnamaíocha na mBallstát a chomhordú. Tá freagracht 
shonrach ar na Ballstáit a bhfuil an euro mar airgeadra acu beartais eacnamaíocha a sheoladh 
lena gcuirtear feidhmiú cuí an Aontais Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta chun cinn. Ba cheart 
go gcuideodh ionstraim bhuiséadach um chóineasú agus um iomaíochas (BICC) athchóirithe 
agus infheistíochtaí a dhreasú ar an leibhéal náisiúnta agus comhtháthú agus athléimneacht an 
limistéir euro ina iomláine a fheabhsú.

Thug paindéim COVID-19 léargas ar na difríochtaí struchtúracha idir geilleagair an limistéir 
euro agus d’fhéadfadh sé gur ag dul i méid a bheadh na difríochtaí sin i ngeall air. Tá gá anois 
níos mó ná riamh le huirlisí chun cabhrú le tíortha sa limistéar euro chun athléimheacht a 
ngeilleagar a chomhtháthú agus a fheabhsú. 
Laistigh de bhuiséad fadtéarmach an Aontais, d’fhéadfadh BICC, atá le comhtháthú laistigh 
den Chlár Tacaíochta um Athchóiriú, a bheith ar cheann de na príomhionstraimí chun 
acmhainneacht fáis, comhtháthú agus athléimneacht ár ngeilleagar i leith suaití seachtracha a 
neartú. Dá bhrí sin, is den riachtanas é rialachas láidir, daonlathach agus éifeachtúil BICC a 
bheith ann.   

Tá trí chuspóir á saothrú ag an rapóirtéir i dtaobh leasú a dhéanamh ar an togra ón gCoimisiún 
lena mbunaítear creat rialachais do BICC. 

Ar an gcéad dul síos, is mian leis an creat rialachais a shimpliú. Molann an rapóirtéir go gcuirfí 
deireadh leis na “treoracha tír-shonracha” a bhí molta a raibh an Chomhairle chun glactha leo 
ar bhonn na “treosuíonna straitéiseacha” nuabhunaithe. Tá an rapóirtéir den tuairim gur ní ba 
chasta a bheadh cúrsaí i ngeall ar na “treoracha tír-shonracha” agus gur ní ba chasta a bheadh 
an creat ginearálta maidir le comhordú an bheartais eacnamaíoch dá mbarr. 

Coimeádann an rapóirtéir, áfach, na “treoshuíonna straitéiseacha thosaíochtaí athchóiriúcháin 
agus infheistíochta” atá beartaithe chun go mbeidh siad mar threoir ag an gCoimisiún agus “na 
pacáistí  athchóiriúcháin agus infheistíochta” a cuireadh isteach faoi BICC á roghnú aige, agus 
nuair a bheidh cistí AE á sannadh aige chun iad a chur i gcrích. 

Is mian leis an Rapóirtéir a áirithiú freisin go mbeidh na “treoshuíonna straitéiseacha” nua sin 
i gcomhréir le comhordú na mbeartas eacnamaíoch atá ann cheana, eadhon an Seimeastar 
Eorpach agus na moltaí maidir leis an limistéar euro.  Léiríonn an figiúr thíos an chaoi a mbeadh 
na treoshuíonna straitéiseacha ag teacht leis an gcreat atá ann cheana: 
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Ar an dara dul síos, is mian leis an Rapóirtéir dlisteanacht dhaonlathach BICC a neartú. 

Déanann sé sin trí ról níos mó a mholadh do Pharlaimint na hEorpa. Molann sé go reáchtálfaí 
éisteacht Choiste ECON maidir le hathchóirithe agus tosaíochtaí infheistíochta an limistéir euro 
sula nglacfaidh an Chomhairle na treoshuíonna straitéiseacha. Creideann an Rapóirtéir freisin 
gur cheart don Chomhairle tuairim na Parlaiminte a chur san áireamh nuair a chinnfidh sí an 
bhfuil géarchor chun donais eacnamaíoch ag baint do Bhallstát. Ina theannta sin, is mian leis 
an rapóirtéir go soláthróidh an Coimisiún Eorpach an leibhéal céanna faisnéise don Pharlaimint 
agus don Chomhairle ag gach céim den nós imeachta.

Chun dlisteanacht na hionstraime a fheabhsú, molann an rapóirtéir freisin go gcuirfí le 
hinfheictheacht a feidhmiúcháin. Ina theannta sin, tapaíonn an rapóirtéir an deis a bhaineann 
leis an gcaibidlíocht atá ar na bacáin chun gur féidir borradh a chur faoin togra ón gCoimisiún 
Eorpach chun aire airgeadais AE a bhunú. Dá bhrí sin, déanann sé tagairt don Teachtaireacht 
ón gCoimisiún Eorpach i mí Nollaig 2017 maidir le post Uachtarán an Ghrúpa Euro, 
Chathaoirleach Bhord Gobharnóirí an tSásra Cobhsaíochta Eorpaigh agus an Choimisinéara um 
Ghnóthaí Eacnamaíocha a chumasc. Meabhraíonn an rapóirtéir nach gá an Conradh a athrú 
chun a leithéid de chumasc a bheith ann, mar a mhínigh an Coimisiún, agus go ndéanfar 
cathaoirleacht an Ghrúpa Euro a athnuachan san am céanna a chuirfear tús leis an bplé faoi 
BICC leis an gComhairle. Níl ag teastáil ach cinneadh ón nGrúpa Euro chun go mbeadh aire 
airgeadais AE ann a dhéanfadh bainistiú ar BICC agus ar uirlisí eile a bhainfeadh leis an 
mbeartas eacnamaíoch.

An tríú cuspóir: an BICC a chur in oiriúint don chás faoi láthair agus é a chur in oiriúint do 
chásanna amach anseo. De dheasca ráig COVID-19 tá suaithí nach bhfacthas a leithéid riamh 
roimhe seo sa gheilleagar agus sna margaí saothair. Osclaíonn an rapóirtéir an doras le go 
mbeadh treoshuíonna straitéiseacha BICC ina bpointe tagartha d’athchóirithe agus 
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d’infheistíochtaí le haghaidh na bpleananna téarnaimh Eorpacha agus i gcás ina dtarlóidh 
cásanna eisceachtúla den sórt sin arís amach anseo. Agus am corrach ann, tá níos mó 
cóineasaithe ag teastáil ón limistéar euro seachas níos lú. 


