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RÉASÚNÚ GEARR

Tá an ghéarchéim éiceolaíoch atá os comhair an domhain gan staonadh. Leis an gCiste um 
Aistriú Cóir agus lena thiomantas Eoraip aeráidneodrach a bhaint amach faoi 2050, léirítear 
toil an Aontas Eorpaigh acmhainní buiséadacha nithiúla a chur ar fáil don aistriú éiceolaíoch 
atá riachtanach dá gheilleagar. Tá sé tiomanta tacú lena phobal sna hathruithe sin agus cabhrú 
lena chríocha an deis chomhchoiteann a thapú chun todhchaí inbhuanaithe agus chóir a 
thógáil.

Anois agus paindéim COVID-19 ag léiriú laige inár múnlaí forbraíochta, tá gá níos mó ag 
baint leis na coimircí Eorpacha. Níl na géarchéimeanna atá ag bagairt ar ár sochaithe 
contrártha dá chéile, tá siad ag atreisiú a chéile trí na héagothromaíochtaí a mhéadú agus trí 
imeallú a chur chun cinn. Dá bhrí sin, caithfear raon leathan na reachtaíochta Eorpaí chun 
cumais an Aontais Eorpaigh a atreisiú agus freagairt a thabhairt ar na géarchéimeanna sin.

Airíonn ár saoránaigh an géarghá atá le freagra a thabhairt ar dhúshláin ár linne go 
comhpháirteach agus go comhoibríoch. Mar sin de, tá 82% d’Eorpaigh i bhfabhar tacaíocht 
airgeadais don aistriú fuinnimh.1 Ní fhágann an t-athrú aeráide amhras ar bith ach go 
mbraitheann ár marthanas ar ár gcumas comhpháirteach ár mbealaí maireachtála a athrú.

Ní mór ár mbeartais fuinnimh, eacnamaíocha, shóisialta agus chomhshaoil a bheith ag tacú le 
gluaiseacht na staire. Leis an gComhaontú Glas don Eoraip2 diúltaíonn an tAontas Eorpach a 
bheith thíos le hathruithe domhanda agus tacaíonn an tAontas Eorpach le cumas na gcríoch a 
bheith ina ngníomhaithe don athrú. Le Plean Infheistíochta don Eoraip Inbhuanaithe3, 
forbraítear an Sásra um Aistriú Cóir a chuideoidh ar a laghad le EUR 100 billiún a shlógadh 
idir 2021 agus 2027 do na réigiún is mó a bheidh thíos le haistriú i dtreo geilleagar glas.

Is é an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena 
mbunaítear an Ciste um Aistriú Cóir4 an chéad cholún de thrí cholún an tSásra um Aistriú 
Cóir. Ní féidir tacaíocht atreisithe AE a bheith comhchiallach le deontais 
neamhchoinníollacha do na Ballstáit. Is réamhriachtanas do bheartas Eorpach 
comhsheasmhach, inchreidte agus éifeachtach é go gcomhlíonfar na gealltanais aeráide.

Agus iad ag tabhairt aghaidh ar ghéarchéimeanna eacnamaíocha mar aon le géarchéimeanna 
sochaíocha, ní féidir leis na críocha is mó atá i ngá an aistrithe a bheith ar na críocha is mó a 
bheidh thíos leis sa 21ú haois. Tá siad ríthábhachtach don tionscadal Eorpach, agus caithfear 
anois a gcultúir agus a neart a chóineasú chun athrú córasach agus cuimsitheach a chur chun 
cinn. Cuireann an Ciste um Aistriú Cóir an uaillmhian seo in iúl in éineacht le dhá cholún eile 
den Sásra um Aistriú Cóir, a chaithfidh aghaidh a thabhairt go páirteach ar na críocha sin. Tá 
sé beartaithe tacaíocht a thabhairt chomh gar don phobal agus is féidir chun deis 
athléimneachta a bheith acu agus ionas nach bhfágfar aon chríoch ar leataobh.

Ionas go mbeidh deis níos fearr don todhchaí ag na críocha agus a bpobail chun an t-aistriú a 
dhéanamh, tugann an Rapóirtéir aird ar thrí ghné riachtanacha atá ag gabháil leis an gCiste um 

1 Dara heagrán de Shuirbhé aeráide atá déanta ag BEI i gcomhpháirt le hinstitiúid BVA, arna fhoilsiú an 13 Márta 
2020. 
2 Comhaontú Glas don Eoraip, an 11 Nollaig 2019.
3 COM (2020)21, 14 Eanáir 2020
4 COM (2020)22, 14 Eanáir 2020
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Aistriú Cóir.

