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RÉASÚNÚ GEARR

Tá athchóirithe struchtúracha bunriachtanach chun geilleagar an Aontais Eorpaigh a nuachóiriú, 
chun feabhas a chur ar a chumas dul in oiriúint do dhúshláin agus chun dlús a chur lena 
iomaíochas. Ní mór an t-iomaíochas agus an rathúnas a bheith ina dtosaíochtaí in éineacht le 
leas na saoránach. Tá ról tábhachtach ag athchóirithe struchtúracha sa chomhthéacs sin, ós rud 
é go gcuireann siad dlús le próiseas an chóineasaithe shóisialta agus eacnamaíoch idir na 
Ballstáit, laistigh agus lasmuigh den limistéar euro araon, agus go neartaíonn siad athléimneacht 
a ngeilleagar. Is gá athchóirithe struchtúracha a chur chun feidhme go héifeachtach chun 
comhtháthú a fheabhsú, táirgiúlacht a mhéadú, poist a chruthú, infheistíocht a spreagadh agus 
fás inbhuanaithe a áirithiú. Mar sin féin, tá cur chun feidhme reatha na n-athchóirithe 
struchtúracha ag na Ballstáit míchothrom ar fud na mór-roinne, agus níl gealltanais á 
gcomhlíonadh. Ba cheart treisiú a dhéanamh ar iarrachtaí náisiúnta chun athchóirithe a bhaint 
amach, agus sa mhéid sin, is díol sásaimh don Rapóirtéir an togra ón gCoimisiún le haghaidh 
rialachán maidir leis an gClár Tacaíochta um Athchóiriú a bhunú (2018/0213 (COD)), rud a 
chuideoidh leis na Ballstáit a moltaí tírshonracha arna sainaithint sa Seimeastar Eorpach a chur 
chun feidhme.

Mar a chuirtear i láthair sa togra ón gCoimisiún, tá trí ionstraim sa Chlár Tacaíochta um 
Athchóiriú (CTA) tar éis 2020: 1) an Ionstraim um Thacaíocht Theicniúil, ar a bhfuil an Clár 
Tacaíochta um Athchóiriú Struchtúrach (CTAS) ina dhúshraith; 2) an Uirlis Athchóiriúcháin; 
agus 3) an tSaoráid Chóineasúcháin. Bíodh sin mar atá, leis an bplé atá ar siúl faoi láthair i 
gComhairle an Aontais Eorpaigh, cuirtear béim ar an bhféidearthacht go ndéanfaí CTA a 
struchtúrú ar bhealach éagsúil: 1) an Ionstraim um Thacaíocht Theicniúil, ar a bhfuil an Clár 
Tacaíochta um Athchóiriú Struchtúrach (CTAS) ina dhúshraith; 2) an Ionstraim Bhuiséadach 
um Chóineasú agus um Iomaíochas le haghaidh an limistéir euro (IBCI); agus 3) an Ionstraim 
um Chóineasú agus um Athchóiriú le haghaidh na mBallstát nach bhfuil sa limistéar euro (ICA). 
Thug an Rapóirtéir dá aire an plé leanúnach sin sa Chomhairle maidir le struchtúr éagsúil den 
chlár.

D’fhéadfadh tionchar suntasach a bheith ag na hathchóirithe struchtúracha a fhaigheann 
tacaíocht ó CTA ar an margadh saothair agus ar chórais slándála sóisialta na mBallstát. Leagann 
an Rapóirtéir béim ar an measúnú tionchair ón gCoimisiún (SWD (2018) 310 final) ina meastar 
go mbeidh “tionchar dearfach ag [CTA] ar an bhfostaíocht trí chruthú fostaíochta a spreagadh 
ar fud an Aontais. Is féidir an éifeacht sin a chruthú, mar shampla, trí athchóirithe ar an margadh 
saothair, go háirithe na cinn sin a chuireann le scileanna agus le cáilíochtaí an lucht saothair 
agus le hoiriúnú scileanna do riachtanais an mhargaidh. Is féidir tionchar dearfach a bheith ag 
an gClár ar dháileadh ioncaim, ar bheartais ghníomhacha um mhargadh an tsaothair, ar 
chuimsiú sóisialta agus ar chosaint shóisialta, trí chuidiú chun Colún Eorpach na gCeart 
Sóisialta a bhaint amach.”

Tá an Rapóirtéir ag súil go soláthróidh CTA dreasachtaí leordhóthanacha do na Ballstáit chun 
cur le hiomaíochas agus le rathúnas an Aontais Eorpaigh, chun aghaidh a thabhairt ar dhinimic 
agus ar dhigitiú na margaí saothair amach anseo, chun dul i ngleic leis an eisiamh sóisialta agus 
chun deiseanna a chruthú dá shaoránaigh, go háirithe do leanaí agus don aos óg. I bhfianaise an 
naisc idir raon feidhme CTA agus cur chun feidhme na moltaí tírshonracha arna soláthar sa 
Seimeastar Eorpach, tá an Rapóirtéir ag súil go gcuirfidh CTA go mór le cur chun feidhme 
Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta. Tá an Rapóirtéir ag súil go ndéanfaidh CTA athchóirithe 
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lena ngabhann infheistíocht a bhfuil tionchar sóisialta aici a spreagadh agus a chothú, lena 
gcuirtear réitigh dhigiteacha ar fáil freisin do riachtanais shóisialta agus do thairbhí sóisialta na 
saoránach, agus feabhas á chur ar a bhfolláine shóisialta.

LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta ar an gCoiste um Buiséid agus 
ar an gCoiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta, mar na coistí atá freagrach, 
na leasuithe seo a leanas a chur san áireamh:

Leasú 1

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3) Ar leibhéal an Aontais, is é an 
Seimeastar Eorpach um chomhordú an 
bheartais eacnamaíoch an creat chun 
tosaíochtaí náisiúnta um athchóiriú a 
shainaithint agus chun faireachán a 
dhéanamh ar a gcur chun feidhme. 
Forbraíonn na Ballstáit a gcuid straitéisí 
infheistíochta ilbhliantúla féin chun tacú 
leis na tosaíochta sin um athchóiriú. Ba 
cheart na straitéisí sin a chur i láthair in 
éineacht leis na Cláir Náisiúnta bliantúla 
um Athchóiriú mar bhealach chun cláir 
infheistíochta a bhfuil tosaíocht acu a 
leagan amach agus a chomhordú, ar cláir 
iad a dtabharfar tacaíocht dóibh le cistiú 
náisiúnta agus/nó le cistiú ón Aontas. Ba 
cheart freisin go bhfeidhmeoidís chun 
úsáid a bhaint as cistiú ón Aontas ar shlí 
chomhleanúnach agus breisluach na 
tacaíochta airgeadais atá le fáil a 
uasmhéadú, go sonrach an tacaíocht atá le 
fáil ó chláir a fhaigheann tacaíocht ón 
Aontas faoi Chiste Forbraíochta Réigiúnaí 
na hEorpa, faoin gciste Comhtháthaithe, 
faoi Chiste Sóisialta na hEorpa, faoin 
gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus 
faoin gCiste Eorpach Talmhaíochta um 
Fhorbairt Tuaithe, faoin Sásra Eorpach um 
Chobhsú Infheistíochtaí agus faoi 

(3) Ar leibhéal an Aontais, is é an 
Seimeastar Eorpach um chomhordú an 
bheartais eacnamaíoch an creat chun 
tosaíochtaí náisiúnta um athchóiriú a 
shainaithint agus chun faireachán a 
dhéanamh ar a gcur chun feidhme. 
Forbraíonn na Ballstáit a gcuid straitéisí 
infheistíochta ilbhliantúla féin chun tacú 
leis na tosaíochta sin um athchóiriú agus 
riachtanais agus dúshláin infheistíochta a 
bhaineann le héagothromaíochtaí 
réigiúnacha agus críochacha á gcur san 
áireamh. Ba cheart na straitéisí sin a chur i 
láthair in éineacht leis na Cláir Náisiúnta 
bliantúla um Athchóiriú tar éis 
comhairliúchán leathan leis na 
geallsealbhóirí ábhartha lena n-áirítear 
comhpháirtithe sóisialta, mar bhealach 
chun cláir infheistíochta a bhfuil tosaíocht 
acu a leagan amach agus a chomhordú, ar 
cláir iad a dtabharfar tacaíocht dóibh le 
cistiú náisiúnta agus/nó le cistiú ón Aontas. 
Ba cheart freisin go bhfeidhmeoidís chun 
úsáid a bhaint as cistiú ón Aontas ar shlí 
chomhleanúnach agus breisluach na 
tacaíochta airgeadais atá le fáil a 
uasmhéadú, go sonrach an tacaíocht atá le 
fáil ó chláir a fhaigheann tacaíocht ón 
Aontas faoi Chiste Forbraíochta Réigiúnaí 
na hEorpa, faoin gciste Comhtháthaithe, 
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InvestEU, nuair is ábhartha. faoi Chiste Sóisialta na hEorpa, faoin 
gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus 
faoin gCiste Eorpach Talmhaíochta um 
Fhorbairt Tuaithe, faoin Sásra Eorpach um 
Chobhsú Infheistíochtaí agus faoi 
InvestEU, nuair is ábhartha. Ba cheart do 
na Ballstáit agus don Choimisiún  an 
comhordú, an comhlántacht agus an 
comhleanúnachas idir an Clár agus 
ionstraimí eile an Aontais a áirithiú, go 
háirithe trí dhúbláil a sheachaint le linn 
an phróisis.

Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3a) Mar chuid de spriocanna an 
tSeimeastair Eorpaigh, ba cheart 
athchóirithe struchtúracha a bheith 
bunaithe ar dhlúthpháirtíocht, ar 
lánpháirtiú agus ar cheartas sóisialta 
d’fhonn fostaíocht ar ardcháilíocht agus 
fás inbhuanaithe a chruthú, agus ar an 
gcaoi sin caighdeáin mhaireachtála 
shaoránaigh uile an Aontais a fheabhsú 
agus comhionannas, cuimsiú agus 
rochtain ar chosaint shóisialta a áirithiú 
do chách i gcomhréir le bunphrionsabail 
Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta.

Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4) Thaispeáin an ghéarchéim 
eacnamaíoch agus airgeadais go 
gcabhraíonn sé le Ballstáit freagairt níos 
éifeachtúla do thurraingí agus téarnamh 
uathu ar bhealach níos tapa má fhorbraíonn 
siad geilleagair agus córais airgeadais atá 
iontaofa agus athléimneach agus atá tógtha 

(4) Thaispeáin an ghéarchéim 
eacnamaíoch agus airgeadais go 
gcabhraíonn sé le Ballstáit freagairt níos 
éifeachtúla do thurraingí eacnamaíocha 
agus téarnamh uathu ar bhealach níos tapa 
má fhorbraíonn siad geilleagair agus córais 
airgeadais atá iontaofa agus athléimneach 
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ar struchtúir láidre eacnamaíocha agus 
shóisialta. Tá cur chun feidhme 
athchóirithe struchtúracha ar cheann de na 
tosaíochta beartais atá ag an Aontas de bhrí 
go ndéantar iarracht le hathchóirithe den 
sórt sin an téarnamh a sheoladh ar bhealach 
na hinbhuanaitheachta, an acmhainneacht 
fáis a réadú, an cumas coigeartaithe a 
neartú, agus tacú le próiseas an 
chóineasaithe aníos. Féadfaidh saothrú na 
n-athchóirithe struchtúracha cur le neartú 
an chomhtháthaithe eacnamaíoch agus 
shóisialta freisin, agus dá réir sin borradh a 
chur faoin táirgiúlacht agus faoin 
infheistíocht agus dálaí maithe a chruthú 
don fhás inbhuanaithe agus don fhostaíocht 
san Aontas.

agus atá tógtha ar struchtúir láidre 
eacnamaíocha agus shóisialta. Tá cur chun 
feidhme athchóirithe struchtúracha ar 
cheann de na tosaíochtaí beartais atá ag an 
Aontas de bhrí go ndéantar iarracht le 
hathchóirithe den sórt sin an téarnamh a 
sheoladh ar bhealach na 
hinbhuanaitheachta, an acmhainneacht fáis 
a réadú, oiriúnú d’fhorbairt 
theicneolaíoch, an cumas coigeartaithe 
agus córas slándála sóisialta a neartú, 
agus tacú le próiseas an chóineasaithe 
aníos. Agus athchóirithe struchtúracha á 
saothrú, ba cheart go rannchuideofaí 
freisin le comhtháthú eacnamaíoch, 
sóisialta agus críochach a neartú, le 
borradh a chur faoin táirgiúlacht agus leis 
an infheistíocht agus le dálaí maithe 
eacnamaíocha agus sóisialta a chruthú 
don fhás inbhuanaithe agus don fhostaíocht 
inbhuanaithe agus aghaidh a thabhairt ar 
dhúshláin dhéimeagrafacha san Aontas. 
Ba cheart go gcuideodh sé le margaí 
saothair athléimneacha a fhorbairt, poist 
chuibhiúla a chur chun cinn agus 
cuimsiú sóisialta a fheabhsú. Anuas air 
sin, leis na hathchóirithe, tá sé i gceist go 
rannchuideofaí le baic a bhaint agus le 
timpeallacht fhabhrach don infheistíocht 
agus d’fhiontair bheaga agus 
mheánmhéide a chruthú, lena n-áirítear 
d’aththionsclú nuálach inbhuanaithe. Go 
sonrach, leis na hathchóirithe ar chórais 
oideachais agus oiliúna, ba cheart go 
rannchuideofaí le borradh chur faoin 
ngníomhaíocht eacnamaíoch agus, ag an 
am céanna, coinníollacha a shocrú don 
fhás meántéarmach agus don fhás 
fadtéarmach.

Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6) Níl méid na n-athchóirithe (6) Níl méid na n-athchóirithe 
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struchtúracha atá á gcur chun feidhme sna 
Ballstáit leordhóthanach go fóill ar fud an 
Aontais. Ón taithí a fuarthas maidir leis an 
sásra um chomhordú an bheartais 
eacnamaíoch a chomhordú faoin 
Seimeastar Eorpach a chur chun feidhme, 
is léir tríd is tríd go raibh cur chun feidhme 
na n-athchóirithe struchtúracha mall agus 
míchothrom agus gur cheart iarrachtaí 
náisiúnta ar athchóiriú a dhaingniú agus a 
dhreasú.

struchtúracha atá á gcur chun feidhme sna 
Ballstáit leordhóthanach go fóill ar fud an 
Aontais. Ón taithí a fuarthas maidir leis an 
sásra um chomhordú an bheartais 
eacnamaíoch a chomhordú faoin 
Seimeastar Eorpach a chur chun feidhme, 
is léir tríd is tríd go raibh cur chun feidhme 
na n-athchóirithe struchtúracha mall agus 
míchothrom agus gur cheart iarrachtaí 
náisiúnta ar athchóiriú a dhaingniú agus a 
dhreasú trí idirphlé níos dlúithe idir an 
Coimisiún agus na Ballstáit agus trí 
thacaíocht a fháil ón mbeartas 
comhtháthaithe, go háirithe toisc go 
mbíonn fás íseal, rátaí arda 
dífhostaíochta, méadú ar 
éagothromaíochtaí sóisialta agus baol 
méadaithe bochtaineachta ag roinnt 
Ballstát, go háirithe iad siúd atá lasmuigh 
den limistéar euro.

Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 6 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6a) Tá gá le hathchóirithe 
struchtúracha, cliste, inbhuanaithe agus 
cuimsitheach agus atá i gcomhréir leis na 
ceanglais a leagtar síos in Airteagal 9 
CFAE, agus go mbeidh cur chun feidhme 
na n-athchóirithe struchtúracha sin 
sainaitheanta ag an Aontas i measc a 
thosaíochtaí beartais chun an téarnamh a 
sheoladh ar bhealach na 
hinbhuanaitheachta, an acmhainneacht 
fáis a réadú chun an cumas coigeartaithe 
a neartú, borradh a chur faoin bhfás, 
poist chuibhiúla a chruthú, infheistíocht a 
chothú agus tacú le próiseas an 
chóineasaithe eacnamaíoch agus 
shóisialta aníos.

Leasú 6
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Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7) Bunaíodh an Clár Tacaíochta um 
Athchóiriú Struchtúrach don tréimhse 2017 
go 2020 le Rialachán (AE) 2017/825 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle19, agus buiséad 
EUR 142 800 000 ag gabháil leis. 
Bunaíodh an Clár Tacaíochta um 
Athchóiriú Struchtúrach chun neartú a 
dhéanamh ar an gcumas atá ag na Ballstáit 
athchóirithe riaracháin agus struchtúracha 
fáschothaitheacha a ullmhú agus a chur 
chun feidhme, lena n-áirítear cúnamh a 
chur ar fáil chun cistí an Aontais a úsáid go 
héifeachtach agus go héifeachtúil. Is é an 
Coimisiún a chuireann tacaíocht theicniúil 
ar fáil faoin gclár sin, ar iarraidh ó 
Bhallstát, agus féadfar raon leathan de 
réimsí beartais a chumhdach leis an 
tacaíocht sin. Léirigh an taithí ar an gClár 
Tacaíochta um Athchóiriú Struchtúrach go 
dtí seo éileamh ar thacaíocht theicniúil atá 
thart ar cheithre oiread (in 2017) agus cúig 
oiread (in 2018) an bhuiséid bhliantúil atá 
ar fáil chuige sin.

(7) Bunaíodh an Clár Tacaíochta um 
Athchóiriú Struchtúrach don tréimhse 2017 
go 2020 le Rialachán (AE) 2017/825 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle19, agus buiséad 
EUR 142 800 000 ag gabháil leis. 
Bunaíodh an Clár Tacaíochta um 
Athchóiriú Struchtúrach chun neartú a 
dhéanamh ar an gcumas atá ag na Ballstáit 
athchóirithe riaracháin agus struchtúracha 
fáschothaitheacha a ullmhú agus a chur 
chun feidhme, lena n-áirítear cúnamh a 
chur ar fáil chun cistí an Aontais a úsáid go 
héifeachtach agus go héifeachtúil. Is é an 
Coimisiún a chuireann tacaíocht theicniúil 
ar fáil faoin gclár sin, ar iarraidh ó 
Bhallstát, agus féadfar raon leathan de 
réimsí beartais a chumhdach leis an 
tacaíocht sin. Léirigh an taithí ar an gClár 
Tacaíochta um Athchóiriú Struchtúrach go 
dtí seo éileamh ar thacaíocht theicniúil atá 
thart ar cheithre oiread (in 2017) agus cúig 
oiread (in 2018) an bhuiséid bhliantúil atá 
ar fáil chuige sin, agus dá bhrí sin mhol 
an Coimisiún méadú ar a bhuiséad le 
haghaidh 2019 agus le haghaidh 2020.

__________________ __________________
19 Rialachán (AE) 2017/825 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle an 
17 Bealtaine 2017 maidir le bunú an Chláir 
Tacaíochta um Athchóiriú Struchtúrach 
don tréimhse 2017 go 2020 agus lena 
leasaítear Rialachán (AE) 
Uimh. 1303/2013 agus Rialachán (AE) 
Uimh. 1305/2013 (IO L 129, 19.5.2017, 
lch. 1)

19 Rialachán (AE) 2017/825 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle an 
17 Bealtaine 2017 maidir le bunú an Chláir 
Tacaíochta um Athchóiriú Struchtúrach 
don tréimhse 2017 go 2020 agus lena 
leasaítear Rialachán (AE) 
Uimh. 1303/2013 agus Rialachán (AE) 
Uimh. 1305/2013 (IO L 129, 19.5.2017, 
lch. 1)

Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
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Aithris 9 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(9a) Tá taithí fhairsing ag institiúidí 
agus comhlachtaí an Aontais maidir le 
tacaíocht shonrach a thabhairt d’údaráis 
náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla na 
mBallstát maidir le fothú acmhainní agus 
i dtaca le cur chun feidhme an bheartais 
chomhtháthaithe. Ba cheart an taithí sin 
a úsáid chun cumas an Aontais a 
fheabhsú maidir le tacaíocht a sholáthar 
do Bhallstáit leasmhara chun feabhas a 
chur ar a n-acmhainneacht fáis agus ar a 
gcomhtháthú sóisialta trí bhearta arb é is 
aidhm dóibh rátaí fostaíochta a mhéadú, 
an t-eisiamh agus an bhochtaineacht a 
chomhrac agus rochtain ar sheirbhísí 
chun leasa cách, lena n-áirítear, 
oideachais ar ardchaighdeán agus 
seirbhísí cúraim agus cúraim sláinte a 
mhéadú.

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 10

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(10) I bhfianaise an méid sin, is gá an 
creat reatha chun tacaíocht a sholáthar do 
Bhallstáit a neartú trí thacaíocht dhíreach 
airgeadais a thairiscint, in éineacht le 
tacaíocht theicniúil. Chun na críche sin, ba 
cheart Clár Tacaíochta um Athchóiriú (‘an 
Clár’) nua a bhunú chun dreasachtaí 
éifeachtacha a sholáthar chun dlús a chur le 
cur chun feidhme athchóirithe 
struchtúracha sna Ballstáit. Ba cheart go 
mbeadh an clár cuimsitheach agus ba 
cheart go rachadh an taithí a fuair an 
Coimisiún agus na Ballstáit as úsáid a 
bhaint as ionstraimí agus as cláir eile 
roimhe seo chun tairbhe dó. Ba cheart go 
leanfaí le gníomhaíochtaí agus le modh 
oibríochta an Chláir Tacaíochta um 

(10) I bhfianaise an méid sin, is gá an 
creat reatha chun tacaíocht a sholáthar do 
Bhallstáit a neartú trí thacaíocht dhíreach 
airgeadais a thairiscint, in éineacht le 
tacaíocht theicniúil. Chun na críche sin, ba 
cheart Clár Tacaíochta um Athchóiriú (‘an 
Clár’) nua a bhunú chun dreasachtaí 
éifeachtacha a sholáthar chun dlús a chur le 
cur chun feidhme athchóirithe 
struchtúracha sna Ballstáit. Ba cheart go 
mbeadh an clár cuimsitheach agus ba 
cheart go rachadh an taithí a fuair an 
Coimisiún agus na Ballstáit as úsáid a 
bhaint as ionstraimí agus as cláir eile 
roimhe seo chun tairbhe dó. Ba cheart 
leanúint le gníomhaíochtaí agus le modh 
oibríochta an Chláir Tacaíochta um 
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Athchóiriú Struchtúrach sa Chlár, ó tharla 
go bhfuil sé cruthaithe go raibh siad an-
úsáideach, agus go raibh na Ballstáit 
buíoch díobh, chun cumas riaracháin na n-
údarás náisiúnta a neartú sna réimsí 
beartais éagsúla. Ba cheart freisin go 
mbeadh tacaíocht spriocdhírithe san 
áireamh sa Chlár i gcomhair athchóirithe 
sna Ballstáit nach bhfuil an euro mar 
airgeadra acu agus a bhfuil céimeanna 
follasacha glactha acu chun an t-
airgeadra aonair a ghlacadh laistigh 
d’achar ama ar leith.

