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RÉASÚNÚ GEARR

Tar éis dó a thogra maidir leis an gClár Tacaíochta um Athchóiriú (RSP) a tharraingt siar, 
lenar áiríodh ionstraim um thacaíocht theicniúil, an 28 Bealtaine 2018, chuir an Coimisiún 
togra ar aghaidh le haghaidh Ionstraim um Thacaíocht Theicniúil neamhspleách a bhunú a 
bheadh ar fáil do gach Ballstát, ar bhonn deonach, mar chomharba ar an gClár Tacaíochta um 
Athchóiriú Struchtúrach (SRSP). Tá an ionstraim sin ina cuid de na tionscnaimh a rinne an 
Coimisiún mar fhreagairt ar ráig phaindéim COVID-19, chun cuidiú leis na Ballstáit na 
hiarmhairtí diúltacha eacnamaíocha agus sóisialta a mhaolú. Tá sé ríthábhachtach 
athléimneacht gheilleagair na hEorpa a neartú agus is gá an téarnamh a phleanáil go 
straitéiseach agus fás inbhuanaithe a áirithiú.

Mar chomharba ar SRSP, tá sé mar aidhm ag an Ionstraim um Thacaíocht Theicniúil tacaíocht 
a sholáthar chun acmhainneacht riaracháin agus athchóirithe struchtúracha fadtéarmacha a 
neartú sna Ballstáit, athchóirithe is féidir, uime sin, tionchar suntasach a imirt ar a margadh 
saothair agus ar a gcórais slándála sóisialta. Soláthraíonn sí tacaíocht freisin chun cur chun 
feidhme na moltaí tír-shonracha atá dírithe ar na Ballstáit i gcomhthéacs an tSeimeastair 
Eorpaigh a chothú. Tá sé mar aidhm leis an ionstraim comhtháthú a chur chun cinn trí thacú le 
hiarrachtaí na mBallstát ar na hathchóirithe is gá a chur chun feidhme chun téarnamh 
eacnamaíoch agus sóisialta, athléimneacht agus cóineasú a bhaint amach, agus chun a n-
acmhainneacht riaracháin a neartú chun dlí an Aontais a chur chun feidhme i ndáil leis na 
dúshláin atá le sárú ag institiúidí, rialachas, riarachán poiblí agus earnálacha eacnamaíocha 
agus sóisialta.

I gcomhthráth leis an Ionstraim um Thacaíocht Theicniúil, chun freagairt do na dúshláin nua 
sa chomhthéacs reatha, tá rialachán molta ag an gCoimisiún freisin maidir le Saoráid 
Téarnaimh agus Athléimneachta lena soláthrófar tacaíocht airgeadais ar mhórscála 
d’infheistíochtaí agus athchóirithe poiblí a mbeidh mar thoradh orthu go mbeidh geilleagair 
na mBallstát níos athléimní agus níos ullmhaithe don am atá le teacht. Dá bhrí sin, is féidir 
leis an ionstraim tacú leis na Ballstáit maidir le pleananna téarnaimh agus athléimneachta a 
ullmhú, a chur chun feidhme, a athbhreithniú agus a fheabhsú faoin tSaoráid Téarnaimh agus 
Athléimneachta.

Is geal leis an Rapóirtéir go gcuirtear san áireamh sa togra reatha ón gCoimisiún an seasamh a 
cuireadh in iúl i ndréacht-tuarascáil chomhpháirteach Choistí BUDG agus ECON maidir leis 
na hionstraimí um thacaíocht theicniúil atá i dtogra RSP, a foilsíodh an 20 Aibreán 2020, agus 
sa tuairim ó EMPL maidir leis an gClár Tacaíochta um Athchóiriú a glacadh an 26 Bealtaine 
2020. Is mian leis an Rapóirtéir roinnt athruithe a mholadh atá nasctha leis an gcomhthéacs 
reatha, lena leagtar béim ar a tábhachtaí atá athchóirithe agus infheistíochtaí atá freagrach ar 
bhonn sóisialta, cliste, inbhuanaithe agus cuimsitheach, rud a thacódh le téarnamh 
inbhuanaithe agus cothrom i bhfad ndiaidh ghéarchéim COVID-19.

Sa togra ón gCoimisiún, leagtar béim ar leith ar ghníomhaíochtaí lena gcothaítear na haistrithe 
glasa agus digiteacha. Sa chomhthéacs sin, leagann an Rapóirtéir béim ar a thábhachtaí atá an 
digitiú i ngach réimse de gheilleagar agus sochaí an Aontais agus ar an ról a d’fhéadfadh a 
bheith ag an ionstraim i ndáil le tacú leis na Ballstáit téarnamh digiteach a áirithiú trí 
athchóirithe agus infheistíochtaí i mbonneagar digiteach agus scileanna digiteacha lena 
rannchuideofar leis an aidhm dheiridh maidir le Margadh Aonair Digiteach a chruthú.
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Molann an Rapóirtéir go leathnófaí raon feidhme na hionstraime (Airteagal 5) trí na nithe seo 
a leanas a áireamh, e.g. beartais don ógra; beartais cosanta sóisialta a dhíríonn ar ghrúpaí 
leochaileacha; beartais chun idirdhealú inscne a laghdú agus chun comhionannas inscne a 
chur chun cinn; beartais chun feabhas a chur ar an rochtain ar oideachas do leanaí agus do 
dhaltaí; gairmoideachas agus gairmoiliúint (VET), rochtain ar fhoghlaim ar feadh an tsaoil 
agus imeascadh i margadh an tsaothair; beartais chun feabhas a chur ar acmhainneacht 
institiúidí poiblí cearta oibrithe soghluaiste agus trasteorann, agus mar sin de, a ráthú.

Dar leis an Rapóirtéir, ba cheart freisin go spreagfadh an Ionstraim um Thacaíocht Theicniúil 
cóineasú i dtreo aontachas leis an limistéar euro ag na Ballstáit sin nach bhfuil an euro mar 
airgeadra acu.

Ar bhonn níos leithne, rannchuideoidh an Ionstraim um Thacaíocht Theicniúil freisin le 
gealltanais an Aontais agus na mBallstát a chur chun feidhme i gcomhthéacs Cholún Eorpach 
na gCeart Sóisialta agus Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh.

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) De bharr ráig phaindéim COVID-
19 go luath in 2020 tháinig athrú ar an 
ionchas eacnamaíoch le haghaidh na 
mblianta atá le teacht san Aontas. Tá 
tosaíochtaí nua tagtha chun cinn, atá 
nasctha leis an ngéarchéim, lena ndírítear 
go sonrach ar an téarnamh agus an 
athléimneacht. Éilítear leo sin freagairt 
phráinneach chomhordaithe ón Aontas 
chun dul i ngleic leis na hiarmhairtí 
eacnamaíocha atá ann do na Ballstáit agus 
chun na drochthorthaí sóisialta agus 
eacnamaíocha a thiocfaidh as an bpaindéim 
a mhaolú. Thaispeáin paindéim COVID-19 
atá ann faoi láthair chomh maith leis an 
ngéarchéim eacnamaíoch agus airgeadais a 
bhí ann roimhe seo go gcuidíonn sé le 
Ballstáit freagairt níos éifeachtúla do 
thurraingí agus téarnamh uathu ar bhealach 
níos tapa má fhorbraíonn siad geilleagair 

(3) De bharr ráig phaindéim COVID-
19 go luath in 2020 tháinig athrú ar an 
ionchas eacnamaíoch le haghaidh na 
mblianta atá le teacht san Aontas agus sa 
domhan. San Aontas, tá tosaíochtaí nua 
tagtha chun cinn, atá nasctha leis an 
ngéarchéim, lena ndírítear go sonrach ar 
an téarnamh agus an athléimneacht agus 
lena gcuirtear tacaíocht ar fáil do na 
grúpaí is leochailí atá buailte ag an 
ngéarchéim. Éilítear leo sin freagairt 
phráinneach chomhordaithe ón Aontas 
chun dul i ngleic leis na hiarmhairtí 
eacnamaíocha atá ann do na Ballstáit agus 
chun na drochthorthaí críochacha, sóisialta 
agus eacnamaíocha a thiocfaidh as an 
bpaindéim a mhaolú. Thaispeáin paindéim 
COVID-19 atá ann faoi láthair chomh 
maith leis an ngéarchéim eacnamaíoch 
agus airgeadais a bhí ann roimhe seo go 
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agus córais airgeadais atá iontaofa agus 
athléimneach agus atá tógtha ar struchtúir 
láidre eacnamaíocha agus shóisialta. Dá 
bhrí sin, beidh athchóirithe struchtúracha 
agus infheistíochtaí lena dtabharfar 
aghaidh ar laigí struchtúracha sna 
geilleagair agus lena neartófar a n-
athléimneacht ríthábhachtach maidir leis 
na geilleagair a chur ar ais ar bhealach 
inbhuanaithe chun téarnaimh agus chun 
tuilleadh leathnaithe ó thaobh na 
ndifríochtaí sóisialta agus críochach atá san 
Aontas a sheachaint.

gcuidíonn sé le Ballstáit freagairt níos 
éifeachtúla do thurraingí agus téarnamh 
uathu ar bhealach níos tapa má fhorbraíonn 
siad geilleagair agus córais airgeadais agus 
leasa shóisialta atá iontaofa agus 
athléimneach agus atá tógtha ar struchtúir 
láidre eacnamaíocha agus shóisialta. Dá 
bhrí sin, beidh athchóirithe atá atá 
freagrach ar bhonn sóisialta, cliste, 
inbhuanaithe agus cuimsitheach, lena 
bhfeabhsófar an acmhainneacht chun 
acmhainn choigeartaithe agus córais 
cosanta sóisialta a neartú, borradh a chur 
faoin bhfás, poist ardcháilíochta a 
chruthú, infheistíocht a chothú agus tacú 
le próiseas an chóineasaithe agus an 
chomhtháthaithe eacnamaíoch shóisialta 
agus chríochaigh aníos bunriachtanach 
chun na geilleagair agus na sochaithe a 
chur ar ais ar chonair téarnaimh 
inbhuanaithe agus chun na héagsúlachtaí 
eacnamaíocha, sóisialta agus críochacha 
san Aontas a sheachaint.