Ar an gcéad dul síos, ionas go n-úsáidtear é i ndáiríre ar bhealach “cóir”, beidh ar an gCiste 
um Aistriú tosaíocht a thabhairt don duine agus don dea-bhail shóisialta. Ní mór d’éifeachtaí 
an chiste a bheith inbhraite ag na pobail agus infheicthe ar an gcríoch. Féadfar é sin a bhaint 
amach le bearta gníomhachtúcháin don mhargadh saothair (oideachas, oiliúint, tacaíocht do 
bhunú gnó, soghluaiseacht, etc) mar aon le bearta tacaíochta áirithe éighníomhacha (maoiniú 
don bhearna pinsin).

Ina dhiadh sin, ní mór don chiste a bheith dírithe ar choinníollacha a chruthú do gheilleagar 
inbhuanaithe sna críocha. Ní mór aon infheistíocht ón gCiste a dhéanamh ar bhonn 
shaincheisteanna na cosanta sóisialta agus ar bhonn shaincheisteanna na cosanta comhshaoil.

Ar deireadh, ba cheart go dtacódh an Ciste leis na bearta “bonneagair sóisialta” a chuidíonn 
leis na críocha atá ag aistriú a choinneáil dinimiciúil, pobal-lárnaithe agus dlúthpháirteach 
(cúram sláinte, tithíocht, etc) Lasmuigh den bhonneagar fisiciúil, tá atreisiú ar chumais na 
ngeallsealbhóirí áitiúla chun páirt a ghlacadh san aistriú riachtanach chun inrochtaineacht an 
chiste a ráthú.

Measann an Rapóirtéir go mbeidh an Ciste um Aistriú Cóir sin mar Phróiseas Eorpach na n-
aistrithe.5 Braitheann rath dhinimic an athraithe agus éabhlú na gcríoch ar rannpháirtíocht na 
n-áititheoirí maidir le straitéisí a shainiú, ar ghluaiseacht chomhfhiosach na gcomhlachas agus 
ar struchtúir maidir le tionscadail áitiúla. Chun an t-aistriú éiceolaíoch a chur ar bun i gcríoch, 
ciallaíonn sé, ar an gcéad dul síos, go mbeidh gá le beartais phoiblí a chur i bhfeidhm a 
chothóidh athrú i ndearcthaí agus a spreagfaidh réitigh áitiúla.

Le Ciste um Aistriú Cóir, tá deis ag na réigiún, na pobail agus na fiontair rath a bhaint as an 
aistriú.

LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta ar an gCoiste um Fhorbairt 
Réigiúnach, mar an coiste atá freagrach, na leasuithe seo a leanas a chur san áireamh:

Leasú 1

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1) Leis an gcreat rialála lena rialaítear 
beartas comhtháthaithe an Aontais don 
tréimhse ó 2021 go 2027, i gcomhthéacs an 
chéad chreat airgeadais ilbhliantúil eile, 
rannchuidítear le comhlíonadh ghealltanais 

(1) Leis an gcreat rialála lena rialaítear 
beartas comhtháthaithe an Aontais don 
tréimhse ó 2021 go 2027, i gcomhthéacs an 
chéad chreat airgeadais ilbhliantúil eile, 
rannchuidítear le comhlíonadh ghealltanais 

5 Bunaithe ar an múnla aistrithe forbartha ag Loos-en-Gohelle, an Fhrainc,
http://www.territoires-energie-positive.fr/convaincre/developper-la-fabrique-des-transitions-territoriales   

http://www.territoires-energie-positive.fr/convaincre/developper-la-fabrique-des-transitions-territoriales
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an Aontais Comhaontú Pháras agus 
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na 
Náisiún Aontaithe a chur chun feidhme trí 
chistiú an Aontais a dhíriú ar chuspóirí 
glasa. Leis an Rialachán seo, cuirtear chun 
feidhme ceann de na tosaíochtaí a leagtar 
amach sa Teachtaireacht maidir leis an 
gComhaontú Glas don Eoraip (“An 
Comhaontú Glas don Eoraip”)11 agus is 
cuid é den Phlean Infheistíochta d'Eoraip 
Inbhuanaithe12 lena gcuirtear maoiniú 
tiomnaithe ar fáil faoin Sásra um Aistriú 
Cóir i gcomhthéacs an bheartais 
chomhtháthaithe chun aghaidh a thabhairt 
ar na costais eacnamaíocha agus shóisialta 
a bhaineann leis an aistriú chuig geilleagar 
ciorclach atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de, ina ndéantar aon astaíochtaí 
gás ceaptha teasa atá fágtha a chúiteamh 
le hionsúcháin choibhéiseacha.