Athchóiriú Struchtúrach sa Chlár, ó tharla 
go bhfuil sé cruthaithe go raibh siad an-
úsáideach, agus go raibh na Ballstáit 
buíoch díobh, chun cumas riaracháin na n-
údarás náisiúnta a neartú sna réimsí 
beartais éagsúla, agus leas a bhaint as na 
prionsabail a leagtar amach i gColún 
Eorpach na gCeart Sóisialta, Cairt um 
Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh 
agus Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe 
na Náisiún Aontaithe. Ba cheart freisin go 
mbeadh tacaíocht spriocdhírithe san 
áireamh sa Chlár i gcomhair athchóirithe 
sna Ballstáit nach bhfuil an euro mar 
airgeadra acu ach a bhfuil sé d’oibleagáid 
orthu t-airgeadra aonair a ghlacadh.

Leasú 9

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 13

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(13) Is é cuspóir foriomlán an Chláir 
comhtháthú, iomaíochas, táirgiúlacht, fás 
agus fostaíocht a fheabhsú. Chun na críche 
sin, ba cheart go gcuirfeadh sé dreasachtaí 
airgeadais ar fáil chun díriú ar dhúshláin de 
chineál struchtúrach, agus go gcuideodh sé 
chun cumas riaracháin na mBallstát a 
neartú chomh fada agus a bhaineann sé 
lena gcuid institiúidí agus lena n-
earnálacha eacnamaíocha agus sóisialta.

(13) Is é cuspóir foriomlán an Chláir 
comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus 
críochach, infheistíocht, fás 
inbhuanaithe, cruthú post, cuimsiú 
sóisialta agus fostaíocht a fheabhsú. Chun 
na críche sin, ba cheart go gcuirfeadh sé 
dreasachtaí airgeadais ar fáil chun díriú ar 
dhúshláin de chineál struchtúrach, agus go 
gcuideodh sé chun cumas riaracháin agus 
institiúideach na mBallstát a neartú chomh 
fada agus a bhaineann sé lena gcuid 
institiúidí agus lena n-earnálacha 
eacnamaíocha agus sóisialta. Is gá freisin 
foráil a dhéanamh maidir le leibhéal cuí 
rannpháirtíochta i dtaca leis na húdaráis 
réigiúnacha agus áitiúla in ullmhú agus i 
gcur chun feidhme na n-athchóirithe 
struchtúracha.

Leasú 10

Togra le haghaidh rialacháin
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Aithris 14

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14) Ba cheart cuspóirí sonracha a 
shocrú do gach ionstraim de chuid an 
Chláir. Maidir leis an uirlis 
athchóiriúcháin, ba cheart gurb é a bheadh 
iontu garspriocanna agus spriocanna 
nithiúla a chomhlíonadh a leagtar amach i 
ndáil le gealltanais athchóiriúcháin a chur i 
gcrích, rud a spreagfadh scaoileadh na 
ndreasachtaí airgeadais. Maidir leis an 
ionstraim um thacaíocht theicniúil, ba 
cheart go mbeidís ann chun cuidiú leis na 
húdaráis náisiúnta ina gcuid iarrachtaí 
maidir le hathchóirithe a dhearadh agus a 
chur chun feidhme, trí dhea-chleachtais 
agus trí cheachtanna a foghlaimíodh ó 
chomhpháirtithe a chur san áireamh. Ba 
cheart na cuspóirí sin a shaothrú sna 
Ballstáit go léir faoin dá ionstraim sin agus, 
i gcomhthéacs na saoráide cóineasúcháin, 
ba cheart go mbeidís á saothrú ag na 
Ballstáit sin nach bhfuil an euro mar 
airgeadra acu agus a bhfuil céimeanna 
follasacha glactha acu chun an t-airgeadra 
aonair a ghlacadh laistigh d’achar ama ar 
leith.

(14) Ba cheart cuspóirí sonracha a 
shocrú do gach ionstraim de chuid an 
Chláir. Maidir leis an uirlis 
athchóiriúcháin, ba cheart gurb é a bheadh 
iontu garspriocanna agus spriocanna 
nithiúla a chomhlíonadh a leagtar amach i 
ndáil le gealltanais athchóiriúcháin atá 
nasctha le próiseas an tSeimeastair 
Eorpaigh a chur i gcrích, rud a spreagfadh 
scaoileadh na ndreasachtaí airgeadais. 
Maidir leis an ionstraim um thacaíocht 
theicniúil, ba cheart go mbeidís ann chun 
cuidiú leis na húdaráis náisiúnta ina gcuid 
iarrachtaí maidir le hathchóirithe a 
dhearadh agus a chur chun feidhme, trí 
dhea-chleachtais agus trí cheachtanna a 
foghlaimíodh ó chomhpháirtithe a chur san 
áireamh. Ba cheart na cuspóirí sin a 
shaothrú sna Ballstáit go léir faoin dá 
ionstraim sin agus, i gcomhthéacs na 
saoráide cóineasúcháin, ba cheart go 
mbeidís á saothrú ag na Ballstáit sin nach 
bhfuil an euro mar airgeadra acu agus a 
bhfuil céimeanna follasacha glactha nó á 
nglacadh acu chun an t-airgeadra aonair a 
ghlacadh laistigh d’achar ama ar leith, 
d’fhonn cuidiú leo ullmhú le haghaidh 
ballraíocht den limistéar euro.

Leasú 11

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 14 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14a) Ba cheart don Chlár athchóirithe 
a chuirtear chun feidhme trí údaráis 
áitiúla agus geallsealbhóirí eile a 
spreagadh. I gcás ina sainaithníonn an 
Seimeastar Eorpach, go háirithe maidir le 
moltaí a bhaineann go sonrach le tír faoi 
leith, dúshláin a bhfuil athchóirithe 
práinneacha ag teastáil ina leith ach nach 
mbaineann an Ballstát lena mbaineann 
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úsáid neamhleor as an gcistiú 
leithdháilte, nó i gcás inar chuir an 
Coimisiún cistiú den sórt sin ar fionraí, 
ba cheart go leanfadh gníomhaíochtaí 
réigiúnacha agus áitiúla a chuidíonn le 
dul i ngleic leis na dúshláin sin de 
thairbhe a bhaint as an gClár.

Leasú 12

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 15

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(15) Chun a áirithiú go dtabharfar 
aghaidh ar na príomhréimsí eacnamaíocha 
agus sochaíocha go léir a dtacaítear leo sa 
Chlár, ba cheart go soláthródh an 
Coimisiún an tacaíocht airgeadais agus an 
tacaíocht theicniúil faoin gClár, ar iarraidh 
ó Bhallstát, i raon leathan de réimsí 
beartais, lena n-áirítear na réimsí a 
bhaineann le bainistiú ar airgeadas agus ar 
shócmhainní poiblí, athchóiriú 
institiúideach agus riaracháin, an 
timpeallacht ghnó, an earnáil airgeadais, 
margaí i gcomhair táirgí, seirbhísí agus 
saothar, oideachas agus oiliúint, forbairt 
inbhuanaithe, sláinte phoiblí agus leas 
sóisialta.

(15) Chun a áirithiú go dtabharfar 
aghaidh ar na príomhréimsí eacnamaíocha 
agus sochaíocha go léir a dtacaítear leo sa 
Chlár, agus gnéithe sóisialta á gcumhdach 
freisin, ba cheart don Choimisiún an 
tacaíocht airgeadais agus an tacaíocht 
theicniúil faoin gClár a sholáthar, arna 
iarraidh sin ag Ballstát, i raon leathan de 
réimsí beartais, lena n-áirítear na réimsí a 
bhaineann le bainistiú ar airgeadas agus ar 
shócmhainní poiblí, athchóiriú 
institiúideach agus riaracháin, an 
timpeallacht ghnó, an earnáil airgeadais, 
margaí i gcomhair táirgí, leas a bhaint as an 
réabhlóid theicneolaíoch, seirbhísí agus 
saothar, scileanna poist, beartais do 
leanaí, don aos óg agus do dhaoine 
scothaosta,, oideachas agus oiliúint, 
forbairt inbhuanaithe, sláinte phoiblí agus 
leas sóisialta.

Leasú 13

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 17

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(17) Chun freastal ar riachtanais 
bhreise faoin gClár, ba cheart go 
bhféadfadh Ballstáit acmhainní atá 
clársceidealaithe i mbainistíocht 

scriosta
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chomhroinnte faoi chistí an Aontais, a 
aistriú chuig buiséad an Chláir, i 
gcomhréir leis an nós imeachta sin. Ba 
cheart na hacmhainní aistrithe a chur 
chun feidhme i gcomhréir le rialacha an 
Chláir seo agus ba cheart iad a úsáid ar 
mhaithe leis an mBallstát lena 
mbaineann.

Leasú 14

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 19

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(19) Maidir leis an uirlis 
athchóiriúcháin, is gá na cineálacha 
athchóirithe ar cheart go mbeidís 
incháilithe i gcomhair tacaíocht airgeadais 
a shainaithint. Chun a áirithiú go 
rannchuideoidh siad le cuspóirí an Chláir, 
ba cheart gurb iad na hathchóirithe 
incháilithe na hathchóirithe sin ina 
dtabharfar aghaidh ar na dúshláin arna 
sainaithint i gcomhthéacs an tSeimeastair 
Eorpaigh um chomhordú an bheartais 
eacnamaíoch, lena n-áirítear iad siúd a 
beartaíodh chun aghaidh a thabhairt ar na 
moltaí tír-shonracha.

(19) Maidir leis an uirlis 
athchóiriúcháin, is gá na cineálacha 
athchóirithe ar cheart go mbeidís 
incháilithe i gcomhair tacaíocht airgeadais 
a shainaithint. Chun a áirithiú go 
rannchuideoidh siad le cuspóirí an Chláir, 
ba cheart gurb iad na hathchóirithe 
incháilithe na hathchóirithe sin ina 
dtabharfar aghaidh ar na dúshláin arna 
sainaithint i gcomhthéacs an tSeimeastair 
Eorpaigh um chomhordú an bheartais 
eacnamaíoch, lena n-áirítear iad siúd a 
beartaíodh chun aghaidh a thabhairt ar na 
moltaí tírshonracha, agus táscairí sóisialta, 
eacnamaíocha agus críochacha sonracha 
arna sainaithint do gach Ballstát á gcur 
san áireamh.

Leasú 15

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 19 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(19a) Agus forbairtí teicneolaíochta á 
gcur san áireamh, féadfaidh an clár 
rannchuidiú le glacadh pleananna 
infheistíochta comhtháite i mbonneagair 
dhigiteacha agus scileanna digiteacha 
chomh maith le creat cistiúcháin 
éifeachtach a chruthú ina leith ar cheart 
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dó an t-iomaíochas is airde is féidir a 
áirithiú i réigiúin na hEorpa. 

Leasú 16

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 20

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(20) Chun dreasacht intuisceana a 
áirithiú do Bhallstáit le go gcuirfidh siad 
athchóirithe struchtúracha i gcrích, is 
iomchuí ranníocaíocht uasta airgeadais a 
bhunú, ar ranníocaíocht í a bheidh ar fáil 
dóibh faoin ionstraim do gach céim 
leithdháilte agus faoi gach glao. Ba cheart 
an ranníocaíocht uasta sin a ríomh ar bhonn 
dhaonra na mBallstát. Chun a áirithiú go 
ndéanfar na dreasachtaí airgeadais a 
scaipeadh trí thréimhse iomlán chur i 
bhfeidhm an Chláir, ba cheart na cistí a 
leithdháileadh ar na Ballstáit i gcéimeanna. 
Sa chéad chéim, a mhairfidh ar feadh 
20 mí, ba cheart leath 
(EUR 11 000 000 000) d’imchlúdach 
airgeadais foriomlán na huirlise 
athchóiriúcháin a chur ar fáil do na 
Ballstáit, agus le linn na céime sin 
d’fhéadfaidís suas go dtí a leithdháileadh 
uasta a fháil dá ndéanfaidís tograí i 
gcomhair gealltanais athchóiriúcháin a 
thíolacadh.