Leasú 2

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 4

Text proposed by the Commission Leasú

(4) 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. 
Cuirtear na straitéisí sin i láthair in 
éineacht leis na Cláir Náisiúnta bliantúla 
um Athchóiriú mar bhealach chun 
tosaíochtaí a leagan amach agus a 
chomhordú, ar tosaíochtaí iad a dtabharfar 
tacaíocht dóibh le cistiú náisiúnta agus/nó 
le cistiú ón Aontas. Ba cheart dóibh 
feidhmiú freisin chun úsáid a bhaint as 

(4) Ar leibhéal an Aontais, is é an 
Seimeastar Eorpach um chomhordú an 
bheartais eacnamaíoch an príomhchreat 
chun dúshláin agus tosaíochtaí náisiúnta 
um athchóiriú i réimsí beartais 
eacnamaíoch agus shóisialta a 
shainaithint agus chun faireachán a 
dhéanamh ar a gcur chun feidhme. Ba 
cheart do na hathchóirithe sin a bheith 
bunaithe ar dhlúthpháirtíocht, ar 
chomhtháthú, ar an gceartas sóisialta 
agus ar dháileadh cóir an rachmais agus 
an ioncaim, chun comhionannas agus 
rochtain ar dheiseanna agus ar chosaint 
shóisialta a áirithiú, chun grúpaí 
leochaileacha a chosaint, agus chun 
caighdeáin mhaireachtála a fheabhsú do 
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cistiú ón Aontas ar shlí chomhleanúnach 
agus chun breisluach na tacaíochta 
airgeadais atá le fáil a uasmhéadú, go 
sonrach an tacaíocht atá le fáil ó chláir a 
fhaigheann tacaíocht ón Aontas faoi na 
Cistí Struchtúracha agus na Cistí 
Comhtháthaithe.

chách, ar prionsabail lárnacha de Cholún 
Eorpach na gCeart Sóisialta iad. 
Forbraíonn na Ballstáit a gcuid straitéisí 
infheistíochta ilbhliantúla féin chun tacú 
leis na tosaíochta sin um athchóiriú. Ba 
cheart na straitéisí sin a dhearadh 
bunaithe ar phróiseas comhairliúcháin 
phoiblí atá fadréimseach agus 
doiciméadaithe, i gcomhar leis na 
comhpháirtithe sóisialta, agus ansin iad a 
chur láthair in éineacht leis na Cláir 
Náisiúnta bliantúla um Athchóiriú mar 
bhealach chun tosaíochtaí a leagan amach 
agus a chomhordú, ar tosaíochtaí iad a 
dtabharfar tacaíocht dóibh le cistiú 
náisiúnta agus/nó le cistiú ón Aontas. Ba 
cheart dóibh feidhmiú freisin chun úsáid a 
bhaint as cistiú ón Aontas ar shlí 
chomhleanúnach agus chun breisluach na 
tacaíochta airgeadais atá le fáil a 
uasmhéadú, go sonrach an tacaíocht atá le 
fáil ó chláir a fhaigheann tacaíocht ón 
Aontas faoi na Cistí Struchtúracha agus na 
Cistí Comhtháthaithe.

Leasú 3

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6) Dá bhrí sin, tá méadú leanúnach 
tagtha ar líon na mBallstát a ghlac le 
tacaíocht theicniúil faoin gClár Tacaíochta 
um Athchóiriú Struchtúrach san go dtí seo 
tríd an Rialachán sin, agus ba cheart 
ionstraim um thacaíocht theicniúil a bhunú 
d’fhonn leanúint de thacaíocht a thabhairt 
do na Ballstáit agus athchóirithe á gcur 
chun feidhme acu.

(6) Tá méadú tagtha ar an nglacadh atá 
ag na Ballstáit le tacaíocht theicniúil faoin 
gClár Tacaíochta um Athchóiriú 
Struchtúrach roimhe seo; dá bhrí sin, tríd 
an Rialachán seo, ba cheart ionstraim um 
thacaíocht theicniúil a bhunú d’fhonn 
leanúint de thacaíocht a thabhairt do na 
Ballstáit agus athchóirithe agus 
infheistíochtaí á gcur chun feidhme acu 
lena dtacófar le téarnamh inbhuanaithe 
agus cothrom sa ré i ndiaidh phaindéim 
COVID-19 agus a dhéanfaidh go mbeidh 
córais náisiúnta níos láidre.
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Leasú 4

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7) Mar léiriú ar sheasamh an 
Comhaontaithe Ghlais don Eoraip mar 
straitéis fáis le haghaidh na hEorpa, agus 
léiriú go bhfuiltear á cur i ngníomh de réir 
ghealltanais an Aontais Comhaontú Pháras 
agus Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na 
Náisiún Aontaithe a chur chun feidhme, 
rannchuideoidh an ionstraim um thacaíocht 
theicniúil leis na gníomhaíochtaí ar son na 
haeráide a phríomhshruthú agus le gnóthú 
na sprice foriomláine 25% de chaiteachas 
bhuiséad an Aontais a bheith ag tacú le 
cuspóirí aeráide. Ba cheart gníomhaíochtaí 
ábhartha a shainaithint nuair a bheidh an 
ionstraim á hullmhú agus á cur chun 
feidhme, agus déanfar iad a athmheas i 
gcomhthéacs na meastóireachtaí ábhartha 
agus na bpróiseas athbhreithnithe. Leis sin 
ba cheart dul i ngleic freisin le dúshláin 
shóisialta agus chomhshaoil níos leithne, 
dúshláin lena n-áirítear caipiteal nádúrtha a 
chosaint agus tacú leis an ngeilleagar 
ciorclach agus a bheith i gcomhréir leis an 
gClár Oibre 2030 don Fhorbairt 
Inbhuanaithe.

(7) Mar léiriú ar sheasamh an 
Comhaontaithe Ghlais don Eoraip mar 
straitéis fáis le haghaidh na hEorpa, agus 
léiriú go bhfuiltear á cur i ngníomh de réir 
ghealltanais an Aontais Comhaontú Pháras 
agus Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na 
Náisiún Aontaithe a chur chun feidhme, 
rannchuideoidh an ionstraim um thacaíocht 
theicniúil leis na gníomhaíochtaí ar son na 
haeráide a phríomhshruthú agus le gnóthú 
na sprice foriomláine 25% de chaiteachas 
bhuiséad an Aontais a bheith ag tacú le 
cuspóirí aeráide. Ba cheart gníomhaíochtaí 
ábhartha a shainaithint nuair a bheidh an 
ionstraim á hullmhú agus á cur chun 
feidhme, agus déanfar iad a athmheas i 
gcomhthéacs na meastóireachtaí ábhartha 
agus na bpróiseas athbhreithnithe. 
Rannchuideoidh an ionstraim le 
hathchóirithe freisin lena n-áiritheofar 
cur chun feidhme phrionsabal Cholún 
Eorpach na gCeart Sóisialta agus lena 
rachfar i ngleic freisin le dúshláin 
chomhshaoil agus shóisialta níos leithne 
laistigh den Aontas, dúshláin lena n-áirítear 
neamhionannais a laghdú, seirbhísí poiblí 
ardcháilíochta a áirithiú, caipiteal 
nádúrtha a chosaint agus tacú leis an 
ngeilleagar ciorclach agus a bheith i 
gcomhréir leis an gClár Oibre 2030 don 
Fhorbairt Inbhuanaithe.

Leasú 5

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 7 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7a) Rannchuideoidh an Ionstraim um 
Thacaíocht Theicniúil freisin le 
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gealltanais an Aontais agus na mBallstát 
a chur chun feidhme i gcomhthéacs 
Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta agus 
le hathchóirithe agus infheistíochtaí atá 
bunaithe ar phrionsabail Chairt um 
Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh.

Leasú 6

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 7 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7b) Ba cheart don Ionstraim um 
Thacaíocht Theicniúil cabhrú chun 
forbairt a dhéanamh ar acmhainneacht 
údarás náisiúnta, eagraíochtaí poiblí agus 
príobháideacha agus na ndaonraí a 
mbaineann tairbhe as na tionscadail a 
fhaigheann tacaíocht as, lena réiteofar an 
bealach le haghaidh úsáid níos 
éifeachtúla agus níos éifeachtaí a bhaint 
as cistí téarnaimh agus athléimneachta, le 
cur chun feidhme níos fearr agus 
fíorthionchar ar bheartais a sheachadadh 
atá i gcomhréir le riachtanais na 
mBallstát agus a straitéisí forbartha, lena 
gcuirfí obair chuibhiúil chun cinn atá 
íoctha go cothrom agus bunaithe ar 
chómhargáil; lena gcuirfear infheistíocht 
phoiblí i mbonneagar agus earnálacha 
táirgiúla chun cinn, ag tacú le forbairt 
ghlas agus nuálaíoch lena gcosnófar 
comhtháthú sóisialta agus críochach; 
lena gcuirfear borradh faoi sheirbhísí 
poiblí agus lena infheisteofar iontu, á 
soláthar freagairt shóisialta 
ardcháilíochta agus uilíoch.

Leasú 7

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 7 c (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7c) I bhfianaise a thábhachtaí atá an 
digitiú i ngach réimse de gheilleagar agus 
sochaí an Aontais, tacóidh an Ionstraim 
um Thacaíocht Theicniúil leis na Ballstáit 
i ndáil le claochlú digiteach a áirithiú trí 
athchóirithe agus infheistíochtaí i 
mbonneagar digiteach agus i scileanna 
digiteacha lena rannchuideofar leis an 
aidhm fhoriomlán maidir le Margadh 
Aonair Digiteach a chruthú.

Leasú 8

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8) Is é an cuspóir ginearálta ba cheart 
a bheith ag an ionstraim um thacaíocht 
theicniúil comhtháthú eacnamaíoch, 
sóisialta agus críochach an Aontais a chur 
chun cinn trí thacú le hiarrachtaí na 
mBallstát athchóirithe a chur i bhfeidhm ar 
athcóirithe riachtanacha iad chun go 
mbainfear amach téarnamh eacnamaíoch 
agus sóisialta, athléimneacht agus 
cóineasú. Chuige sin, ba cheart di tacú le 
neartú chumas riaracháin na mBallstát dlí 
an Aontais a chur chun feidhme, i ndáil leis 
na dúshláin atá roimh institiúidí, rialachas, 
riarachán poiblí, agus roimh na 
hearnálacha eacnamaíocha agus sóisialta.

(8) Is é an cuspóir ginearálta ba cheart 
a bheith ag an ionstraim um thacaíocht 
theicniúil acmhainneacht riaracháin na 
mBallstát agus a n-údarás réigiúnach 
agus áitiúil a neartú a mhéid a bhaineann 
lena n-institiúidí, riarachán poiblí agus 
earnálacha eacnamaíocha agus sóisialta 
agus chun cúnamh a thabhairt d’údaráis 
náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla ina n-
iarrachtaí chun athchóirithe a dhearadh, 
a fhorbairt agus a chur chun feidhme. 
Ina theannta sin, ba cheart dó comhtháthú 
eacnamaíoch, sóisialta agus críochach an 
Aontais a chur chun cinn trí thacú le 
hiarrachtaí na mBallstát athchóirithe atá 
freagrach ar bhonn sóisialta a chur i 
bhfeidhm agus infheistíochtaí a thacóidh 
le téarnamh eacnamaíoch, sóisialta agus 
cothrom ó thaobh inscne de atá 
inbhuanaithe agus cóir sa ré i ndiaidh 
phaindéim COVID-19. Chuige sin, ba 
cheart di tacú le neartú chumas riaracháin 
na mBallstát dlí an Aontais a chur chun 
feidhme, i ndáil leis na dúshláin atá roimh 
institiúidí, rialachas, riarachán poiblí, agus 
roimh na hearnálacha eacnamaíocha agus 
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sóisialta.

Leasú 9

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 9

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(9) Is iad na sainchuspóirí ba cheart a 
bheith ag an ionstraim um thacaíocht 
theicniúil cuidiú leis na húdaráis náisiúnta 
maidir lena gcuid iarrachtaí athchóirithe a 
dhearadh, a fhorbairt agus a chur chun 
feidhme, lena n-áirítear dea-chleachtais a 
mhalartú, próisis agus modheolaíochtaí 
iomchuí agus bainistíocht acmhainní 
daonna atá níos éifeachtaí agus níos 
éifeachtúla.