an Aontais Comhaontú Pháras a chur chun 
feidhme chun méadú teochta domhanda a 
theorannú faoi bhun 1.5°C agus 
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na 
Náisiún Aontaithe a chur chun feidhme trí 
chistiú an Aontais a dhíriú ar chuspóirí 
glasa agus ar Cholún Eorpach na gCeart 
Sóisialta. Leis an Rialachán seo, cuirtear 
chun feidhme ceann de na tosaíochtaí a 
leagtar amach sa Teachtaireacht maidir leis 
an gComhaontú Glas don Eoraip (“An 
Comhaontú Glas don Eoraip”)11 agus is 
cuid é den Phlean Infheistíochta d'Eoraip 
Inbhuanaithe12 lena gcuirtear maoiniú 
tiomnaithe ar fáil faoin Sásra um Aistriú 
Cóir i gcomhthéacs an bheartais 
chomhtháthaithe chun aghaidh a thabhairt 
ar na dúshláin eacnamaíocha agus 
shóisialta a bhaineann leis an aistriú chuig 
geilleagar a bheidh go hiomlán bunaithe 
ar foinsí inathnuaite fuinnimh, an-
éifeachtúil ó thaobh fuinnimh agus 
acmhainní de, ciorclach agus neodrach ó 
thaobh na haeráide de a luaithe is féidir 
agus faoi 2050 ar a dhéanaí, agus chun 
tacú agus gabháil i dteannta réigiúin agus 
dhaoine an Aontais le tacaíocht 
shóisialta, eacnamaíoch agus tacaíocht 
don mhargadh saothair.

__________________ __________________
11 COIM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COIM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COIM(2020) 21, 14.1.2020. 12 COIM(2020) 21, 14.1.2020.

Or. en

Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2) Tá an t-aistriú chuig geilleagar 
ciorclach atá neodrach ó thaobh na aeráide 
de ar cheann de na cuspóirí beartais is 
tábhachtaí atá ag an Aontas. An 

(2) Tá an t-aistriú chuig geilleagar 
ciorclach atá neodrach ó thaobh na aeráide 
de, go hiomlán bunaithe ar foinsí 
inathnuaite fuinnimh agus an-éifeachtúil 
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12 Nollaig 2019, d’fhormhuinigh an 
Chomhairle Eorpach an cuspóir Aontas a 
bheidh neodrach ó thaobh na haeráide de a 
bhaint amach faoi 2050, i gcomhréir le 
cuspóirí Chomhaontú Pháras. Cé go 
mbainfidh gach réigiún agus gach Ballstát 
leas as an gcomhrac i gcoinne an athraithe 
aeráide agus an díghrádaithe comhshaoil 
san fhadtéarma agus go gcuirfidh sin 
deiseanna agus dúshláin ar fáil do chách 
sa mheántéarma, ní thosaíonn gach ceann 
acu ar a n-aistriú ón bpointe céanna agus 
níl an cumas freagartha céanna acu. Tá 
roinnt acu sin níos forbartha ná cinn eile, 
ach bíonn tionchar sóisialta agus 
eacnamaíoch níos leithne ag an aistriú ar na 
réigiúin sin a bhíonn ag brath go mór ar 
bhreoslaí iontaise, go háirithe gual, lignít, 
móin agus sceall ola, nó ar thionscail atá 
dian ar gháis cheaptha teasa. I gcás den sórt 
sin, cruthaítear an baol go mbeidh aistriú ar 
luasanna éagsúla san Aontas i dtaca leis an 
ngníomhú ar son na haeráide, ach an baol 
freisin go dtiocfadh méadú ar na bearnaí 
idir na réigiúin, rud a dhéanfadh dochar 
do chuspóirí an chomhtháthaithe 
shóisialta, eacnamaíoch agus 
chríochaigh.