(20) Chun dreasacht intuisceana a 
áirithiú do Bhallstáit le go gcuirfidh siad 
athchóirithe struchtúracha i gcrích, agus 
dúshláin eacnamaíocha, sóisialta agus 
críochacha agus riachtanais 
infheistíochta á gcur san áireamh, is 
iomchuí ranníocaíocht uasta airgeadais a 
bhunú, ar ranníocaíocht í a bheidh ar fáil 
dóibh faoin ionstraim do gach céim 
leithdháilte agus faoi gach glao. Ba cheart 
an ranníocaíocht uasta sin a ríomh ar bhonn 
dhaonra na mBallstát agus a staid 
shóisialta agus eacnamaíoch, arna 
tomhas ar bhonn táscairí amhail OTI per 
capita, eisiamh sóisialta, bochtaineacht 
agus dífhostaíocht. Chun a áirithiú go 
ndéanfar na dreasachtaí airgeadais a 
scaipeadh trí thréimhse iomlán chur i 
bhfeidhm an Chláir, ba cheart na cistí a 
leithdháileadh ar na Ballstáit i gcéimeanna. 
Sa chéad chéim, a mhairfidh ar feadh fiche 
mí, déanfar 75% d’imchlúdach airgeadais 
foriomlán na huirlise athchóiriúcháin a 
chur ar fáil do na Ballstáit, agus le linn na 
céime sin d’fhéadfaidís suas go dtí a 
leithdháileadh uasta a fháil dá ndéanfaidís 
tograí i gcomhair gealltanais 
athchóiriúcháin a thíolacadh.

Leasú 17

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 21

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(21) Ar mhaithe le trédhearcacht agus le (21) Ar mhaithe le trédhearcacht agus le 
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héifeachtacht, ba cheart, sa chéad chéim 
eile a mhairfidh go dtí deireadh an Chláir, 
go leagfadh an Coimisiún córas glaonna 
tréimhsiúla amach chun an leath eile 
(EUR 11 000 000 000) d’imchlúdach 
airgeadais foriomlán na hionstraime a 
leithdháileadh, chomh maith leis na 
méideanna nár úsáideadh sa chéim roimhe 
sin. Ba cheart nósanna imeachta simplí a 
eagrú chuige sin. Faoi gach glao, ba cheart 
go dtabharfaí cuireadh do na Ballstáit go 
léir tograí athchóiriúcháin a thíolacadh i 
gcomhthráth, agus d’fhéadfaí a 
ranníocaíocht uasta airgeadais a 
dhámhachtain orthu bunaithe ar a gcuid 
tograí athchóiriúcháin. Ar mhaithe le 
trédhearcacht, ba cheart go mbeadh an 
chéad ghlao a eagróidh an Coimisiún i 
gcomhair méid atá comhionann leis an 
gcuid (EUR 11 000 000 000) atá fanta 
d’imchlúdach airgeadais foriomlán na 
hionstraime. Níor cheart go n-eagródh an 
Coimisiún tuilleadh glaonna ach amháin i 
gcás nár úsáideadh an t-imchlúdach 
airgeadais foriomlán go hiomlán. Ba cheart 
go nglacfadh agus go bhfoilseodh an 
Coimisiún féilire táscach de na glaonna 
breise atá le heagrú, agus ba chóir dó a 
léiriú, ag gach glao, an méid den 
imchlúdach foriomlán atá fanta, agus atá ar 
fáil faoin nglao sin.

héifeachtacht, ba cheart, sa chéad chéim 
eile a mhairfidh go dtí deireadh an Chláir, 
go leagfadh an Coimisiún córas glaonna 
tréimhsiúla amach chun an 25 % eile 
d’imchlúdach airgeadais foriomlán na 
hionstraime a leithdháileadh, chomh maith 
leis na méideanna nár úsáideadh sa chéim 
roimhe sin. Ba cheart nósanna imeachta 
simplí a eagrú chuige sin. Faoi gach glao, 
ba cheart go dtabharfaí cuireadh do na 
Ballstáit go léir tograí athchóiriúcháin a 
thíolacadh i gcomhthráth, agus d’fhéadfaí a 
ranníocaíocht uasta airgeadais a 
dhámhachtain orthu bunaithe ar a gcuid 
tograí athchóiriúcháin. Ba cheart go 
mbeadh aon togra faoi réir 
comhairliúchán leathan leis na 
geallsealbhóirí sula dtíolactar an togra go 
hoifigiúil. Ar mhaithe le trédhearcacht, ba 
cheart go mbeadh an chéad ghlao a 
eagróidh an Coimisiún i gcomhair méid atá 
comhionann le fuílleach an imchlúdaigh 
airgeadais foriomlán na hionstraime. Níor 
cheart go n-eagródh an Coimisiún tuilleadh 
glaonna ach amháin i gcás nár úsáideadh 
an t-imchlúdach airgeadais foriomlán go 
hiomlán. Ba cheart go nglacfadh agus go 
bhfoilseodh an Coimisiún féilire táscach de 
na glaonna breise atá le heagrú, agus ba 
chóir dó a léiriú, ag gach glao, an méid den 
imchlúdach foriomlán atá fanta, agus atá ar 
fáil faoin nglao sin.

Leasú 18

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 22

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(22) Is gá próiseas a bhunú chun tograí 
maidir le gealltanais athchóiriúcháin ó na 
Ballstáit a thíolacadh, chomh maith leis an 
ábhar atá iontu. D’fhonn seiftiúlacht na 
nósanna imeachta a áirithiú, ba cheart do 
Bhallstát an togra le haghaidh gealltanais 
athchóiriúcháin a thíolacadh in éineacht 
lena chlár náisiúnta don athchóiriú, ach i 

(22) Is gá próiseas soiléir agus 
trédhearcach a bhunú chun tograí maidir 
le gealltanais athchóiriúcháin ó na Ballstáit 
a thíolacadh, chomh maith leis an ábhar atá 
iontu. Tar éis próiseas leathan 
comhairliúcháin phoiblí arna 
dhoiciméadú go hiomchuí, ba cheart do 
Bhallstát an togra le haghaidh gealltanais 
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bhfoirm iarscríbhinn ar leith, ar féidir í a 
thíolacadh freisin ag pointe ama eile. Cé 
gur ar bhonn deonach atá rannpháirtíocht 
sa Chlár, ba cheart go spreagfaí Ballstáit, 
go háirithe Ballstáit a bhfuil 
míchothromaíochtaí iomarcacha acu, chun 
tograí a chur ar aghaidh i gcomhair 
athchóirithe faoin uirlis athchóiriúcháin, ar 
tograí iad a thabharfaidh aghaidh ar na 
fadhbanna a raibh míchothromaíochtaí 
iomarcacha den sórt sin mar thoradh orthu.

athchóiriúcháin a thíolacadh in éineacht 
lena chlár náisiúnta don athchóiriú, ach i 
bhfoirm iarscríbhinn ar leith, ar féidir í a 
thíolacadh freisin ag pointe ama eile. Cé 
gur ar bhonn deonach atá rannpháirtíocht 
sa Chlár, ba cheart Ballstáit atá faoi réir 
míchothromaíochtaí iomarcacha agus 
Ballstáit nach bhfuil sa limistéar euro ach 
atá faoi réir moill suntasach i bhforbairt 
struchtúrach a spreagadh go háirithe chun 
tograí a chur ar aghaidh i gcomhair 
athchóirithe faoin uirlis athchóiriúcháin, ar 
tograí iad a thabharfaidh aghaidh ar na 
fadhbanna a raibh míchothromaíochtaí 
iomarcacha den sórt sin mar thoradh orthu.

Leasú 19

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 23

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(23) Chun a áirithiú go mbeidh 
úinéireacht acu ar na hathchóirithe 
ábhartha agus go ndíreofar orthu, ba cheart 
go sainaithneodh na Ballstáit na gealltanais 
athchóiriúcháin mar fhreagairt ar na 
dúshláin arna sainaithint i gcomhthéacs an 
tSeimeastair Eorpaigh (lena n-áirítear na 
dúshláin sin a sainaithníodh sna moltaí tír-
shonracha) agus tacar mionsonraithe beart 
a mholadh chun iad a chur chun feidhme, 
ar cheart go mbeadh garspriocanna agus 
spriocanna iomchuí iontu chomh maith le 
tráthchlár lena gcur chun feidhme thar 
uastréimhse trí bliana. Ba cheart go n-
iarrfaí go mbeadh dlúthchomhar idir an 
Coimisiún agus na Ballstáit agus go 
mbainfí amach é le linn an phróisis.

(23) Chun a áirithiú go mbeidh 
úinéireacht acu ar na hathchóirithe 
ábhartha agus go ndíreofar orthu, ba cheart 
go sainaithneodh na Ballstáit na gealltanais 
athchóiriúcháin mar fhreagairt ar na 
dúshláin arna sainaithint i gcomhthéacs an 
tSeimeastair Eorpaigh (lena n-áirítear na 
dúshláin sin a sainaithníodh sna moltaí tír-
shonracha) agus tacar mionsonraithe beart 
a mholadh chun iad a chur chun feidhme, 
ar cheart go mbeadh garspriocanna agus 
spriocanna iomchuí iontu chomh maith le 
tráthchlár lena gcur chun feidhme thar 
uastréimhse trí bliana. Ba cheart féachaint 
le feabhas ceart a chur ar an gcomhar idir 
an Coimisiún agus na Ballstáit, rud a 
d’fhágfadh go mbeadh na hathchóirithe á 
gcur chun feidhme ar bhealach níos 
éifeachtaí.

Leasú 20

Togra le haghaidh rialacháin
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Aithris 23 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(23a) Chun tacaíocht leathan a bhailiú 
do na hathchóirithe atá á saothrú, ba 
cheart do na Ballstáit ar mian leo tairbhe 
a bhaint as an gClár, mar chuid den 
phróiseas lena dtarraingítear suas 
iarratais, dul i gcomhairle le 
geallsealbhóirí ábhartha, amhail údaráis 
áitiúla agus réigiúnacha, na 
comhpháirtithe eacnamaíocha agus 
sóisialta agus an tsochaí shibhialta, i 
gcomhréir le forálacha ábhartha an 
Chóid Iompair maidir le Comhpháirtíocht 
faoin mbeartas comhtháthaithe, mar aon 
le parlaimintí náisiúnta.