(9) Is iad na sainchuspóirí ba cheart a 
bheith ag an ionstraim um thacaíocht 
theicniúil cuidiú leis na húdaráis náisiúnta 
agus áitiúla agus leis na comhpháirtithe 
sóisialta maidir lena gcuid iarrachtaí 
athchóirithe atá freagrach ar bhonn 
sóisialta agus inbhuanaithe a dhearadh, a 
fhorbairt agus a chur chun feidhme, agus 
idirphlé sóisialta a neartú, lena n-áirítear 
dea-chleachtais agus sonraí a mhalartú, 
próisis agus modheolaíochtaí iomchuí agus 
bainistíocht acmhainní daonna atá níos 
éifeachtaí agus níos éifeachtúla.

Leasú 10

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 10

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(10) D’fhonn cuidiú leis na Ballstáit 
aghaidh a thabhairt ar riachtanais 
athchóirithe sna príomhréimsí 
eacnamaíocha agus sochaíocha go léir, ba 
cheart don Choimisiúin leanúint de 
thacaíocht theicniúil a sholáthar, 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. Ba cheart béim ar leith a leagan ar 
na gníomhaíochtaí lena gcothaítear na 

(10) D’fhonn cuidiú leis na Ballstáit 
aghaidh a thabhairt ar riachtanais 
athchóirithe sna príomhréimsí 
eacnamaíocha agus sochaíocha go léir, ba 
cheart don Choimisiúin leanúint de 
thacaíocht theicniúil a sholáthar, ar iarraidh 
ó Bhallstát, i raon leathan de réimsí 
beartais, lena n-áirítear réimsí a bhaineann 
le bainistiú ar airgeadas agus sócmhainní 
poiblí, athchóiriú institiúideach agus 
riaracháin, an timpeallacht ghnó, an earnáil 
airgeadais, margaí i gcomhair táirgí, 
seirbhísí agus poist ardcháilíochta , 
oideachas agus oiliúint, forbairt 
inbhuanaithe, athrú déimeagrafach, sláinte 
phoiblí agus leas sóisialta, aosú 
gníomhach a chur chun cinn, 
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haistrithe glasa agus digiteacha. comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus 
críochach, cosaint shibhialta, tearmann, 
imirce agus beartais maidir le 
teorainneacha, agus forbairt bonneagair 
sna réimsí sin go léir. Ba cheart béim ar 
leith a leagan ar na gníomhaíochtaí lena 
gcothaítear na haistrithe glasa agus 
digiteacha, agus dul chun cinn sóisialta. 
Ba cheart freisin go dtacóidh an 
Ionstraim um Thacaíocht Theicniúil 
cóineasú le gníomhaíochtaí chun 
cóineasú a spreagadh i dtreo aontachas 
leis an limistéar euro ag na Ballstáit sin 
nach bhfuil an euro mar airgeadra acu.

Leasú 11

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 10 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(10a) Chun tacaíocht leathan a bhailiú 
do na hathchóirithe, rachaidh na Ballstáit 
ar mian leo tairbhe a bhaint as an 
Ionstraim um Thacaíocht Theicniúil i 
gcomhairle, mar chuid den phróiseas lena 
dtarraingítear tograí le haghaidh pacáistí 
suas, le geallsealbhóirí ábhartha, amhail 
údaráis áitiúla agus réigiúnacha, na 
comhpháirtithe eacnamaíocha agus 
sóisialta agus an tsochaí shibhialta, i 
gcomhréir le forálacha ábhartha 
Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 
240/20141a ón gCoimisiún, mar aon le 
parlaimintí náisiúnta.
__________
1a Rialachán Tarmligthe (AE) 
Uimh. 240/2014 ón gCoimisiún an 
7 Eanáir 2014 maidir leis an gcód iompair 
Eorpach i ndáil le comhpháirtíocht faoi 
chuimsiú Chistí Struchtúracha agus 
Infheistíochta na hEorpa
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Leasú 12

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 12

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12) Chun freastal ar riachtanais bhreise 
faoin Ionstraim um Thacaíocht Theicniúil, 
ba cheart an fhéidearthacht a bheith ag na 
Ballstáit acmhainní atá clársceidealaithe i 
mbainistíocht chomhroinnte faoi chistí an 
Aontais a aistriú chuig buiséad na 
hionstraime sin, i gcomhréir leis an nós 
imeachta sin. Ba cheart na hacmhainní 
aistrithe a chur chun feidhme i gcomhréir 
le rialacha na hionstraime sin agus ba 
cheart iad a úsáid go heisiach ar mhaithe 
leis an mBallstát lena mbaineann. Ba 
cheart don Choimisiún aiseolas a sholáthar 
don Bhallstát lena mbaineann maidir le 
húsáid na ranníocaíochtaí deonacha breise.

(12) Chun freastal ar riachtanais bhreise 
faoin Ionstraim um Thacaíocht Theicniúil, 
ba cheart an fhéidearthacht a bheith ag na 
Ballstáit acmhainní atá clársceidealaithe i 
mbainistíocht chomhroinnte faoi chistí an 
Aontais a aistriú chuig buiséad na 
hionstraime sin, i gcomhréir leis an nós 
imeachta sin agus faoi réir uasteorainn 
10% d’imchlúdach buiséadach an 
Bhallstáit. Ba cheart na hacmhainní 
aistrithe a chur chun feidhme i gcomhréir 
le rialacha na hionstraime sin agus ba 
cheart iad a úsáid go heisiach ar mhaithe 
leis an mBallstát lena mbaineann. Ba 
cheart don Choimisiún aiseolas a sholáthar 
don Bhallstát lena mbaineann maidir le 
húsáid na ranníocaíochtaí deonacha breise.

Leasú 13

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 12 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12a) Mar gheall ar na cúinsí 
eisceachtúla a eascraíonn as paindéim 
COVID-19, ba cheart do na 
gníomhaíochtaí ábhartha, ar cuireadh tús 
leo ón 1 Feabhra 2020 i leith, a bheith 
incháilithe do mhaoiniú faoin Ionstraim 
um Thacaíocht Theicniúil, ar choinníoll 
go saothraíonn siad na cuspóirí a leagtar 
amach sa Rialachán sin .

Leasú 14

Togra le haghaidh Rialacháin
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Aithris 13

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(13) Ba cheart an Ionstraim um 
Thacaíocht Theicniúil a sholáthar arna 
iarraidh sin, ar mhaithe le 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 don ionstraim 
freisin tacaíocht theicniúil a sholáthar chun 
pleananna téarnaimh a ghlacfar ar láimh 
faoi Rialachán (AE) Uimh. YYY/XX a 
ullmhú agus a chur chun feidhme.

(13) Ba cheart an Ionstraim um 
Thacaíocht Theicniúil a sholáthar arna 
iarraidh sin, ar mhaithe le tacú le cur chun 
feidhme na n-athchóirithe arna nglacadh ar 
láimh sna Ballstát, 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. Moltar go mór an Ionstraim 
um Thacaíocht Theicniúil agus ba cheart 
go soláthrófaí tacaíocht theicniúil léi freisin 
chun pleananna téarnaimh, a bheidh le 
déanamh faoi Rialachán (AE) Uimh. 
YYY/XX, a ullmhú, a athbhreithniú, a 
fheabhsú agus a chur chun feidhme1a.

___________
1a Rialachán (AE) Uimh. YYY/XX lena 
mbunaítear Saoráid Téarnaimh agus 
Athléimneachta

Leasú 15

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 13 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(13a) Ba cheart don Ionstraim um 
Thacaíocht Theicniúil tacú freisin le 
hathchóirithe a chuirtear chun feidhme 
trí údaráis áitiúla agus geallsealbhóirí eile 
a spreagadh. I gcás ina sainaithníonn an 
Seimeastar Eorpach, go háirithe maidir 
leis na 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 úsáid neamhleor as an 
gcistiú leithdháilte, nó i gcás inar chuir 
an Coimisiún cistiú den sórt sin ar 
fionraí, ba cheart go leanfadh 
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gníomhaíochtaí réigiúnacha agus áitiúla 
a chuidíonn le dul i ngleic leis na 
dúshláin sin de thairbhe a bhaint as an 
ionstraim.

Leasú 16

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 14

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14) I gcomhréir leis na rialacha agus 
leis an gcleachtas atá ann cheana féin faoin 
gclár deireanach, mar atá an Clár 
Tacaíochta um Athchóiriú Struchtúrach, ba 
cheart go mbunófaí próiseas éadrom chun 
iarrataí ar thacaíocht theicniúil a 
thíolacadh. Ar an gcúis sin, ba cheart 
iarrataí ó Bhallstáit a bheith curtha isteach 
faoin 31 Deireadh Fómhair de bhliain 
féilire. Agus an prionsabal uileghabhálach i 
ndáil le cóir chomhionann, le bainistíocht 
fhónta airgeadais agus le trédhearcacht á 
urramú, ba cheart go leagfaí síos critéir 
iomchuí chun anailís a dhéanamh ar na 
hiarrataí arna dtíolacadh ag na Ballstáit. Ba 
cheart go mbunófaí na critéir sin ar 
phráinn, ar dhéine agus ar fhairsinge na 
bhfadhbanna, agus ar na riachtanais i 
gcomhair tacaíochta arna sainaithint i dtaca 
leis na réimsí beartais ina bhfuil tacaíocht 
theicniúil beartaithe.

(14) I gcomhréir leis na rialacha agus 
leis an gcleachtas atá ann cheana féin faoin 
gclár deireanach, mar atá an Clár 
Tacaíochta um Athchóiriú Struchtúrach, ba 
cheart go mbunófaí próiseas éadrom chun 
iarrataí ar thacaíocht theicniúil a 
thíolacadh. Ar an gcúis sin, ba cheart 
iarrataí ó na Ballstáit a chur isteach, tar éis 
comhairliúchán leordhóthanacha le 
comhpháirtithe sóisialta ábhartha, faoin 
31 Deireadh Fómhair de bhliain féilire, 
seachas i gcás iarrataí a bhaineann le 
hathbhreithniú agus feabhsú phleananna 
téarnaimh agus athléimneachta na 
mBallstát, go háirithe iarrataí arna 
ndéanamh chun pleananna téarnaimh 
agus athléimneachta a leasú nó a ionadú, 
i gcomhréir le hAirteagal 18 de Rialachán 
(AE) Uimh. YYY/XX, arb iarrataí iad ar 
cheart a thíolacadh tráth ar bith i 
gcaitheamh na bliana. Agus an prionsabal 
uileghabhálach i ndáil le cóir 
chomhionann, le bainistíocht fhónta 
airgeadais agus le trédhearcacht á urramú, 
ba cheart go leagfaí síos critéir iomchuí 
chun anailís a dhéanamh ar na hiarrataí 
arna dtíolacadh ag na Ballstáit. Ba cheart 
go mbunófaí na critéir sin ar phráinn, ar 
dhéine agus ar fhairsinge na bhfadhbanna, 
agus ar na riachtanais i gcomhair 
tacaíochta arna sainaithint i dtaca leis na 
réimsí beartais ina bhfuil tacaíocht 
theicniúil beartaithe.
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Leasú 17

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 16

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(16) Ar mhaithe le cuntasacht, le 
trédhearcacht agus chun infheictheacht 
bheart an Aontais a áirithiú, ba cheart, faoi 
réir coinníollacha áirithe lena dtugtar 
cosaint d’fhaisnéis íogair, na pleananna 
comhair agus tacaíochta a chur ar fáil do 
Pharlaimint na hEorpa agus don 
Chomhairle agus ba cheart don Choimisiún 
gníomhaíochtaí cumarsáide a dhéanamh de 
réir mar is iomchuí.

(16) Ar mhaithe le cuntasacht, le 
trédhearcacht agus chun infheictheacht 
ghníomhaíocht an Aontais a áirithiú, ba 
cheart, faoi réir coinníollacha áirithe lena 
dtugtar cosaint d’fhaisnéis íogair, na 
pleananna comhair agus tacaíochta a 
sholáthar do Pharlaimint na hEorpa agus 
don Chomhairle agus go ndéanfadh siad 
iad a ghrinnscrúdú go comhuaineach 
agus ba cheart go ndéanfadh an Coimisiún 
gníomhaíochtaí cumarsáide de réir mar is 
iomchuí.

Leasú 18

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 17

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(17) Ba cheart forálacha a leagan síos 
maidir le cur chun feidhme na hionstraime 
tacaíochta teicniúla, go háirithe i ndáil leis 
na modhanna bainistíochta, na cineálacha 
cistiúcháin do na bearta tacaíochta teicniúla 
agus ábhar na gclár oibre, ar cheart iad a 
ghlacadh trí bhíthin gníomhartha cur chun 
feidhme. I bhfianaise a thábhachtaí agus 
atá sé iarrachtaí na mBallstát a chothú agus 
iad ag saothrú athchóirithe agus á gcur 
chun feidhme, is gá ráta cómhaoinithe do 
dheontais suas go dtí 100% de na costais 
incháilithe a cheadú. Chun go bhféadfar 
tacaíocht theicniúil a shlógadh go tapa i 
gcás práinne, ba cheart foráil do ghlacadh 
bearta speisialta ar feadh tréimhse 
theoranta. Chuige sin, ba cheart méid 
teoranta den bhuiséad laistigh de chlár 
oibre na hionstraime tacaíochta teicniúla a 
chur i leataobh i gcomhair bearta speisialta.

(17) Ba cheart forálacha a leagan síos 
maidir le cur chun feidhme na hionstraime 
tacaíochta teicniúla, go háirithe i ndáil leis 
na modhanna bainistíochta, na cineálacha 
cistiúcháin do na bearta tacaíochta teicniúla 
agus ábhar na gclár oibre, ar cheart iad a 
ghlacadh trí bhíthin gníomhartha 
tarmligthe. I bhfianaise a thábhachtaí agus 
atá sé iarrachtaí na mBallstát a chothú agus 
iad ag saothrú athchóirithe agus á gcur 
chun feidhme, is gá ráta cómhaoinithe do 
dheontais suas go dtí 100% de na costais 
incháilithe a cheadú. Chun go bhféadfar 
tacaíocht theicniúil a shlógadh go tapa i 
gcás práinne, ba cheart foráil a dhéanamh 
do ghlacadh beart speisialta ar feadh na 
tréimhse ama is gá chun na dúshláin a 
thiocfaidh as an bpráinn a shárú. Chuige 
sin, ba cheart méid teoranta den bhuiséad 
laistigh de chlár oibre na hIonstraime um 
Thacaíochta Theicniúil, nach rachaidh 
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thar 5%1a de, a chur i leataobh i gcomhair 
bearta speisialta.

__________________
1a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/an
nual_work_programme_of_the_structural
_reform_support_programme.pdf

Leasú 19

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 19

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(19) De bhun mhír 22 agus mhír 23 den 
Chomhaontú Idirinstitiúideach maidir le 
Reachtóireacht Níos Fearr an 13 
Aibreán 2016, is gá an ionstraim a 
bhunaítear leis an Rialachán seo a mheas ar 
bhonn na faisnéise arna bailiú trí 
cheanglais faireacháin ar leith, agus ag an 
am céanna ró-rialáil agus ualaí riaracháin a 
sheachaint, go háirithe ar na Ballstáit. Ba 
cheart táscairí intomhaiste a bheith san 
áireamh sna ceanglais sin, i gcás inarb 
iomchuí, mar bhonn chun éifeachtaí na 
hionstraime ar an talamh a mheas.

(19) De bhun mhír 22 agus mhír 23 den 
Chomhaontú Idirinstitiúideach maidir le 
Reachtóireacht Níos Fearr an 13 
Aibreán 2016, is gá an ionstraim a 
bhunaítear leis an Rialachán seo a mheas ar 
bhonn na faisnéise arna bailiú trí 
cheanglais faireacháin ar leith, agus ag an 
am céanna ró-rialáil agus ualaí riaracháin a 
sheachaint, nósanna imeachta riaracháin 
a shimpliú agus comhar riaracháin a 
chur chun cinn, go háirithe ar na Ballstáit. 
Ba cheart táscairí intomhaiste a bheith san 
áireamh sna ceanglais sin, i gcás inarb 
iomchuí, mar bhonn chun éifeachtaí na 
hionstraime ar an talamh a mheas.

Leasú 20

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 21

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(21) Ba cheart na cláir oibre le haghaidh 
chur chun feidhme na tacaíochta teicniúla a 
bhunú. Chun coinníollacha 
aonfhoirmeacha a áirithiú maidir leis an 
Rialachán seo a chur chun feidhme, ba 
cheart cumhachtaí cur chun feidhme a 
thabhairt don Choimisiún. Beidh feidhm 
ag rialacha cothrománacha airgeadais arna 

(21) Ba cheart na cláir oibre le haghaidh 
chur chun feidhme na tacaíochta teicniúla a 
bhunú. Chun an tacaíocht theicniúil a 
chur chun feidhme, ba cheart an 
chumhacht chun gníomhartha a 
ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 
den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh a tharmligean chuig an 
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nglacadh ag Parlaimint na hEorpa agus ag 
an gComhairle ar bhonn Airteagal 322 den 
Chonradh maidir leis an Rialachán seo. 
Leagtar síos na rialacha sin i Rialachán 
(AE, Euratom) 2018/1046 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle (an Rialachán 
Airgeadais)17 agus cinntear leo go háirithe 
an nós imeachta maidir leis an mbuiséad a 
bhunú agus a chur chun feidhme trí 
dheontais, trí sholáthar, trí dhuaiseanna, trí 
chur chun feidhme indíreach, agus déantar 
foráil iontu i gcomhair seiceálacha ar 
fhreagracht gníomhaithe airgeadais. Ina 
theannta sin, na rialacha a ghlactar ar 
bhonn Airteagal 322 CFAE, baineann siad 
freisin le cosaint bhuiséad an Aontais i 
gcás easnamh ginearálaithe maidir le 
smacht reachta sna Ballstáit, os rud é gur 
réamhchoinníoll riachtanach urramú an 
smachta reachta i dtaca le bainistíocht 
fhónta airgeadais agus cistiú éifeachtach de 
chuid an Aontais.

gCoimisiún i dtaca le cláir oibre a 
ghlacadh. Beidh feidhm ag rialacha 
cothrománacha airgeadais arna nglacadh ag 
Parlaimint na hEorpa agus ag an 
gComhairle ar bhonn Airteagal 322 den 
Chonradh maidir leis an Rialachán seo. 
Leagtar síos na rialacha sin i Rialachán 
(AE, Euratom) 2018/1046 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle (an Rialachán 
Airgeadais)17 agus cinntear leo go háirithe 
an nós imeachta maidir leis an mbuiséad a 
bhunú agus a chur chun feidhme trí 
dheontais, trí sholáthar, trí dhuaiseanna, trí 
chur chun feidhme indíreach, agus déantar 
foráil iontu i gcomhair seiceálacha ar 
fhreagracht gníomhaithe airgeadais. Ina 
theannta sin, na rialacha arna nglacadh ar 
bhonn Airteagal 322 CFAE, baineann siad 
freisin le cosaint bhuiséad an Aontais i 
gcás easnaimh ghinearálaithe maidir leis an 
smacht reachta sna Ballstáit i gcomhréir le 
Rialachán (AE) YYY/XX ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle17a, ós rud 
é gur réamhchoinníoll riachtanach é 
urramú an smachta reachta i dtaca le 
bainistíocht fhónta airgeadais agus cistiú 
éifeachtach ó AE.

__________________ __________________
17 Rialachán (AE, Euratom) 
Uimh. 2018/1046 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir 
leis na rialacha airgeadais is infheidhme 
maidir le buiséad ginearálta an Aontais, 
agus lena leasaítear Rialacháin (AE) 
Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, 
(AE) Uimh. 1303/2013, (AE) 
Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, 
(AE) Uimh. 1316/2013, (AE) 
Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, 
agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus 
lena n-aisghairtear Rialachán (AE, 
Euratom) Uimh. 966/2012 (IO L 193, 
30.7.2018, lch. 1).

17 Rialachán (AE, Euratom) 
Uimh. 2018/1046 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir 
leis na rialacha airgeadais is infheidhme 
maidir le buiséad ginearálta an Aontais, 
agus lena leasaítear Rialacháin (AE) 
Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, 
(AE) Uimh. 1303/2013, (AE) 
Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, 
(AE) Uimh. 1316/2013, (AE) 
Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, 
agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus 
lena n-aisghairtear Rialachán (AE, 
Euratom) Uimh. 966/2012 (IO L 193, 
30.7.2018, lch. 1).
17a Rialachán (AE) YYY/XX ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle maidir le 
buiséad an Aontais a chosaint i gcás 
easnaimh ghinearálaithe i ndáil leis an 
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smacht reachta sna Ballstáit.

Leasú 21

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1) ciallaíonn ‘tacaíocht theicniúil’ 
bearta a chuidíonn le Ballstáit tabhairt faoi 
athchóirithe institiúideacha, riaracháin agus 
struchtúracha lena mbuanófaí an fás agus 
lena bhfeabhsaítear an athléimneacht;

(1) ciallaíonn ‘tacaíocht theicniúil’ 
bearta a chuidíonn leis na Ballstáit ar 
leibhéal náisiúnta, réigiúnach nó áitiúil 
athchóirithe institiúideacha nó riaracháin  a 
tharraingt suas, a athbhreithniú agus a 
dhéanamh lena gcuirtear feabhas ar 
inbhuanaitheacht agus athléimneacht;

Leasú 22

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 3 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Is é cuspóir ginearálta na hionstraime go 
gcuirfear comhtháthú eacnamaíoch, 
sóisialta agus críochach an Aontais a chur 
chun cinn trí iarrachtaí na mBallstát 
athchóirithe a chur chun feidhme atá 
riachtanach chun téarnamh, athléimneacht 
agus cóineasú a ghnóthú ar bhonn 
eacnamaíoch agus sóisialta, agus tacú le 
hiarrachtaí na mBallstát a gcumas a n-
inniúlacht riaracháin a neartú chun dlí an 
Aontais a chur chun feidhme i ndáil le 
dúshláin nár mhór d'institiúidí, rialachas, 
riarachán poiblí chomh maith le 
hearnálacha eacnamaíocha agus sóisialta 
aghaidh a thabhairt orthu.