Leasú 21

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 24

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(24) Ba cheart go ndéanfadh an 
Coimisiún cineál agus tábhacht na 
ngealltanas athchóiriúcháin atá beartaithe 
ag na Ballstáit a mheas agus ba cheart dó 
an méid a bheidh le leithdháileadh a 
chinneadh bunaithe ar chritéir 
thrédhearcacha. Chuige sin, ba cheart dó na 
heilimintí substaintiúla a chuir na Ballstáit 
ar fáil a chur san áireamh agus a mheas an 
bhfuiltear ag súil go dtabharfar aghaidh go 
héifeachtach leis na gealltanais 
athchóiriúcháin atá beartaithe ag na 
Ballstáit ar dhúshláin arna sainaithint i 
gcomhthéacs an tSeimeastair Eorpaigh, an 
pacáiste cuimsitheach don athchóiriú iad, 
an bhfuiltear ag súil go neartóidh siad 
feidhmíocht agus athléimneacht an 
gheilleagair náisiúnta agus an bhfuiltear ag 
súil go mbeidh tionchar fadtéarmach ag a 
gcur chun feidhme sa Bhallstát i gcás inarb 
ábhartha trí chumas institiúideach agus 
riaracháin an Bhallstáit lena mbaineann a 

(24) Ba cheart go ndéanfadh an 
Coimisiún cineál agus tábhacht na 
ngealltanas athchóiriúcháin atá beartaithe 
ag na Ballstáit a mheas agus ba cheart dó 
an méid a bheidh le leithdháileadh a 
chinneadh bunaithe ar chritéir 
thrédhearcacha. Chuige sin, ba cheart dó na 
heilimintí substaintiúla a chuir na Ballstáit 
ar fáil a chur san áireamh agus a mheas an 
bhfuiltear ag súil go dtabharfar aghaidh go 
héifeachtach leis na gealltanais 
athchóiriúcháin atá beartaithe ag na 
Ballstáit, agus a riachtanais chríochacha 
á gcur san áireamh, ar dhúshláin arna 
sainaithint i gcomhthéacs an tSeimeastair 
Eorpaigh, an pacáiste cuimsitheach don 
athchóiriú iad, an bhfuiltear ag súil go 
neartóidh siad feidhmíocht agus 
athléimneacht an gheilleagair náisiúnta 
agus an bhfuiltear ag súil go mbeidh 
tionchar fadtéarmach ag a gcur chun 
feidhme sa Bhallstát agus sna réigiúin i 
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neartú. Ina theannta sin, ba cheart don 
Choimisiún a mheas an bhfuiltear ag súil 
go n-áiritheoidh na socruithe inmheánacha 
atá beartaithe ag na Ballstáit, lena n-áirítear 
na garspriocanna agus na spriocanna atá 
beartaithe, chomh maith leis na táscairí 
gaolmhara, go gcuirfear chun feidhme go 
héifeachtach na gealltanais athchóiriúcháin 
le linn uastréimhse trí bliana.

gcás inarb ábhartha trí chumas 
institiúideach agus riaracháin an Bhallstáit 
lena mbaineann a neartú. Ina theannta sin, 
ba cheart don Choimisiún a mheas an 
bhfuiltear ag súil go n-áiritheoidh na 
socruithe inmheánacha atá beartaithe ag na 
Ballstáit, lena n-áirítear na garspriocanna 
agus na spriocanna atá beartaithe, chomh 
maith leis na táscairí gaolmhara, go 
gcuirfear chun feidhme go héifeachtach na 
gealltanais athchóiriúcháin le linn 
uastréimhse trí bliana. Ina theannta sin, ba 
cheart faireachán a dhéanamh ar na 
hathchóirithe arna dtogradh i 
gcomhthéacs na socruithe airgeadais trí 
bhíthin phróiseas an tSeimeastair 
Eorpaigh.

Leasú 22

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 29

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(29) Ar mhaithe le trédhearcacht, ba 
cheart na gealltanais athchóiriúcháin arna 
nglacadh ag an gCoimisiún a chur in iúl do 
Pharlaimint na hEorpa agus don 
Chomhairle agus ba cheart go ndéanfadh 
an Coimisiún na gníomhaíochtaí 
cumarsáide de réir mar is iomchuí.

(29) Ar mhaithe le trédhearcacht, ba 
cheart na gealltanais athchóiriúcháin arna 
nglacadh ag an gCoimisiún a chur in iúl do 
Pharlaimint na hEorpa agus don 
Chomhairle agus ba cheart go ndéanfadh 
an Coimisiún na gníomhaíochtaí 
cumarsáide ar bhonn tráthrialta de réir 
mar is iomchuí.

Leasú 23

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 29 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(29a) Ina theannta sin, má tá na 
hathchóirithe le bheith inbhuanaithe san 
fhadtéarma, tá sé fíor-riachtanach go 
dtuigfidh údaráis gach Ballstáit an raon 
feidhme polaitiúil agus go soláthróidh 
siad an fhaisnéis agus an tiomantas is 
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leithne is féidir maidir leis an gclár.

Leasú 24

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 31

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(31) Ar mhaithe le bainistíocht fhónta 
airgeadais, ba cheart rialacha sonracha a 
leagan síos i ndáil le gealltanais 
bhuiséadacha, íocaíochtaí, fionraí, cealú 
agus cistí a ghnóthú. Ba cheart go mbeadh 
na híocaíochtaí bunaithe ar mheasúnú 
dearfach a bheith déanta ag an gCoimisiún 
ar chur chun feidhme na ngealltanas 
athchóiriúcháin ag an mBallstát. Ba cheart 
go bhféadfaí an ranníocaíocht airgeadais a 
chur ar fionraí agus ar ceal i gcás nár chuir 
an Ballstát na gealltanais athchóiriúcháin 
chun feidhme ar bhealach sásúil. Chun a 
áirithiú go mbeidh tionchar inbhuanaithe 
ag na hathchóirithe tar éis iad a chur chun 
feidhme, ba cheart tréimhse réasúnach a 
bhunú ina ndéanfar sainmhíniú ar 
mharthanacht na n-athchóirithe tar éis don 
ranníocaíocht airgeadais a bheith íoctha. 
Ba cheart go measfaí go mbeadh tréimhse 
cúig bliana mar íostréimhse réasúnach lena 
cur i bhfeidhm. Ba cheart nósanna 
imeachta bréagnaitheacha iomchuí a bhunú 
lena áirithiú go n-urramófar an ceart atá ag 
na Ballstáit barúlacha a sholáthar, le 
cinneadh an Choimisiúin i ndáil le fionraí, 
cealú, agus gnóthú na méideanna a íocadh.

(31) Ar mhaithe le bainistíocht fhónta 
airgeadais, ba cheart rialacha sonracha a 
leagan síos i ndáil le gealltanais 
bhuiséadacha, réamhíocaíochtaí, 
íocaíochtaí, fionraí, cealú agus cistí a 
ghnóthú. Ba cheart go mbeadh na 
híocaíochtaí bunaithe ar mheasúnú 
dearfach a bheith déanta ag an gCoimisiún 
ar chur chun feidhme na ngealltanas 
athchóiriúcháin ag an mBallstát. Ba cheart 
go bhféadfaí an ranníocaíocht airgeadais a 
chur ar fionraí agus ar ceal i gcás nár chuir 
an Ballstát na gealltanais athchóiriúcháin 
chun feidhme ar bhealach sásúil. Chun a 
áirithiú go mbeidh tionchar inbhuanaithe 
ag na hathchóirithe tar éis iad a chur chun 
feidhme, ba cheart tréimhse réasúnach a 
bhunú ina ndéanfar sainmhíniú ar 
mharthanacht na n-athchóirithe tar éis don 
ranníocaíocht airgeadais a bheith íoctha. 
Ba cheart go measfaí go mbeadh tréimhse 
cúig bliana mar íostréimhse réasúnach lena 
cur i bhfeidhm. Ba cheart nósanna 
imeachta bréagnaitheacha iomchuí a bhunú 
lena áirithiú go n-urramófar an ceart atá ag 
na Ballstáit barúlacha a sholáthar, le 
cinneadh an Choimisiúin i ndáil le fionraí, 
cealú, agus gnóthú na méideanna a íocadh.

Leasú 25

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 32

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(32) Maidir leis an ionstraim um 
thacaíocht theicniúil, tá níos mó de na 

(32) Maidir leis an ionstraim um 
thacaíocht theicniúil, tá níos mó de na 
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Ballstáit ag glacadh le tacaíocht theicniúil 
faoin gClár Tacaíochta um Athchóiriú 
Struchtúrach, níos mó ná mar a bhíothas a 
thuar i dtús báire. Tá tacaíocht faoin gClár 
Tacaíochta um Athchóiriú Struchtúrach 
iarrtha ag na Ballstáit go léir nach mór, 
agus tá na hiarrataí scaipthe ar fud na 
réimsí beartais go léir a chumhdaítear faoin 
gclár sin. Ar an gcúis sin, ba cheart na 
príomhghnéithe a bhaineann leis an gClár 
Tacaíochta um Athchóiriú Struchtúrach a 
choinneáil, lena n-áirítear na bearta atá 
incháilithe i gcomhair maoiniú faoin 
ionstraim um thacaíocht theicniúil.

Ballstáit ag glacadh le tacaíocht theicniúil 
faoin gClár Tacaíochta um Athchóiriú 
Struchtúrach, níos mó ná mar a bhíothas a 
thuar i dtús báire, agus mar thoradh air 
sin tá togra maidir lena bhuiséid a 
mhéadú le haghaidh 2019 agus 2020. Tá 
tacaíocht faoin gClár Tacaíochta um 
Athchóiriú Struchtúrach iarrtha ag na 
Ballstáit go léir nach mór, agus tá na 
hiarrataí scaipthe ar fud na réimsí beartais 
go léir a chumhdaítear faoin gclár sin. Ar 
an gcúis sin, ba cheart na príomhghnéithe a 
bhaineann leis an gClár Tacaíochta um 
Athchóiriú Struchtúrach a choinneáil, lena 
n-áirítear na bearta atá incháilithe i 
gcomhair maoiniú faoin ionstraim um 
thacaíocht theicniúil.

Leasú 26

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 33

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(33) Ba cheart go leanfaí, leis an 
ionstraim um thacaíocht theicniúil faoin 
gClár, de bheith ag tacú le cur chun 
feidhme na n-athchóirithe arna nglacadh ar 
láimh ar thionscnamh na mBallstát, 
athchóirithe i gcomhthéacs na bpróiseas 
rialachais eacnamaíoch nó bearta a 
bhaineann le dlí an Aontais a chur chun 
feidhme, agus athchóirithe a bhaineann le 
cur chun feidhme na gclár um choigeartú 
eacnamaíoch. Ba cheart go gcuirfí 
tacaíocht theicniúil ar fáil léi freisin chun 
athchóirithe a ghlacfar ar láimh faoi 
ionstraimí na gClár eile a ullmhú agus a 
chur chun feidhme.

(33) Ba cheart go leanfaí, leis an 
ionstraim um thacaíocht theicniúil faoin 
gClár, de bheith ag tacú le cur chun 
feidhme na n-athchóirithe arna nglacadh ar 
láimh ar thionscnamh na mBallstát, 
athchóirithe i gcomhthéacs próisis 
rialachais eacnamaíoch nó gníomhaíochtaí 
a bhaineann le dlí an Aontais a chur chun 
feidhme, athchóirithe a dhéanann le 
borradh a chur faoi iomaíochas an 
Aontais, poist a chruthú, táirgiúlacht a 
mhéadú, infheistíocht inbhuanaithe a 
spreagadh san fhíorgheilleagar, díriú ar 
sheirbhísí ardcháilíochta sláinte agus 
oideachais a ráthú, dul i ngleic leis an 
mbochtaineacht agus leis an eisiamh 
sóisialta, comhtháthú eacnamaíoch, 
sóisialta agus críochach san Aontas a 
neartú, agus cuidiú le Ballstáit a bhfuil 
céimeanna nithiúla glactha acu i dtreo an 
aontachais leis. Ba cheart freisin go 
ndéanfaí léi tacaíocht theicniúil a 
sholáthar d’athchóirithe i ndáil le cur chun 
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feidhme na gclár coigeartaithe 
eacnamaíoch agus d’ullmhú agus do chur 
chun feidhme na n-athchóirithe a dhéanfar 
faoi ionstraimí eile an Chláir.

Leasú 27

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 42

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(42) Chun leithdháileadh éifeachtúil 
agus comhleanúnach an gcistí ó bhuiséad 
an Aontais a áirithiú agus chun prionsabal 
an bhainistithe fhónta airgeadais a urramú, 
ba cheart go mbeadh na bearta a dhéanfar 
faoin gClár comhsheasmhach leis na cláir 
leanúnacha de chuid an Aontais agus go 
mbeidís mar fhorlíonadh orthu, agus san 
am céanna, ba cheart cistiú dúbailte don 
chaiteachas céanna a sheachaint. Go 
háirithe, ba cheart don Choimisiún agus 
don Bhallstát comhordú éifeachtach a 
áirithiú, ag gach céim den phróiseas, chun 
comhsheasmhacht, comhleanúnachas, 
comhlántacht agus sineirgíocht i measc 
foinsí cistithe a choimirciú, lena n-áirítear 
cúnamh teicniúil dó sin.

(42) Chun leithdháileadh éifeachtúil, 
trédhearcach agus comhleanúnach an 
gcistí ó bhuiséad an Aontais a áirithiú agus 
chun prionsabal an bhainistithe fhónta 
airgeadais a urramú, ba cheart go mbeadh 
na bearta a dhéanfar faoin gClár 
comhsheasmhach leis na cláir leanúnacha 
de chuid an Aontais agus go mbeidís mar 
fhorlíonadh orthu, agus san am céanna, ba 
cheart cistiú dúbailte don chaiteachas 
céanna a sheachaint. Go háirithe, ba cheart 
don Choimisiún agus don Bhallstát 
comhordú éifeachtach a áirithiú, ag gach 
céim den phróiseas, chun 
comhsheasmhacht, comhleanúnachas, 
comhlántacht agus sineirgíocht i measc 
foinsí cistithe a choimirciú, lena n-áirítear 
cúnamh teicniúil dó sin.

Leasú 28

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) rannchuidiú le haghaidh a thabhairt 
ar dhúshláin náisiúnta athchóirithe de 
chineál struchtúrach atá dírithe ar 
fheidhmíocht na ngeilleagar náisiúnta a 
fheabhsú agus ar struchtúir eacnamaíocha 
agus shóisialta atá athléimneach a chur 
chun cinn sna Ballstáit, agus dá réir sin 
rannchuidiú le comhtháthú, le 
hiomaíochas, le táirgiúlacht, le fás agus le 

(a) rannchuidiú le haghaidh a thabhairt 
ar dhúshláin náisiúnta um athchóiriú 
struchtúrach arb é is aidhm dóibh 
feidhmíocht na ngeilleagar náisiúnta a 
fheabhsú agus struchtúir eacnamaíocha 
agus shóisialta atá athléimneach a chur 
chun cinn sna Ballstáit, agus ar an gcaoi sin 
tacú leis an bhfiontraíocht agus leis an 
bhfostaíocht, le gnóthais, lena n-áirítear 



PE645.062v02-00 22/36 AD\1200173GA.docx

GA

fostaíocht; agus fiontair bheaga agus mheánmhéide, le 
comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus 
críochach, le hiomaíochas, le 
hinfheistíocht, le táirgiúlacht, le cuimsiú 
sóisialta agus le fás inbhuanaithe, chomh 
maith le margaí saothair athléimneacha a 
fhorbairt agus aghaidh a thabhairt ar 
dhúshláin dhéimeagrafacha i gcomhréir 
leis na prionsabail a leagtar amach i 
gColún Eorpach na gCeart Sóisialta agus 
i gCairt um Chearta Bunúsacha an 
Aontais Eorpaigh, agus ar an gcaoi sin 
Aontas atá inbhuanaithe ó thaobh an 
chomhshaoil agus na sochaí de agus atá 
bunaithe ar Spriocanna Forbartha 
Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe a 
áirithiú, agus oibleagáidí Chomhaontú 
Pháras a chomhlíonadh;; agus

Leasú 29

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) rannchuidiú le cumas riaracháin na 
mBallstát a neartú i ndáil leis na dúshláin 
atá roimh institiúidí, rialachas, riarachán 
poiblí, agus roimh na hearnálacha 
eacnamaíocha agus sóisialta.

(b) rannchuidiú le cumas riaracháin 
agus institiúideach na mBallstát agus na 
n-údarás áitiúil agus réigiúnach a neartú i 
ndáil leis na dúshláin atá roimh institiúidí, 
rialachas, riarachán poiblí, agus roimh na 
hearnálacha eacnamaíocha agus sóisialta.

Leasú 30

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Na cuspóirí ginearálta agus na cuspóirí 
sonracha a leagtar amach in Airteagal 4 
agus in Airteagal 5, tagróidh siad do réimsí 
beartais a bhaineann le comhtháthú, 
iomaíochas, táirgiúlacht, taighde agus 
nuálaíocht, fás cliste, inbhuanaithe agus 
cuimsitheach, poist agus infheistíocht, agus 

Na cuspóirí ginearálta agus na cuspóirí 
sonracha a leagtar amach in Airteagal 4 
agus in Airteagal 5, tagróidh siad do réimsí 
beartais a bhaineann le comhtháthú 
eacnamaíoch, sóisialta agus críochach, 
iomaíochas, táirgiúlacht, taighde agus 
nuálaíocht, fás cliste, inbhuanaithe agus 
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go háirithe do cheann amháin nó níos mó 
de na nithe seo a leanas:

cuimsitheach, poist agus infheistíocht, agus 
go háirithe do cheann amháin nó níos mó 
de na nithe seo a leanas:

Leasú 31

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 1 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) an timpeallacht ghnó, lena n-
áirítear d’fhiontair bheaga agus 
mheánmhéide, ationsclú, forbairt na 
hearnála príobháidí, margaí táirgí agus 
seirbhísí, infheistíocht, rannpháirtíocht 
phoiblí i bhfiontair, próisis phríobháidithe, 
trádáil agus infheistíocht dhíreach 
choigríche, iomaíocht agus soláthar poiblí, 
forbairt earnálach inbhuanaithe agus 
tacaíocht don taighde agus don nuálaíocht 
agus don digitiú;

(c) an timpeallacht ghnó, go háirithe 
d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide, 
ationsclú, forbairt na hearnála príobháidí, 
margaí táirgí agus seirbhísí, infheistíocht 
phoiblí, rannpháirtíocht phoiblí i 
bhfiontair, próisis phríobháidithe, trádáil 
agus infheistíocht dhíreach choigríche, 
iomaíocht agus soláthar poiblí, forbairt 
earnálach inbhuanaithe agus tacaíocht don 
taighde agus don nuálaíocht agus don 
digitiú, dálaí a chur chun cinn chun 
borradh a chur faoin bhfiontraíocht, agus 
aistriú cothrom a fhorbairt chuig 
geilleagar ísealcharbóin nach ndéanfar 
an folach cnoc a chur aon duine;

Leasú 32

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 1 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) oideachas agus oiliúint, beartais 
maidir leis an margadh saothair, lena n-
áirítear idirphlé sóisialta, chun poist a 
chruthú, scileanna digiteacha, an comhrac 
in aghaidh na bochtaineachta, cur chun 
cinn an chuimsithe shóisialta, córais 
slándála sóisialaí agus córais leasa 
shóisialaigh, córais sláinte poiblí agus 
córais cúraim sláinte, chomh maith le 
beartais maidir le comhtháthú, le tearmann, 
le himirce agus le teorainneacha;

(d) oideachas, foghlaim agus oiliúint 
ar feadh an tsaoil, beartais 
chuimsitheacha  maidir leis an margadh 
saothair, lena n-áirítear idirphlé sóisialta a 
neartú chun poist a chruthú, uasoiliúint 
agus athoiliúint, go háirithe le haghaidh 
aistriú cóir, comhdheiseanna agus 
rochtain do chách, todhchaí níos fearr do 
leanaí faoi mhíbhuntáiste, daoine óga 
agus scothaosta, scileanna digiteacha, an 
comhrac in aghaidh na bochtaineachta 
agus neamhionannais, cuimsiú sóisialta, 
slándáil shóisialta agus córais leasa 
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shóisialta a chur chun cinn, bonneagar 
sóisialta a fhorbairt córais sláinte poiblí 
agus cúraim sláinte, chomh maith le 
beartais maidir le comhtháthú, tearmann, 
imirce agus teorainneacha;

Leasú 33

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 1 – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) beartais chun beart aeráide a chur 
chun feidhme, soghluaisteacht, 
éifeachtúlacht fuinnimh agus acmhainní a 
chur chun cinn, foinsí fuinnimh 
inathnuaite, éagsúlacht fuinnimh a bhaint 
amach agus slándáil fuinnimh a áirithiú, 
agus don earnáil talmhaíochta, iascach 
agus limistéir thuaithe a fhorbairt go 
hinbhuanaithe; agus

(e) beartais chun beart aeráide a chur 
chun feidhme, soghluaisteacht, 
bochtaineacht fuinnimh a chomhrac, 
éifeachtúlacht fuinnimh agus acmhainní a 
chur chun cinn, foinsí fuinnimh 
inathnuaite, éagsúlacht fuinnimh a bhaint 
amach agus slándáil fuinnimh a áirithiú, 
agus don earnáil talmhaíochta, iascach 
agus limistéir thuaithe agus trasteorann a 
fhorbairt go hinbhuanaithe; agus

Leasú 34

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 1 – pointe f

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(f) beartais maidir leis an earnáil 
airgeadais, lena n-áirítear: litearthacht 
airgeadais, cobhsaíocht airgeadais, rochtain 
ar airgeadas agus iasachtú don 
fhíorgheilleagar a chur chun cinn; agus 
táirgeadh, soláthar agus faireachán 
cáilíochta agus tuairisciú ar shonraí agus ar 
staidreamh.

(f) beartais maidir leis an earnáil 
airgeadais, lena n-áirítear: litearthacht 
airgeadais, go háirithe i réimse an 
oideachais, cobhsaíocht airgeadais, 
rochtain ar airgeadas agus iasachtú don 
fhíorgheilleagar a chur chun cinn; agus 
táirgeadh, soláthar agus faireachán 
cáilíochta agus tuairisciú ar shonraí agus ar 
staidreamh.

Leasú 35

Togra le haghaidh rialacháin



AD\1200173GA.docx 25/36 PE645.062v02-00

GA

Airteagal 7 – mír 2 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Más rud é, faoin 31 Nollaig 2023, faoin 
tsaoráid chóineasúcháin, nach bhfuil 
céimeanna follasacha glactha ag Ballstát 
nach bhfuil sa limistéar euro chun an t-
airgeadra aonair a ghlacadh laistigh d’achar 
ama ar leith, déanfar an t-uasmhéid atá ar 
fáil don Bhallstát sin faoin gcomhpháirt 
tacaíochta airgeadais den tsaoráid 
chóineasúcháin de bhun Airteagal 26 a 
ath-leithdháileadh ar an uirlis 
athchóiriúcháin dá dtagraítear i 
bpointe (a) den chéad fhomhír den mhír 
seo. Glacfaidh an Coimisiún cinneadh 
chuige sin tar éis dó deis a thabhairt don 
Bhallstát lena mbaineann a chuid barúlacha 
a chur i láthair laistigh de thréimhse dhá 
mhí tar éis don Choimisiún a chuid 
conclúidí a chur in iúl.

Más rud é, faoin 31 Nollaig 2023, faoin 
tsaoráid chóineasúcháin, nach bhfuil 
céimeanna follasacha glactha ag Ballstát 
nach bhfuil sa limistéar euro chun an t-
airgeadra aonair a ghlacadh laistigh d’achar 
ama ar leith, déanfar an t-uasmhéid atá ar 
fáil don Bhallstát sin faoin gcomhpháirt 
tacaíochta airgeadais den tsaoráid 
chóineasúcháin de bhun Airteagal 26 a 
chur ar fáil do thograí arna ndréachtú le 
cabhair ó eagraíochtaí neamhrialtasacha 
agus ó údaráis áitiúla chun díospóireacht 
oscailte a chur chun cinn, mar aon le 
feachtais faisnéise, maidir leis an 
airgeadra aonair a ghlacadh sa Bhallstát 
sin. Glacfaidh an Coimisiún cinneadh 
chuige sin tar éis dó deis a thabhairt don 
Bhallstát lena mbaineann a chuid barúlacha 
a chur i láthair laistigh de thréimhse dhá 
mhí tar éis don Choimisiún a chuid 
conclúidí a chur in iúl.