Is é cuspóir ginearálta na hionstraime go 
gcuirfear comhtháthú eacnamaíoch, 
sóisialta agus críochach an Aontais a chur 
chun cinn trí iarrachtaí na mBallstát 
athchóirithe agus infheistíochtaía chur 
chun feidhme a thacaíonn le téarnamh 
eacnamaíoch agus sóisialta, athléimneacht 
agus cóineasú a ghnóthú ar bhonn 
eacnamaíoch agus sóisialta, agus tacú le 
hiarrachtaí na mBallstát a gcumas a n-
inniúlacht riaracháin a neartú chun dlí an 
Aontais a chur chun feidhme, lena n-
áirítear cur chun feidhme phrionsabail 
Colún Eorpach na gCeart Sóisialta, i 
ndáil le dúshláin nár mhór d’institiúidí, 
rialachas agus riarachán poiblí, lena n-
áirítear ag leibhéil réigiúnach agus 
áitiúil, chomh maith le hearnálacha 
eacnamaíocha agus sóisialta aghaidh a 
thabhairt orthu.
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Leasú 23

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 4 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Chun na cuspóirí ginearálta a leagtar 
amach in Airteagal 3, beidh cuspóirí 
sonracha ag an ionstraim ina gcabhrófar 
leis na húdaráis náisiúnta chun feabhas a 
chur ar a n-acmhainneacht maidir le 
hathchóirithe a cheapadh, a fhorbairt agus a 
chur chun feidhme, lena n-áirítear dea-
chleachtais , próisis agus modheolaíochtaí 
iomchuí a mhalartú agus bainistíocht 
acmhainní daonna atá níos éifeachtaí agus 
níos éifeachtúla. Saothrófar na cuspóirí 
sonrach sin i ndlúthchomhar leis na 
Ballstáit lena mbaineann.

Chun an cuspóir ginearálta a leagtar amach 
in Airteagal 3 a bhaint amach, beidh sé de 
chuspóirí sonracha ag an ionstraim tacú le 
húdaráis náisiúnta agus, i gcás inarb 
infheidhme, údaráis réigiúnacha agus 
áitiúla agus na comhpháirtithe sóisialta i 
ndáil le feabhas a chur ar a n-
acmhainneacht chun athchóirithe a 
cheapadh, a fhorbairt agus a chur chun 
feidhme agus idirphlé sóisialta a neartú, 
agus go háirithe pleananna náisiúnta 
téarnaimh agus athléimneachta a ullmhú, 
a chur chun feidhme, a athbhreithniú 
agus a fheabhsú i gcomhréir le Rialachán 
(AE) Uimh. YYY/XX, lena n-áirítear, i 
measc nithe eile, trí mhalartú sonraí agus 
dea-chleachtas, próisis agus 
modheolaíochtaí iomchuí, rannpháirtíocht 
go leor páirtithe leasmhara, agus 
bainistíocht acmhainní daonna atá níos 
éifeachtaí agus níos éifeachtúla. Soathrófar 
na cuspóirí sonracha sin i ndlúthchomhar 
leis na Ballstáit lena mbaineann, agus, 
nuair is ábhartha, le haghaidh réimsí 
beartais dá dtagraítear i bpointí (d) agus 
(e) d’Airteagal 5(1), i gcomhréir le dlíthe 
agus cleachtas an Bhallstáit lena 
mbaineann, le comhpháirtithe sóisialta an 
Bhallstáit lena mbaineann.

Leasú 24

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 5 – mír 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Na cuspóirí sonracha a leagtar amach in 
Airteagal 4, déanfaidh siad tagairt do 
réimsí beartais a bhaineann le comhtháthú, 
iomaíochas, táirgiúlacht, taighde agus 

Na cuspóirí sonracha a leagtar amach in 
Airteagal 4, déanfaidh siad tagairt do 
réimsí beartais a bhaineann le comhtháthú, 
iomaíochas, oideachas agus oiliúint, 



PE655.645v03-00 20/41 AD\1214636GA.docx

GA

nuálaíocht, fás cliste, inbhuanaithe agus 
cuimsitheach, poist agus infheistíocht, 
agus cuirfear béim ar leith ar 
gníomhaíochtaí a fhothaíonn an t-aistriú 
digiteach agus an t-aistriú glas, agus go 
háirithe do cheann amháin nó níos mó de 
na nithe seo a leanas:

sláinte, cosaint shóisialta, imeascadh i 
margadh an tsaothair, táirgiúlacht, leas a 
bhaint as an bhforbairt dhigiteach, 
taighde agus nuálaíocht, fás cliste, 
inbhuanaithe agus cuimsitheach, poist, 
infheistíocht agus bonneagar, agus 
cuirfear béim ar leith ar gníomhaíochtaí 
lena gcothaítear an t-aistriú digiteach agus 
an t-aistriú glas, agus gníomhaíochtaí lena 
gcothaítear cur chun feidhme 
phrionsabail Colún Eorpach na gCeart 
Sóisialta, agus díreoidh siad ar cheann 
amháin nó níos mó de na nithe seo a 
leanas:

Leasú 25

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 5 – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) athchóiriú institiúideach agus 
feidhmiú an riaracháin phoiblí a dhéanamh 
níos éifeachtúla agus í a dhíriú níos mó ar 
an soláthar seirbhíse agus ar 
ríomhsheirbhísí an rialtais, lena n-áirítear, i 
gcás inarb iomchuí, trí rialacha a shimpliú, 
trí smacht reachta éifeachtach, trí 
athchóiriú na gcóras ceartais, agus trí 
athneartú an chomhraic i gcoinne na 
calaoise, an éillithe agus an sciúrtha airgid;

(b) athchóiriú institiúideach agus 
feidhmiú éifeachtúil, neamh-
idirdhealaitheach agus seirbhísdhírithe an 
riaracháin phoiblí agus an ríomhrialtais, 
digiteáil agus feidhmiú feabhsaithe 
seirbhísí fostaíochta poiblí, lena n-áirítear, 
i gcás inarb iomchuí, trí inrochtaineacht 
agus inacmhainneacht seirbhísí poiblí a 
fheabhsú, nósanna imeachta a shimpliú 
agus comhar riaracháin a chur chun 
cinn, smacht reachta éifeachtach agus 
srianta agus ceartúcháin, athchóiriú na 
gcóras ceartais, agus athneartú an 
chomhraic i gcoinne na calaoise, an 
éillithe, an sciúrtha airgid agus na 
himghabhála cánach;

Leasú 26

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 5 – mír 1 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) an timpeallacht ghnó, lena n- (c) timpeallacht ghnó inbhuanaithe, 
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áirítear le haghaidh fiontair 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;

go háirithe le haghaidh fiontair bheaga 
agus mheánmhéide, ationsclú, forbairt na 
hearnála príobháidí, margaí táirgí agus 
seirbhísí, infheistíocht inbhuanaithe agus 
shóisialta a chur chun cinn, 
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 digiteáil agus 
don uathoibriú;

Leasú 27

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 5 – 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 daoine a thabhairt 
cothrom le dáta, scileanna digiteacha, an 
comhrac in aghaidh na bochtaineachta 
agus an neamhionannas ioncaim 
iomarcach, comhionannas inscne, cur 
chun cinn an chuimsithe shóisialta, córais 
slándála sóisialta agus córais leasa 
shóisialta, córais sláinte poiblí agus córais 
cúraim sláinte, chomh maith le beartais 
maidir le comhtháthú, le tearmann, le 
himirce agus le teorainneacha;

(d) oideachas agus oiliúint, an 
fhoghlaim ar feadh an tsaoil, beartais 
óige, beartais chuimsitheacha maidir le 
margadh an tsaothair chun poist 
ardcháilíochta a chruthú, uas-sciliú agus 
athsciliú aonair, go háirithe scileanna 
digiteacha, lena n-áirítear eolaithe a uas-
sciliú agus pleananna gairme níos fearr a 
chur chun feidhme do gach ball foirne 
acadúil, agus bearta chun earnáil an 
taighde agus na forbartha (T & F) a 
fheabhsú, torthaí T & F a imlonnú ar 
bhealach níos fearr sa mhargadh agus 
rochtain ar mhaoiniú T & F, maille le 
litearthacht sna meáin, saoránacht 
ghníomhach, an comhrac in aghaidh na 
bochtaineachta, neamhionannas ioncaim 
agus rachmais iomarcach, cur chun cinn 
an chuimsithe shóisialta, córais slándála 
sóisialta agus córais leasa shóisialta 
leormhaithe, ardcháilíochta, inacmhainne 
agus chuimsitheacha, córais sláinte poiblí 
agus cúraim sláinte inrochtana agus 
inacmhainne, cur chun cinn an aosaithe 
ghníomhaigh, maille le beartais maidir le 
comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus 
críochach, le cosaint shibhialta, le 
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tearmann, le himirce agus le teorainneacha;

Leasú 28

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 5 – mír 1 – pointe d a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(da) bearta cosanta sóisialta a dhíríonn 
ar ghrúpaí leochaileacha, lena n-áirítear 
daoine faoi mhíchumas, mionlaigh, 
leanaí bochta, daoine scothaosta, 
imircigh, rannpháirtíocht agus 
ionadaíocht oibrithe, idirphlé sóisialta 
agus fothú acmhainneachta 
comhpháirtithe sóisialta a neartú, 
neamhionannais agus gach cineál 
idirdhealaithe a laghdú, lena n-áirítear trí 
scéimeanna cúnaimh shóisialta, liúntais 
tacaíochta, agus scoláireachtaí, le béim ar 
inbhuanaitheacht chóras na bpinsean 
d’oibrithe agus do dhaoine féinfhostaithe 
agus ar chomhdheiseanna do mhná agus 
d’fhir cearta pinsin a fháil, i gcomhréir le 
cur chun feidhme Cholún Eorpach na 
gCeart Sóisialta, agus fós cuidiú lena 
áirithiú nach bhfágfar aon duine ar 
leataobh;

Leasú 29

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 5 – mír 1 – pointe d b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(db) bearta chun idirdhealú inscne a 
laghdú agus chun comhionannas inscne a 
chur chun cinn, dul i ngleic leis an 
mbearna phá idir na hinscní, saoire 
teaghlaigh oiriúnach agus socruithe 
solúbtha oibre agus rannpháirtíocht na 
mban i margadh an tsaothair a mhéadú, 
lena n-áirítear trí chomhdheiseanna agus 
dul chun cinn gairme a áirithiú, maille le 
bonneagar cúraim inrochtana agus 
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inacmhainne, lena n-áirítear cúram 
leanaí ardcháilíochta inacmhainne agus 
cúram do dhaoine scothaosta agus do 
dhaoine faoi mhíchumas;

Leasú 30

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 5 – mír 1 – pointe d c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(dc) gairmoideachas agus gairmoiliúint 
(VET), rochtain ar an bhfoghlaim ar 
feadh an tsaoil agus imeascadh i margadh 
an tsaothair, lena n-áirítear imeascadh 
daoine óga, le béim ar scileanna chun 
tacú leis na haistrithe digiteacha agus 
glasa, scileanna fiontraíochta agus 
idirdhisciplíneacha, chomh maith le dálaí 
oibre níos fearr do gach oibrí a shaothrú, 
lena n-áirítear d’oibrithe soghluaiste agus 
trasteorann;

Leasú 31

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 5 – mír 1 – pointe d d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(dd) bearta chun feabhas a chur ar an 
rochtain ar oideachas do leanaí agus do 
dhaltaí, chomh maith le daoine óga a 
imeascadh i margadh an tsaothair, lena 
n-áirítear tríd an mbochtaineacht a 
laghdú, bonneagar oideachais a 
fheabhsú, rochtain ar oideachas foirmiúil 
agus neamhfhoirmiúil agus deiseanna i 
margadh an tsaothair a sholáthar, lena n-
áirítear sealanna oiliúna íoctha;
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Leasú 32

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 5 – mír 1 – pointe d e (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(de) bearta chun feabhas a chur ar 
acmhainneacht institiúidí poiblí cearta 
oibrithe soghluaiste agus trasteorann a 
ráthú, lena n-áirítear dálaí oibre sábháilte 
agus comhionanna, pá i gcomhréir leis an 
dlí;

Leasú 33

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 5 – mír 1 – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) beartais chun an t-aistriú digiteach, 
an t-aistriú glas, réitigh ríomh-Rialtais, 
ríomhsholáthar, idirnascthacht, rochtain ar 
shonraí agus rialachas, ríomhfhoghlaim, 
úsáid réiteach bunaithe ar an intleacht 
shaorga, colún timpeallachta na forbartha 
inbhuanaithe agus na cosanta comhshaoil a 
chur chun feidhme, gníomhú ar son na 
haeráide, soghluaisteacht a chur chun 
feidhme, an geilleagar ciorclach, 
éifeachtúlacht fuinnimh agus acmhainní a 
chur chun cinn, foinsí fuinnimh in-
athnuaite, éagsúlacht fuinnimh a bhaint 
amach agus slándáil fuinnimh a áirithiú, 
agus maidir leis an earnáil talmhaíochta, 
cosaint na hithreach agus na 
bithéagsúlachta, iascach agus forbairt 
inbhuanaithe na limistéar tuaithe; agus

(e) beartais maidir le maolú ar an 
athrú aeráide chun na haistrithe glasa 
agus digiteacha, réitigh ríomhrialtais, 
ríomhsholáthar, nascacht, rochtain ar 
shonraí agus rialachas, ríomhfhoghlaim 
agus oideachas digiteach, úsáid a bhaint as 
réitigh atá bunaithe ar an intleacht shaorga 
lena ráthaítear “prionsabal maidir leis an 
duine a bheith i gceannas”, colún 
comhshaoil na forbartha inbhuanaithe agus 
na cosanta comhshaoil, gníomhú ar son na 
haeráide, soghluaisteacht inbhuanaithe, an 
geilleagar ciorclach a chur chun cinn, 
éifeachtúlacht fuinnimh agus acmhainní, 
foinsí fuinnimh inathnuaite, éagsúlú 
fuinnimh a bhaint amach agus slándáil 
fuinnimh a áirithiú, agus maidir leis an 
earnáil talmhaíochta, cosaint na hithreach 
agus na bithéagsúlachta, iascaigh agus 
forbairt inbhuanaithe ar limistéir thuaithe, 
ar limistéir iargúlta nó ar limistéir atá á 
mbánú; agus

Leasú 34

Togra le haghaidh Rialacháin
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Airteagal 5 – 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 le haghaidh an 
fhíorgheilleagair a chur chun cinn; agus 
táirgeadh, soláthar agus faireachán ar 
cháilíocht sonraí agus staidrimh.

(f) beartais maidir leis an earnáil 
airgeadais, lena n-áirítear: litearthacht 
airgeadais agus an comhrac i gcoinne an 
rófhéichiúnais, cobhsaíocht airgeadais, 
rochtain ar airgeadas agus iasachtú don 
fhíorgheilleagar a chur chun cinn; agus 
táirgeadh, soláthar agus faireachán ar 
cháilíocht sonraí agus staidrimh.

Leasú 35

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 5 – mír 1 – pointe f a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(fa) bearta chun bonneagar náisiúnta 
a fhorbairt tuilleadh i réimsí na 
bhfeidhmeanna polaitiúla, eacnamaíocha, 
riaracháin, digiteacha, slándála, 
tithíochta, sláinte, iompair, comhshaoil, 
soláthair, agus oideachais;

Leasú 36

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 5 – mír 1 – pointe f b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(fb) bearta atá ábhartha don 
ullmhúchán do bhallraíocht na mBallstát 
sa limistéar euro, chomh maith le beartais 
lena spreagtar cóineasú ainmniúil agus 
réadach i dtreo aontachas leis an 
limistéar euro ag na Ballstáit sin nach 
bhfuil an euro mar airgeadra acu;

Leasú 37

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 6 – mír 2
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Féadfaidh imchlúdach airgeadais na 
hionstraime costais a chumhdach a 
bhaineann le gníomhaíochtaí ullmhúcháin, 
faireacháin, rialaithe, iniúchta agus 
meastóireachta atá ag teastáil chun an 
ionstraim 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, costais a 
bhaineann le líonraí TF atá dírithe ar 
phróiseáil agus ar mhalartú faisnéise, lena 
n-áirítear uirlisí teicneolaíochta faisnéise 
corparáideacha, agus gach costas eile 
maidir le cúnamh teicniúil agus riaracháin 
arna thabhú ag an gCoimisiún chun an 
ionstraim a bhainistiú. Chomh maith leis 
sin, féadfaidh na costais gach costas a 
bhaineann le gníomhaíochtaí tacaíochta 
eile a chumhdach, amhail costais a 
bhaineann le rialú cáilíochta agus 
faireachán ar thionscadail um thacaíocht 
theicniúil ar an láthair agus costais a 
bhaineann le piarchomhairleoireacht agus 
le saineolaithe chun athchóirithe 
struchtúracha a mheasúnú agus a chur chun 
feidhme.

2. Féadfaidh imchlúdach airgeadais na 
hionstraime costais a chumhdach a 
bhaineann le gníomhaíochtaí ullmhúcháin, 
faireacháin, rialaithe, iniúchta agus 
meastóireachta atá ag teastáil chun an 
ionstraim a bhainistiú agus a chuspóirí a 
ghnóthú, go háirithe staidéir, cruinnithe 
geallsealbhóirí agus saineolaithe, bearta 
faisnéise agus cumarsáide, lena n-áirítear 
cumarsáid chorparáideach thosaíochtaí 
polaitiúla an Aontais, a mhéid a bhaineann 
siad le cuspóirí an Rialacháin seo, costais a 
bhaineann le líonraí TF atá dírithe ar 
phróiseáil agus ar mhalartú faisnéise, lena 
n-áirítear uirlisí teicneolaíochta faisnéise 
corparáideacha, agus gach costas eile 
maidir le cúnamh teicniúil agus riaracháin 
arna thabhú ag an gCoimisiún chun an 
ionstraim a bhainistiú. Chomh maith leis 
sin, féadfaidh na costais gach costas a 
bhaineann le gníomhaíochtaí tacaíochta 
eile a chumhdach, amhail costais a 
bhaineann le rialú cáilíochta agus 
faireachán ar thionscadail um thacaíocht 
theicniúil ar an láthair agus costais a 
bhaineann le piarchomhairleoireacht agus 
le saineolaithe chun athchóirithe 
struchtúracha a mheasúnú agus a chur chun 
feidhme.

Leasú 38

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 6 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Féadfar acmhainní arna 
leithdháileadh ar Bhallstáit faoin 
mbainistíocht chomhroinnte a aistriú chuig 
an ionstraim, arna n-iarraidh sin acu. 
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 

3. Féadfar acmhainní arna 
leithdháileadh ar Bhallstáit faoin 
mbainistíocht chomhroinnte a aistriú chuig 
an ionstraim, arna iarraidh sin dóibh, faoi 
réir uasteorainn 10 % d’imchlúdach 
buiséadach an Bhallstáit. Cuirfidh an 
Coimisiún na hacmhainní sin chun feidhme 
go díreach i gcomhréir le pointe (a) 
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pointe (c) den Airteagal sin. Úsáidfear na 
hacmhainní sin chun leasa an Bhallstáit 
lena mbaineann a dhéanamh más féidir.

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, 
lena n-áirítear ar an leibhéal réigiúnach 
agus ar an leibhéal áitiúil.

Leasú 39

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 7 – mír 1 – pointe c – pointe i a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ia) comhairliúcháin le réimse leathan 
geallsealbhóirí trí fhóraim éagsúla, lena 
n-áirítear eagraíochtaí ban, ionadaithe ar 
ghrúpaí leochaileacha agus na 
comhpháirtithe sóisialta;

Leasú 40

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 7 – mír 1 – pointe c – pointe ii

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ii) cuairteanna oibre ar Bhallstáit 
ábhartha nó ar thríú tíortha chun go 
bhféadfaidh oifigigh saineolas nó eolas ar 
shaincheisteanna ábhartha a fháil nó an 
saineolas nó an t-eolas atá acu ar na 
saincheisteanna sin a mhéadú;

(ii) malartú dea-chleachtas le Ballstáit 
ábhartha nó le tríú tíortha chun go 
bhféadfaidh oifigigh saineolas nó eolas ar 
shaincheisteanna ábhartha a fháil nó an 
saineolas nó an t-eolas atá acu ar na 
saincheisteanna sin a mhéadú;

Leasú 41

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 7 – mír 1 – pointe g

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(g) staidéir, taighde, anailísí agus 
suirbhéanna, meastóireachtaí agus 
measúnuithe tionchair, agus forbairt agus 
foilsiú treoirleabhar, tuarascálacha agus 

(g) staidéir, taighde, anailísí agus 
suirbhéanna, staidéir indéantachta, 
tionscadail agus doiciméadacht theicniúil, 
meastóireachtaí agus measúnuithe 
tionchair, measúnuithe tionchair inscne, a 
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ábhair oideachais; ndéanfar a dtorthaí a mhalartú go 
huathoibríoch i measc na mBallstát agus 
leis an gCoimisiún chun an leibhéal 
trédhearcachta is airde a áirithiú agus 
chun comhleanúnachas beartais ar fud 
an Aontais i réimse an chomhionannais 
inscne a áirithiú, agus forbairt agus foilsiú 
treoirleabhar, tuarascálacha agus ábhar 
oideachais;

Leasú 42

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 7 – mír 1 – pointe h

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(h) tionscadail chumarsáide maidir le 
foghlaim, lena n-áirítear ríomhfhoghlaim, 
comhar, múscailt feasachta, 
gníomhaíochtaí scaipthe agus malartú dea-
chleachtas; feachtais múscailte feasachta 
agus faisnéise a eagrú, chomh maith le 
feachtais agus ócáidí trí na meáin 
chumarsáide, lena n-áirítear cumarsáid 
chorparáideach agus cumarsáid, i gcás 
inarb iomchuí, trí na gréasáin shóisialta;