Leasú 36

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Féadfaidh imchlúdach airgeadais an 
Chláir speansais a chumhdach a bhaineann 
le gníomhaíochtaí ullmhúcháin, 
faireacháin, rialaithe, iniúchta agus 
meastóireachta a bhfuil gá leo chun an Clár 
a bhainistiú agus a chuspóirí a ghnóthú, go 
háirithe staidéir, cruinnithe saineolaithe, 
bearta faisnéise agus cumarsáide, lena n-
áirítear cumarsáid chorparáideach 
thosaíochtaí polaitiúla an Aontais, a mhéid 
a bhaineann siad le cuspóirí an Rialacháin 
seo, speansais a bhaineann le líonraí TF atá 
dírithe ar phróiseáil agus ar mhalartú 
faisnéise, lena n-áirítear uirlisí 
teicneolaíochta faisnéise corparáideacha, 
agus gach speansas eile maidir le cúnamh 

3. Féadfaidh imchlúdach airgeadais an 
Chláir speansais a chumhdach a bhaineann 
le gníomhaíochtaí ullmhúcháin, 
faireacháin, rialaithe, iniúchta agus 
meastóireachta a bhfuil gá leo chun an Clár 
a bhainistiú agus a chuspóirí a ghnóthú, go 
háirithe staidéir, cruinnithe saineolaithe, 
bearta faisnéise agus cumarsáide ar an 
leibhéal náisiúnta, agus i gcás inarb 
iomchuí, ar an leibhéal réigiúnach agus 
ar an leibhéal áitiúil chomh maith, lena n-
áirítear cumarsáid chorparáideach 
thosaíochtaí polaitiúla an Aontais, a mhéid 
a bhaineann siad le cuspóirí an Rialacháin 
seo, speansais a bhaineann le líonraí TF atá 
dírithe ar phróiseáil agus ar mhalartú 



PE645.062v02-00 26/36 AD\1200173GA.docx

GA

teicniúil agus riaracháin arna thabhú ag an 
gCoimisiún chun an Clár a bhainistiú. 
Chomh maith leis sin, féadfaidh na 
speansais, faoi gach aon cheann de na trí 
ionstraim dá dtagraítear in Airteagal 3, na 
costais a bhaineann le gníomhaíochtaí 
tacaíochta eile a chumhdach, amhail 
costais a bhaineann le rialú cáilíochta agus 
faireachán ar thionscadail um thacaíocht 
theicniúil ar an talamh agus costais a 
bhaineann le piarchomhairleoireacht agus 
le saineolaithe chun athchóirithe 
struchtúracha a mheas agus a chur chun 
feidhme.

faisnéise, lena n-áirítear uirlisí 
teicneolaíochta faisnéise corparáideacha, 
agus gach speansas eile maidir le cúnamh 
teicniúil agus riaracháin arna thabhú ag an 
gCoimisiún chun an Clár a bhainistiú. 
Chomh maith leis sin, féadfaidh na 
speansais, faoi gach aon cheann de na trí 
ionstraim dá dtagraítear in Airteagal 3, na 
costais a bhaineann le gníomhaíochtaí 
tacaíochta eile a chumhdach, amhail 
costais a bhaineann le rialú cáilíochta agus 
faireachán ar thionscadail um thacaíocht 
theicniúil ar an talamh agus costais a 
bhaineann le piarchomhairleoireacht agus 
le saineolaithe chun athchóirithe 
struchtúracha a mheas agus a chur chun 
feidhme.

Leasú 37

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. Féadfar acmhainní arna 
leithdháileadh ar Bhallstáit faoin 
mbainistíocht chomhroinnte a aistriú 
chuig an gClár, má iarrann na Ballstáit 
sin. Cuirfidh an Coimisiún na 
hacmhainní sin chun feidhme go díreach 
i gcomhréir le pointe (a) d’Airteagal 62(1) 
den Rialachán Airgeadais nó go 
hindíreach i gcomhréir le pointe (c) den 
Airteagal sin. Úsáidfear na hacmhainní 
sin chun leas an Bhallstáit lena 
mbaineann a dhéanamh más féidir.

scriosta

Leasú 38

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Leagtar síos in Iarscríbhinn I an 
ranníocaíocht uasta airgeadais atá ar fáil do 

Déanfar an ranníocaíocht uasta airgeadais 
atá ar fáil do gach Ballstát as imchlúdach 
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gach Ballstát as imchlúdach foriomlán na 
huirlise athchóiriúcháin dá dtagraítear i 
bpointe (a) d’Airteagal 7(2). Déantar 
ranníocaíocht uasta airgeadais den sórt sin 
a ríomh do gach Ballstát ag úsáid na 
gcritéar agus na modheolaíochta a leagtar 
amach san Iarscríbhinn sin, bunaithe ar an 
daonra i ngach Ballstát. Beidh 
ranníocaíocht uasta airgeadais den sórt sin 
ar fáil le leithdháileadh ar gach Ballstát, go 
páirteach nó go hiomlán, ag gach céim 
agus ag gach glao den phróiseas 
leithdháilte a leagtar amach in 
Airteagal 10.

foriomlán na huirlise athchóiriúcháin dá 
dtagraítear i bpointe (a) d’Airteagal 7(2) a 
leagan síos in Iarscríbhinn I. Déanfar 
ranníocaíocht uasta airgeadais den sórt sin 
a ríomh do gach Ballstát ag úsáid na 
gcritéar agus na modheolaíochta a leagtar 
amach san Iarscríbhinn sin, bunaithe ar an 
daonra i ngach Ballstát, agus ar staid 
shóisialta agus eacnamaíoch na tíre, arna 
tomhas ar bhonn OTI per capita, agus 
táscairí amhail eisiamh sóisialta, 
bochtaineacht agus dífhostaíocht. Beidh 
ranníocaíocht uasta airgeadais den sórt sin 
ar fáil le leithdháileadh ar gach Ballstát, go 
páirteach nó go hiomlán, ag gach céim 
agus ag gach glao den phróiseas 
leithdháilte a leagtar amach in 
Airteagal 10.

Leasú 39

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Ar feadh tréimhse fiche mí ó dháta 
chur i bhfeidhm an Rialacháin seo, cuirfidh 
an Coimisiún EUR 11 000 000 000 ar fáil 
lena leithdháileadh, arb ionann é agus 
50 % den imchlúdach iomlán dá dtagraítear 
in bpointe (a) d’Airteagal 7(2). Féadfaidh 
gach Ballstát a mholadh go bhfaigheadh sé 
suas le méid iomlán na ranníocaíochta 
uasta airgeadais, dá dtagraítear in 
Airteagal 9, chun gealltanais 
athchóiriúcháin atá beartaithe a 
chomhlíonadh i gcomhréir le 
hAirteagal 11.

2. Ar feadh tréimhse fiche mí ó dháta 
chur i bhfeidhm an Rialacháin seo, cuirfidh 
an Coimisiún ar fáil 75 % den imchlúdach 
iomlán dá dtagraítear in bpointe (a) 
d’Airteagal 7(2) lena leithdháileadh. 
Féadfaidh gach Ballstát a mholadh go 
bhfaigheadh sé suas le méid iomlán na 
ranníocaíochta uasta airgeadais, dá 
dtagraítear in Airteagal 9, chun gealltanais 
athchóiriúcháin atá beartaithe a 
chomhlíonadh i gcomhréir le 
hAirteagal 11.

Leasú 40

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Ar feadh na tréimhse a thosóidh tar 3. Ar feadh na tréimhse a thosóidh tar 
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éis dheireadh na tréimhse dá dtagraítear i 
mír 2, cuirfidh an Coimisiún 
EUR 11 000 000 000 ar fáil lena 
leithdháileadh, arb ionann é agus an 50 % 
atá fanta den imchlúdach foriomlán don 
uirlis athchóiriúcháin dá dtagraítear in 
bpointe (a) d’Airteagal 7(2), chomh maith 
leis an méid nár leithdháileadh i gcomhréir 
le mír 2, ar bhonn glaonna arna n-eagrú 
agus arna bhfoilsiú faoin uirlis 
athchóiriúcháin. Beidh an chéad ghlao 
ann chun EUR 11 000 000 000 a 
leithdháileadh.

éis dheireadh na tréimhse dá dtagraítear i 
mír 2, cuirfidh an Coimisiún ar fáil lena 
leithdháileadh 25% den imchlúdach 
foriomlán don uirlis athchóiriúcháin dá 
dtagraítear in bpointe (a) d’Airteagal 7(2), 
chomh maith leis an méid nár 
leithdháileadh i gcomhréir le mír 2, ar 
bhonn glaonna arna n-eagrú agus arna 
bhfoilsiú faoin uirlis athchóiriúcháin.

Leasú 41

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Cuirfidh Ballstát ar mian leis 
tacaíocht a fháil faoin uirlis athchóiriúcháin 
togra le haghaidh gealltanais 
athchóiriúcháin faoi bhráid an Choimisiúin. 
Leagfar amach leis an togra sin tacar 
mionsonraithe beart chun athchóirithe 
struchtúracha a chur chun feidhme mar 
fhreagairt do dhúshláin arna sainaithint i 
bpróiseas an tSeimeastair Eorpaigh agus 
beidh garspriocanna agus spriocanna ann 
chomh maith le tráthchlár chun na 
hathchóirithe a chur chun feidhme thar 
uastréimhse trí bliana.

1. Ballstát ar mian leis tacaíocht a 
fháil faoin uirlis athchóiriúcháin, cuirfidh 
sé togra le haghaidh gealltanais 
athchóiriúcháin faoi bhráid an Choimisiúin 
i gcomhpháirtíocht leis na húdaráis 
áitiúla agus réigiúnacha agus le 
geallsealbhóirí agus tar éis dó dul i 
gcomhairle leis na comhpháirtithe 
sóisialta agus leis an tsochaí shibhialta i 
gcomhréir le hAirteagal 6 de Rialachán 
(AE) XX/xx ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle1a.. Leagfar amach leis 
an togra sin tacar mionsonraithe beart chun 
athchóirithe struchtúracha a chur chun 
feidhme mar fhreagairt do dhúshláin arna 
sainaithint i bpróiseas an tSeimeastair 
Eorpaigh agus beidh garspriocanna agus 
spriocanna ann chomh maith le tráthchlár 
chun na hathchóirithe a chur chun feidhme 
thar uastréimhse trí bliana.

__________________________
1a Rialachán (AE) XX/xx ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle AN XX lena leagtar síos 
forálacha coiteanna maidir le Ciste 
Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, Ciste 
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Sóisialta na hEorpa Plus, an Ciste 
Comhtháthaithe agus an Ciste Eorpach 
Muirí agus Iascaigh agus rialacha 
airgeadais maidir leis na cistí sin agus 
maidir leis an gCiste Tearmainn agus 
Imirce, an Ciste Slándála Inmheánaí 
agus an Ionstraim um Bainistiú 
Teorainneacha agus um Viosaí (IO L ...).