(h) tionscadail chumarsáide maidir le 
foghlaim, lena n-áirítear ríomhfhoghlaim, 
comhar, múscailt feasachta, 
gníomhaíochtaí scaipthe agus malartú dea-
chleachtas, lena n-áirítear trí 
chuairteanna staidéir teicniúla ar 
Bhallstáit a bhfuil athchóirithe 
comhchosúla curtha chun feidhme acu; 
feachtais múscailte feasachta agus faisnéise 
a eagrú, chomh maith le feachtais agus 
ócáidí trí na meáin chumarsáide, lena n-
áirítear cumarsáid chorparáideach agus 
cumarsáid, i gcás inarb iomchuí, trí na 
gréasáin shóisialta;

Leasú 43

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 7 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Beidh na cineálacha gníomhaíochta a 
leagtar amach sa chéad fhomhír den mhír 
seo incháilithe do mhaoiniú má thosaíonn 
siad ón 1 Feabhra 2020 ar aghaidh, ar an 
gcoinníoll go saothróidh siad na cuspóirí 
a leagtar amach in Airteagail 3 agus 4. 
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Leasú 44

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 8 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Más mian le Ballstát tacaíocht 
theicniúil a fháil faoin ionstraim, cuirfidh 
sé iarraidh ar thacaíocht faoi bhráid an 
Choimisiúin, agus sainaithneoidh sé san 
iarraidh sin na réimsí beartais agus na 
tosaíochtaí i gcomhair tacaíochta faoi 
chuimsiú raon feidhme na hionstraime faoi 
mar a leagtar amach é in Airteagal 5. 
Cuirfear na hiarrataí sin isteach faoin 
31 Deireadh Fómhair sa bhliain féilire lena 
mbaineann. Féadfaidh an Coimisiún treoir 
a sholáthar maidir leis na príomhghnéithe a 
bheidh le cur san áireamh san iarraidh ar 
thacaíocht.

1. Déanfaidh Ballstát ar mian leis 
tacaíocht theicniúil a fháil faoin ionstraim, 
iarraidh ar thacaíocht a chur faoi bhráid an 
Choimisiúin i ndiaidh comhairliúcháin 
leormhaithe leis na comhpháirtithe 
sóisialta ábhartha, agus sainaithneoidh sé 
san iarraidh sin na réimsí beartais agus na 
tosaíochtaí i gcomhair tacaíochta faoi 
chuimsiú raon feidhme na hionstraime faoi 
mar a leagtar amach é in Airteagal 5. 
Cuirfear na hiarrataí sin isteach faoin 
31 Deireadh Fómhair sa bhliain féilire lena 
mbaineann. Féadfaidh an Coimisiún treoir 
a sholáthar maidir leis na príomheilimintí a 
bheidh le háireamh san iarraidh ar 
thacaíocht agus féadfaidh sé úsáid na 
tacaíochta teicniúla ag Ballstáit a bhfuil 
ardriachtanais tacaíochta acu a chur 
chun cinn agus a spreagadh tuilleadh.

Leasú 45

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 8 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1a. Féadfaidh na Ballstáit, tráth ar 
bith, iarrataí a thagann faoi phointí (d) 
agus (e) de mhír 2 den Airteagal seo a 
thíolacadh, go háirithe iarrataí ar 
athbhreithniú agus feabhsú pleananna 
téarnaimh agus athléimneachta, chun a 
dtograí a leasú nó a ionadú i gcomhréir le 
hAirteagal 18 de Rialachán (AE) Uimh. 
YYY/XX (an tSaoráid Téarnaimh agus 
Athléimneachta).
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Leasú 46

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 8 – mír 2 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) cur chun feidhme athchóirithe arna 
ndéanamh ag na Ballstáit, ar a dtionscnamh 
féin, go háirithe chun tacú leis an téarnamh 
[i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 
YYY/XX], fás eacnamaíoch inbhuanaithe 
agus cruthú post a bhaint amach agus an 
athléimneacht a fheabhsú;

(a) cur chun feidhme athchóirithe arna 
ndéanamh ag na Ballstáit, ar a dtionscnamh 
féin, go háirithe chun tacú le téarnamh 
inbhuanaithe [i gcomhréir le Rialachán 
(AE) Uimh. YYY/XX], chun fás 
eacnamaíoch inbhuanaithe a bhaint amach, 
chun cruthú post ardcháilíochta, cuimsiú 
sóisialta, cosaint shóisialta leormhaith, 
iomaíochas eacnamaíoch méadaithe, 
cosaint don chomhshaol, maolú ar an 
athrú aeráide, agus comhionannas inscne 
a chur chun cinn agus chun 
athléimneacht shóisialta agus 
eacnamaíoch a fheabhsú;

Leasú 47

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 8 – mír 2 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) cur chun feidhme athchóirithe 
fáschothaitheacha agus lena neartaítear an 
teacht aniar i gcomhthéacs na bpróiseas a 
bhaineann le rialachas eacnamaíoch, go 
háirithe na moltaí tír-shonracha arna n-
eisiúint i gcomhthéacs an tSeimeastair 
Eorpaigh nó gníomhaíochtaí a bhaineann le 
dlí an Aontais a chur chun feidhme;

(c) cur chun feidhme athchóirithe lena 
gcuirtear dlús leis an bhfás, atá cothrom ó 
thaobh na sochaí de, agus lena neartaítear 
an teacht aniar lena dtacaítear le forbairt 
inbhuanaithe agus fostaíocht 
inbhuanaithe i gcomhthéacs na bpróiseas 
rialachais eacnamaíoch, go háirithe na 
moltaí tírshonracha arna n-eisiúint i 
gcomhthéacs an tSeimeastair Eorpaigh nó 
gníomhaíochtaí a bhaineann le dlí an 
Aontais, prionsabail Cholún Eorpach na 
gCeart Sóisialta, nó Spriocanna 
Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún 
Aontaithe a chur chun feidhme;
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Leasú 48

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 8 – mír 2 – pointe d a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(da) pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta a athbhreithniú agus a 
fheabhsú;

Leasú 49

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 8 – mír 2 – pointe d b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(db) sna réimsí beartais a leagtar 
amach i bpointí (d) agus (e) d’Airteagal 
5(1), an Ballstát a mbeidh iarraidh ar 
thacaíocht theicniúil á tíolacadh aige, 
sonróidh sé conas a imríonn a iarraidh 
tionchar ar institiúidí mhargadh an 
tsaothair, lena n-áirítear comhpháirtithe 
sóisialta, agus sonróidh sé, más féidir, 
conas a bheidh comhpháirtithe sóisialta 
rannpháirteach i gcomhréir le rialacha 
agus cleachtais náisiúnta;

Leasú 50

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 8 – mír 2 – pointe d c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(dc) má tá gá leis an tacaíocht 
theicniúil chun moladh  tírshonrach a 
chur chun feidhme lena n-éilítear 
rannpháirtíocht na gcomhpháirtithe 
sóisialta, cuirtear na comhpháirtithe 
sóisialta ar an eolas go pras faoin 
iarraidh a bheith ann agus faoi 
mhódúlachtaí a rannpháirtíochta.
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Leasú 51

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 8 – mír 3 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Bunaithe ar an anailís sin, agus na 
gníomhaíochtaí agus na bearta atá ann 
cheana agus atá á maoiniú le cistí de chuid 
an Aontais nó le cláir eile de chuid an 
Aontais á gcur i gcuntas, tiocfaidh an 
Coimisiún ar chomhaontú leis an mBallstát 
lena mbaineann maidir le réimsí tosaíochta 
na tacaíochta, na cuspóirí, amlíne tháscach, 
raon feidhme na mbeart tacaíochta a 
bheidh le soláthar agus iomlán measta na 
ranníocaíochta domhanda airgeadais don 
tacaíocht theicniúil, agus leagfar amach iad 
i bplean tacaíochta agus comhair.

Bunaithe ar an anailís sin, agus na 
gníomhaíochtaí agus na bearta atá ann 
cheana agus atá á maoiniú le cistí de chuid 
an Aontais nó le cláir eile de chuid an 
Aontais á gcur san áireamh, tiocfaidh an 
Coimisiún ar chomhaontú leis an mBallstát 
lena mbaineann maidir leis na réimsí 
tosaíochta le haghaidh tacaíochta, na 
cuspóirí, amlíne tháscach, raon feidhme na 
mbeart tacaíochta a bheidh le soláthar agus 
iomlán measta na ranníocaíochta 
domhanda airgeadais don tacaíocht 
theicniúil sin, rannpháirtíocht 
comhpháirtithe sóisialta nuair is 
ábhartha, agus leagfar amach iad i bplean 
tacaíochta agus comhair.

Leasú 52

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 9 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Déanfaidh an Coimisiún, faoi réir 
thoiliú an Bhallstáit lena mbaineann, an 
plean comhair agus tacaíochta a tharchur 
chuig Parlaimint na hEorpa gan moill 
mhíchuí. Féadfaidh an Ballstát lena 
mbaineann diúltú toiliú den sórt sin a 
thabhairt i gcás faisnéis íogair nó rúnda a 
ndéanfadh a nochtadh leasanna poiblí an 
Bhallstáit a chur i mbaol.

1. Déanfaidh an Coimisiún an plean 
comhair agus tacaíochta a tharchur chuig 
Parlaimint na hEorpa agus chuig an 
gComhairle go comhuaineach, gan moill 
mhíchuí, eadhon chun críocha na 
cuntasachta daonlathaí agus chun 
infheictheacht ghníomhaíocht an Aontais 
a áirithiú.

Leasú 53

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 9 – mír 2
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. D'ainneoin fhorálacha mhír 1, 
déanfaidh an Coimisiún an plean 
comhair agus tacaíochta a tharchur chuig 
Parlaimint na hEorpa agus chuig an 
gComhairle sna himthosca seo a leanas:

scriosta

(a) a luaithe a bheidh an fhaisnéis 
íogair nó rúnda go léir bainte amach ag 
an mBallstát lena mbaineann, a 
ndéanfadh a nochtadh leasanna poiblí an 
Bhallstáit lena mbaineann a chur i 
mbaol;
(b) tar éis tréimhse réasúnach ama, 
nuair nach ndéanfadh nochtadh faisnéise 
ábhartha difear díobhálach do chur chun 
feidhme na mbeart tacaíochta, agus in 
aon chás tráth nach déanaí ná dhá mhí 
tar éis bearta den sórt sin a thabhairt i 
gcrích faoin bplean comhair agus 
tacaíochta.

Leasú 54

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 12 – mír 5 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5a. I gcás ina sainaithnítear faoin 
Seimeastar Eorpach, go háirithe moltaí 
tírshonracha, dúshláin ar gá athchóirithe 
práinneacha a dhéanamh ina leith ach go 
mbaineann an Ballstát lena mbaineann 
úsáid neamhleor as an gcistiú 
leithdháilte, nó i gcás ina bhfuil an cistiú 
sin curtha ar fionraí ag an gCoimisiún, 
leanfaidh gníomhaíochtaí réigiúnacha 
agus áitiúla a rannchuidíonn le haghaidh 
a thabhairt ar na dúshláin sin de thairbhe 
a bhaint as an Ionstraim um Thacaíocht 
Theicniúil.

Leasú 55
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Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 12 – mír 6 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

6. Chun an tacaíocht theicniúil a chur 
chun feidhme, glacfaidh an Coimisiún cláir 
oibre, trí ghníomhartha cur chun feidhme, 
agus cuirfidh sé Parlaimint na hEorpa 
agus an Chomhairle ar an eolas faoi.

6. Chun an tacaíocht theicniúil a chur 
chun feidhme, glacfaidh an Coimisiún cláir 
oibre trí bhíthin gníomhartha tarmligthe i 
gcomhréir le hAirteagal 16a.

Leasú 56

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 12 – mír 7 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Chun a áirithiú go gcuirfear acmhainní ar 
fáil go tráthúil, beartófar cuid theoranta den 
chlár oibre a chur in áirithe le haghaidh 
bearta speisialta i gcás forais phráinne gan 
choinne agus a bhfuil údar cuí leo agus a 
dteastaíonn freagairt ina leith láithreach, 
lena n-áirítear suaitheadh tromchúiseach sa 
gheilleagar nó imthosca mórthábhachtacha 
a dhéanann difear tromchúiseach do dhálaí 
eacnamaíocha nó sóisialta i mBallstát agus 
gan neart ag an mBallstát orthu.

Chun a áirithiú go gcuirfear acmhainní ar 
fáil go tráthúil, beartófar cuid theoranta den 
chlár oibre, nach rachaidh thar 5 % de1a, a 
chur in áirithe le haghaidh bearta speisialta 
i gcás forais phráinne gan choinne agus a 
bhfuil údar cuí leo agus a dteastaíonn 
freagairt ina leith láithreach, lena n-áirítear 
suaitheadh tromchúiseach sa gheilleagar nó 
imthosca mórthábhachtacha a dhéanann 
difear tromchúiseach do dhálaí 
eacnamaíocha nó sóisialta i mBallstát agus 
gan neart ag an mBallstát orthu.

_______________________
1a. 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/an
nual_work_programme_of_the_structural
_reform_support_programme.pdf

Leasú 57

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 13 – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) a áirithiú go bhfuil comhlántacht, 
comhleanúnachas agus sineirgíocht idir 
ionstraimí éagsúla ar leibhéal an Aontais 

(a) a áirithiú go bhfuil comhlántacht, 
sineirgíocht, comhsheasmhacht agus 
comhleanúnachas i measc ionstraimí 
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agus ar an leibhéal náisiúnta, agus, i gcás 
inarb iomchuí, ar an leibhéal réigiúnach, 
go háirithe i ndáil le bearta arna maoiniú le 
cistí de chuid an Aontais, le linn chéim na 
pleanála agus le linn chéim an chur chun 
feidhme;

éagsúla ar leibhéal an Aontais, ar an 
leibhéal náisiúnta, ar an leibhéal réigiúnach 
agus ar an leibhéal áitiúil, go háirithe i 
ndáil le bearta arna maoiniú le cistí de 
chuid an Aontais, le linn chéim na pleanála 
agus le linn chéim an chur chun feidhme;

Leasú 58

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 13 – mír 1 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) dlúthchomhar a áirithiú idir iad sin 
atá freagrach as cur chun feidhme ar 
leibhéal an Aontais, ar an leibhéal náisiúnta 
agus, i gcás inarb iomchuí, ar an leibhéal 
réigiúnach chun gníomhaíochtaí tacaíochta 
comhleanúnacha agus cuíchóirithe a bhaint 
amach.

(c) dlúthchomhar a áirithiú idir iad sin 
atá freagrach as an gcur chun feidhme ar 
leibhéal an Aontais, ar an leibhéal 
náisiúnta, ar an leibhéal réigiúnach agus ar 
an leibhéal áitiúil chun gníomhaíochtaí 
tacaíochta comhleanúnacha agus 
cuíchóirithe a bhaint amach.

Leasú 59

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 15 – teideal

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Tuarascáil bhliantúil Tuarascáil leathbhliantúil

Leasú 60

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 15 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Cuirfidh an Coimisiún tuarascáil 
bhliantúil ar fáil do Pharlaimint na hEorpa 
agus don Chomhairle maidir le cur chun 
feidhme an Rialacháin seo.

1. Soláthróidh an Coimisiún tuarascáil 
leathbhliantúil do Pharlaimint na hEorpa 
agus don Chomhairle go comhuaineach 
maidir le cur chun feidhme an Rialacháin 
seo.
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Leasú 61

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 15 – mír 2 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Áireofar sa tuarascáil bhliantúil 
faisnéis faoin méid seo a leanas:

2. Áireofar sa tuarascáil 
leathbhliantúil faisnéis faoin méid seo a 
leanas:

Leasú 62

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 16 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Sa tuarascáil mheastóireachta 
meántéarma, go háirithe, déanfar measúnú 
ar a mhéid a baineadh amach cuspóirí na 
hionstraime dá dtagraítear in Airteagail 3 
agus 4, éifeachtúlacht úsáid na n-
acmhainní agus ar an mbreisluach Eorpach. 
Déanfar breithniú inti freisin ar ábharthacht 
leanúnach na gcuspóirí agus na 
ngníomhaíochtaí uile.

2. Sa tuarascáil mheastóireachta 
meántéarma, go háirithe, déanfar measúnú 
ar a mhéid a baineadh amach cuspóirí na 
hionstraime dá dtagraítear in Airteagail 3 
agus 4, ar leordhóthanacht agus 
éifeachtúlacht úsáid na n-acmhainní agus 
ar an mbreisluach Eorpach. Déanfar 
breithniú inti freisin ar ábharthacht 
leanúnach na gcuspóirí agus na 
ngníomhaíochtaí uile.

Leasú 63

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 16 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 16a
Trédhearcacht

1. Áiritheoidh tairbhithe, ar mhaithe 
leis an bpobal i gcoitinne, go mbeidh an 
trédhearcacht is mó is féidir ann maidir 
leis na gníomhaíochtaí agus na sreabha 
airgeadais faoin Ionstraim um 
Thacaíocht Theicniúil. Ní bheidh an 
trédhearcacht sin teoranta ach le 
gníomhartha dlí a bhaineann le rúndacht 
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tráchtála,  rialacha is infheidhme maidir 
le cosaint sonraí nó imscrúduithe 
riaracháin nó coiriúla arna ndéanamh ag 
comhlachtaí de chuid an Aontais. 
2. Déanfaidh tairbhithe, i gcomhréir 
le Treoir (AE) 2019/1021a, an fhaisnéis 
ábhartha uile a bhaineann lena 
dtionscadail a fhoilsiú i bhformáid 
oscailte agus meaisín-inléite 
chaighdeánaithe agus inchomparáide ar 
chlár oifigiúil atá ar fáil go poiblí, lena n-
áirítear na nithe seo a leanas, ach ní na 
nithe seo a leanas amháin: déanfar tograí 
tionscadail, dearbhú maidir le 
neamhchoinbhleacht leasa, miontuairiscí 
cruinnithe, measúnuithe tionchair, 
conarthaí, tuarascálacha meastóireachta 
agus iniúchóireachta, chomh maith le 
gach soláthar poiblí a fhoilsiú ar 
Thairseach Sonraí Oscailte AE. 
3. Cuirfidh na Ballstáit torthaí uile 
an chomhair (lena n-áirítear sonraí, 
staidéir, uirlisí bogearraí, etc.) ar fáil don 
phobal i gcoitinne, nó neachtar acu nádúr 
rúndachta an chomhaid a mhíniú. 
4. Beidh na sonraí foilsithe go léir dá 
dtagraítear i míreanna 1, 2 agus 3 ar fáil 
go ceann tréimhse éiginnte. Tairgfidh 
institiúidí an Aontais agus na Ballstáit a 
gcomhar i mbearta lóistíochta chun na 
sonraí sin uile a choinneáil ar fáil don 
phobal i gcoitinne fiú nuair a scoirfidh an 
tairbhí de bheith ann.
_____________
1a Treoir (AE) 2019/1024 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle an 20 
Meitheamh 2019 maidir le sonraí oscailte 
agus maidir le faisnéis ón earnáil phoiblí 
a athúsáid

Leasú 64

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 16 b (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 16b
An tarmligean a fheidhmiú

1. Is faoi réir na gcoinníollacha a 
leagtar síos san Airteagal seo a thugtar an 
chumhacht don Choimisiún chun 
gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.
2. Déanfar an chumhacht chun 
gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá 
dtagraítear in Airteagal 12(6) a thabhairt 
don Choimisiún go dtí an 
31 Nollaig 2028.
3. Féadfaidh Parlaimint na hEorpa 
nó an Chomhairle tarmligean na 
cumhachta dá dtagraítear in 
Airteagal 12(6) a chúlghairm aon tráth. 
Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm a 
dhéanamh deireadh a chur le tarmligean 
na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh 
sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis 
fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an 
Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a 
shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé 
difear do bhailíocht aon ghníomhartha 
tarmligthe atá i bhfeidhm cheana.
4. Roimh dó gníomh tarmligthe a 
ghlacadh, rachaidh an Coimisiún i mbun 
comhairliúchán le saineolaithe arna n-
ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis 
na prionsabail a leagtar síos i 
gComhaontú Idirinstitiúideach an 
13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht 
Níos Fearr.
5. A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh 
tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún 
fógra ina leith, an tráth céanna, do 
Pharlaimint na hEorpa agus don 
Chomhairle.
6. Tiocfaidh gníomh tarmligthe a 
ghlactar de bhun Airteagal 12(6) i 
bhfeidhm mura mbeidh aon agóid curtha 
in iúl ag Parlaimint na hEorpa ná ag an 
gComhairle laistigh de thréimhse trí mhí 
tar éis fógra faoin ngníomh sin a 
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thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus 
don Chomhairle nó más rud é, roimh 
dhul in éag na tréimhse sin, go mbeidh 
Parlaimint na hEorpa agus an 
Chomhairle araon tar éis a chur in iúl 
don Choimisiún nach ndéanfaidh siad 
aon agóid. Déanfar an tréimhse sin a 
fhadú 3 mhí ar thionscnamh Pharlaimint 
na hEorpa nó na Comhairle.

Leasú 65

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 17 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Tabharfaidh faighteoirí cistithe ón 
Aontas aitheantas d'fhoinse an chistithe 
agus áiritheoidh siad infheictheacht an 
chistithe ón Aontas, go háirithe nuair a 
bhíonn na gníomhaíochtaí agus a dtorthaí á 
gcur chun cinn, trí fhaisnéis spriocdhírithe 
atá comhleanúnach, éifeachtach agus 
comhréireach a sholáthar do shainghrúpaí 
éagsúla, lena n-áirítear na meáin agus an 
pobal.

1. Tabharfaidh faighteoirí cistithe ón 
Aontas aitheantas d’fhoinse an chistithe ón 
Aontas agus áiritheoidh siad infheictheacht 
an chistithe, go háirithe nuair a bhíonn na 
gníomhaíochtaí agus a dtorthaí á bpoibliú, 
trí fhaisnéis spriocdhírithe atá 
comhleanúnach, éifeachtach agus 
comhréireach a sholáthar don phobal, lena 
n-áirítear trí na meáin ar bhonn neamh-
idirdhealaitheach.
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