Leasú 42

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 – mír 3 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) na tionchair eacnamaíocha agus 
shóisialta a bhfuiltear ag súil leo de bharr 
an athchóirithe sa Bhallstát lena 
mbaineann, agus nuair is féidir, na 
héifeachtaí iarmharta i mBallstáit eile;

(b) na tionchair eacnamaíocha, 
shóisialta agus chríochacha a bhfuiltear ag 
súil leo de bharr an athchóirithe sa 
Bhallstát lena mbaineann, agus nuair is 
féidir, na héifeachtaí iarmharta i mBallstáit 
eile;

Leasú 43

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 – mír 3 – pointe b a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ba) na táscairí sóisialta atá le feabhsú 
leis an athchóiriú atá beartaithe agus an 
rannchuidiú a rinneadh chun na 
prionsabail a leagtar amach i gColún 
Eorpach na gCeart Sóisialta agus 
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na 
Náisiún Aontaithe a bhaint amach;

Leasú 44

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 – mír 3 – pointe e a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ea) méid an chomhairliúcháin a 
rinneadh sula dtíolactar go hoifigiúil é;
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Leasú 45

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 – mír 7 – pointe a – pointe i – fleasc 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

- sna moltaí tír-shonracha agus i 
ndoiciméid ábhartha eile de chuid an 
tSeimeastair Eorpaigh arna nglacadh ag an 
gCoimisiún go hoifigiúil; nó

- sna moltaí tír-shonracha agus i 
ndoiciméid ábhartha eile de chuid an 
tSeimeastair Eorpaigh arna nglacadh ag an 
gCoimisiún go hoifigiúil, lena n-áirítear 
na tuarascálacha de réir tíre; nó

Leasú 46

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 – mír 7 – pointe a – pointe iii a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(iiia) go bhfuiltear ag súil go mbeidh 
tionchair shóisialta agus chomhshaoil 
tairbhiúla acu sa Bhallstát lena 
mbaineann;

Leasú 47

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 13 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. I gcás nach bhféadfaidh an Ballstát 
lena mbaineann na gealltanais 
athchóiriúcháin, lena n-áirítear na 
garspriocanna agus na spriocanna ábhartha, 
a bhaint amach a thuilleadh, go páirteach 
nó go hiomlán, de bharr imthosca 
oibiachtúla, féadfaidh an Ballstát lena 
mbaineann iarraidh réasúnaithe a chur faoi 
bhráid an Choimisiúin maidir leis an 
gcinneadh dá dtagraítear in Airteagal 12(1) 
a leasú nó a ionadú. Chuige sin, féadfaidh 
an Ballstát tacar modhnaithe nó tacar nua 
de ghealltanais athchóiriúcháin a mholadh.

1. I gcás nach bhféadfar na gealltanais 
athchóiriúcháin, lena n-áirítear na 
garspriocanna agus na spriocanna ábhartha, 
a bhaint amach a thuilleadh, go páirteach 
nó go hiomlán, nó i gcás ina mbeidh 
tionchar suntasach ag an athrú ar na 
táscairí sóisialta agus eacnamaíocha ar 
an ngealltanas tosaigh a rinne an Ballstát 
lena mbaineann de bharr imthosca 
oibiachtúla, féadfaidh an Ballstát lena 
mbaineann iarraidh réasúnaithe a 
dhéanamh ar an gCoimisiún an cinneadh 
dá dtagraítear in Airteagal 12(1) a leasú nó 
a ionadú. Chuige sin, féadfaidh an Ballstát 
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tacar modhnaithe nó tacar nua de 
ghealltanais athchóiriúcháin a mholadh.

Leasú 48

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Gan dochar don dara fomhír 
d’Airteagal 12(3), tuairisceoidh an Ballstát 
lena mbaineann go rialta faoi chuimsiú 
phróiseas an tSeimeastair Eorpaigh ar an 
dul chun cinn atá déanta maidir leis na 
gealltanais athchóiriúcháin a bhaint amach. 
Chuige sin, iarrtar ar na Ballstáit úsáid a 
bhaint as inneachar na gclár náisiúnta um 
athchóiriú mar uirlis chun tuairisciú a 
dhéanamh ar an dul chun cinn maidir le 
hathchóiriú a chur i gcrích. Leagfar síos 
leis an gcinneadh dá dtagraítear in 
Airteagal 12(1) na socruithe mionsonraithe 
agus an tráthchlár i gcomhair tuairisciú, 
lena n-áirítear an mhódúlacht chun rochtain 
ar na bunsonraí ábhartha a thabhairt don 
Choimisiún.

Gan dochar don dara fomhír 
d’Airteagal 12(3), tuairisceoidh an Ballstát 
lena mbaineann go rialta faoi chuimsiú 
phróiseas an tSeimeastair Eorpaigh ar an 
dul chun cinn atá déanta maidir leis na 
gealltanais athchóiriúcháin a bhaint amach. 
Chuige sin, iarrtar ar na Ballstáit úsáid a 
bhaint as inneachar na gclár náisiúnta um 
athchóiriú mar uirlis chun tuairisciú a 
dhéanamh ar an dul chun cinn maidir le 
hathchóiriú a chur i gcrích, lena n-áirítear 
na bearta arna ndéanamh chun 
comhordú idir an Clár, Cistí 
Struchtúracha agus Infheistíochta na 
hEorpa agus cláir eile atá cistithe ag an 
Aontas a áirithiú. Leagfar síos leis an 
gcinneadh dá dtagraítear in Airteagal 12(1) 
na socruithe mionsonraithe agus an 
tráthchlár i gcomhair tuairisciú, lena n-
áirítear an mhódúlacht chun rochtain ar na 
bunsonraí ábhartha a thabhairt don 
Choimisiún.

Leasú 49

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Íocfar ranníocaíochtaí airgeadais 
faoin Airteagal seo leis an mBallstát lena 
mbaineann i gcomhréir leis na 
leithreasuithe buiséadacha agus faoi réir an 
chistithe a bheidh ar fáil.

3. Féadfar réamhíocaíocht a áireamh 
i ranníocaíochtaí airgeadais faoin Airteagal 
seo leis an mBallstát lena mbaineann arna 
iarraidh sin don Bhallstát i gcomhréir leis 
na leithreasuithe buiséadacha agus faoi réir 
an chistithe a bheidh ar fáil agus beidh 
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íocaíocht réamh-mhaoinithe san áireamh.

Leasú 50

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

7. I gcás nach ndearna an Ballstát lena 
mbaineann na bearta is gá laistigh de 
thréimhse sé mhí ón bhfionraí, cealóidh an 
Coimisiún méid na ranníocaíochta 
airgeadais de bhun Airteagal 14(1) den 
Rialachán Airgeadais tar éis dó deis a 
thabhairt don Bhallstát lena mbaineann a 
chuid barúlacha a chur i láthair laistigh de 
thréimhse dhá mhí tar éis don Choimisiún a 
chuid conclúidí a chur in iúl.

7. I gcás nach ndearna an Ballstát lena 
mbaineann na bearta is gá laistigh de 
thréimhse sé mhí ón bhfionraí, cealóidh an 
Coimisiún méid na ranníocaíochta 
airgeadais de bhun Airteagal 14(1) den 
Rialachán Airgeadais tar éis dó deis a 
thabhairt don Bhallstát lena mbaineann a 
chuid barúlacha a chur i láthair laistigh de 
thréimhse dhá mhí tar éis don Choimisiún a 
chuid conclúidí a chur in iúl. Maidir le 
heagraíochtaí neamhrialtasacha agus 
údaráis áitiúla sa Bhallstát sin a 
chuireann an t-athchóiriú chun feidhme, 
áiritheoidh an Coimisiún go leanfaidh 
siad de thairbhe a bhaint as an gClár.

Leasú 51

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 18 – mír 1 – pointe h

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(h) tionscadail chumarsáide le 
haghaidh gníomhaíochtaí foghlama, 
comhair, múscailte feasachta, scaipthe 
eolais, agus malartú dea-chleachtas; 
feachtais múscailte feasachta agus faisnéise 
a eagrú, agus feachtais agus ócáidí dírithe 
ar na meáin chumarsáide, lena n-áirítear 
cumarsáid chorparáideach agus cumarsáid, 
i gcás inarb iomchuí, trí bhíthin gréasáin 
shóisialta; agus

(h) tionscadail chumarsáide maidir le 
foghlaim, comhar, ardú feasachta, 
gníomhaíochtaí scaipthe agus malartú dea-
chleachtas, lena n-áirítear trí 
chuairteanna staidéir teicniúla i 
mBallstáit a bhfuil athchóirithe 
comhchosúla curtha chun feidhme acu, 
feachtais ardaithe feasachta agus faisnéise, 
feachtais agus imeachtaí sna meáin 
chumarsáide a eagrú, lena n-áirítear 
cumarsáid chorparáideach agus cumarsáid, 
i gcás inarb iomchuí, trí líonraí sóisialta; 
agus
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Leasú 52

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 2 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) cur chun feidhme athchóirithe ag na 
Ballstáit, ar a dtionscnamh féin, go háirithe 
chun fás eacnamaíoch agus cruthú post atá 
inbhuanaithe a bhaint amach;

(a) cur chun feidhme athchóirithe ag na 
Ballstáit, ar a dtionscnamh féin, go háirithe 
chun fás eacnamaíoch, cruthú agus 
caomhnú fostaíochta ar ardchaighdeán, 
laghdú na bochtaineachta, cóineasú 
sóisialta agus cuimsiú sóisialta a bhaint 
amach;

Leasú 53

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 2 – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) cur chun feidhme athchóirithe, atá 
ábhartha maidir le hullmhúchán na 
mBallstát i gcomhair ballraíocht sa 
limistéar euro, ar Ballstáit iad nach bhfuil 
an euro mar airgeadra acu agus a bhfuil 
céimeanna follasacha glactha acu chun an 
t-airgeadra aonair a ghlacadh laistigh 
d’achar ama ar leith.

(e) cur chun feidhme athchóirithe, atá 
ábhartha maidir le hullmhúchán na 
mBallstát i gcomhair ballraíocht sa 
limistéar euro, ar Ballstáit iad nach bhfuil 
an euro mar airgeadra acu agus a bhfuil 
céimeanna follasacha glactha nó á 
nglacadh acu chun an t-airgeadra aonair a 
ghlacadh laistigh d’achar ama ar leith.

Leasú 54

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 2 – pointe e a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ea) gníomhaíochtaí ar féidir leo 
rannchuidiú le cur chun feidhme na 
bprionsabal a leagtar amach i gColún 
Eorpach na gCeart Sóisialta, i gCairt um 
Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh 
nó i Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe 
na Náisiún Aontaithe.
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Leasú 55

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 26 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Leagtar síos in Iarscríbhinn X an 
ranníocaíocht uasta airgeadais atá ar fáil do 
gach Ballstát as an imchlúdach airgeadais 
foriomlán dá dtagraítear i bpointe (c)(i) 
d’Airteagal 7(2). Déanfar ranníocaíocht 
uasta airgeadais den sórt sin a ríomh do 
gach Ballstát incháilithe agus na critéir 
agus an mhodheolaíocht a leagtar amach 
san Iarscríbhinn sin á n-úsáid, agus iad 
bunaithe ar dhaonra gach Ballstáit, agus 
beidh feidhm aici i gcás gach ceann de na 
céimeanna leithdháilte agus de na glaonna 
a leagtar amach in Airteagal 10.

Déanfar an ranníocaíocht uasta airgeadais 
atá ar fáil do gach Ballstát as an 
imchlúdach airgeadais foriomlán dá 
dtagraítear i bpointe (c)(i) d’Airteagal 7(2) 
a leagan síos in Iarscríbhinn X. Déanfar 
ranníocaíocht uasta airgeadais sin a ríomh 
do gach Ballstát incháilithe ag úsáid na 
gcritéar agus na modheolaíochta a leagtar 
amach san Iarscríbhinn sin, bunaithe ar an 
daonra i ngach Ballstát, agus ar staid 
shóisialta agus eacnamaíoch na tíre, arna 
tomhas ar bhonn OTI per capita, agus 
táscairí amhail eisiamh sóisialta, 
bochtaineacht agus dífhostaíocht, agus 
beidh feidhm aici maidir le gach ceann de 
na céimeanna leithdháilte agus glaonna a 
leagtar amach in Airteagal 10.

Leasú 56

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 27 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Tíolacfaidh Ballstát incháilithe 
togra le haghaidh gealltanais 
athchóiriúcháin faoi chomhpháirt 
tacaíochta airgeadais na saoráide 
cóineasúcháin seo, i gcomhréir le 
hAirteagal 11.

1. Tar éis próiseas leathan 
comhairliúcháin phoiblí arna 
dhoiciméadú go hiomchuí, tíolacfaidh 
Ballstát incháilithe togra le haghaidh 
gealltanais athchóiriúcháin faoi 
chomhpháirt tacaíochta airgeadais na 
saoráide cóineasúcháin seo, i gcomhréir le 
hAirteagal 11.
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