ó thaobh fuinnimh agus acmhainní de ar 
cheann de na cuspóirí beartais is tábhachtaí 
atá ag an Aontas. Dar le suirbhé aeráide 
ón mBanc Eorpach Infheistíochta (BEI) 
in 2019, iarann 82 % de shaoránaigh an 
Aontais go mbeidh tacaíocht airgeadais 
ann don aistriú fuinnimh. An 
12 Nollaig 2019, d’fhormhuinigh an 
Chomhairle Eorpach an cuspóir Aontas a 
bheidh neodrach ó thaobh na haeráide de a 
bhaint amach faoi 2050, i gcomhréir le 
cuspóirí Chomhaontú Pháras. D’fhéadfaí 
an comhrac i gcoinne an athraithe aeráide 
agus an díghrádaithe comhshaoil a aistriú 
ina ndeiseanna do chách sa mheántéarma 
agus san fhadtéarma, dá ndéanfaí iad a 
dhearadh ar bhealach atá cóir go 
sóisialta. Ní thosaíonn na réigiún agus 
Ballstáit go léir ar a n-aistriú riachtanach 
agus fíorphráinneach ón bpointe céanna 
agus níl an cumas freagartha céanna acu. 
Tá roinnt acu sin níos forbartha ná cinn 
eile, ach bíonn tionchar sóisialta, 
eacnamaíoch agus tionchar don 
mhargadh saothair níos leithne ag an 
aistriú ar na réigiúin sin agus ar na daoine 
atá ina gcónaí iontu a bhíonn ag brath go 
mór ar bhreoslaí iontaise – gás, gual, lignít, 
móin agus sceall ola - agus/nó ar thionscail 
atá dian ar gháis cheaptha teasa. I gcás den 
sórt sin, cruthaítear an baol go mbeidh 
aistriú ar luasanna éagsúla san Aontas i 
dtaca leis an ngníomhú ar son na haeráide, 
ach an baol freisin go gcuirtear le 
neamhionannas sóisialta agus le méadú ar 
na bearnaí idir na réigiúin. Tá sé 
fíorthábhachtach, dá bhrí sin, tacaíocht a 
thabhairt go práinneach do na réigiún 
agus na gníomhaithe a bhfuil ról 
tábhachtach ag a rannchuidithe chun a 
áirithiú go mbeidh aistriú cóir tapa i 
gcomhréir le cuspóirí aeráide an Aontais 
ann, ionas nach méadófar an bearna. 

Or. en
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Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3) Chun go n-éireoidh leis an aistriú, 
ní mór dó a bheith cothrom agus 
inghlactha go sóisialta ag cách. Dá bhrí sin, 
ní mór don Aontas agus do na Ballstáit 
araon na himpleachtaí eacnamaíocha agus 
sóisialta a bheidh aige a chur san áireamh 
ón tús, agus leas a bhaint as gach ionstraim 
a d’fhéadfadh a bheith ann chun 
drochiarmhairtí a mhaolú. Tá ról 
tábhachtach ag buiséad an Aontais i ndáil 
leis sin.

(3) Chun go n-éireoidh leis an aistriú, 
ní mór dó a bheith cuimsitheach agus 
inghlactha go sóisialta ag cách, nó mór dó 
neamhionannais a laghdú agus gan aon 
duine a fhágáil ar leataobh. Dá bhrí sin, 
ba cheart don Aontas agus do na Ballstáit, 
mar aon leis na réigiún agus gníomhaithe 
áitiúla éagsúla, impleachtaí sóisialta agus 
eacnamaíocha agus impleachtaí don 
mhargadh saothair a chur san áireamh ón 
tús, agus leas a bhaint as gach ionstraim a 
d’fhéadfadh a bheith ann chun 
drochiarmhairtí a mhaolú agus chun dea-
iarmhairtí a chur chun cinn amhail poist 
nua, chuibhiúla agus inbhuanaithe a 
chruthú nó cáilíocht an aeir a fheabhsú. 
Tá ról tábhachtach ag buiséad an Aontais i 
ndáil leis sin.

Or. en

Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4) Mar a leagtar amach sa 
Chomhaontú Glas don Eoraip agus sa 
Phlean Infheistíochta d'Eoraip 
Inbhuanaithe, ba cheart go mbeadh Sásra 
um Aistriú Cóir comhlántach do na 
gníomhaíochtaí eile faoin gcéad chreat 
airgeadais ilbhliantúil eile don tréimhse ó 
2021 go 2027. Ba cheart dó rannchuidiú le 
dul i ngleic leis na hiarmhairtí sóisialta 
agus eacnamaíoch a bhainfeadh leis an 
aistriú chuig neodracht ó thaobh na 
haeráide de san Aontas Eorpach tríd an 

(4) Mar a leagtar amach sa 
Chomhaontú Glas don Eoraip agus sa 
Phlean Infheistíochta d'Eoraip 
Inbhuanaithe, ba cheart go mbeadh Sásra 
um Aistriú Cóir comhlántach do na 
gníomhaíochtaí eile faoin gcéad chreat 
airgeadais ilbhliantúil eile don tréimhse ó 
2021 go 2027. Ba cheart do Aontas 
gabháil i dteannta agus tacú le réigiúin 
agus na daoine atá ina gcónaí iontu san 
aistriú chuig neodracht ó thaobh na 
haeráide de tríd an gcaiteachas ó bhuiséad 
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gcaiteachas ó bhuiséad an Aontais ar 
chuspóirí aeráide agus sóisialta a thabhairt 
le chéile ar an leibhéal réigiúnach.

an Aontais ar an aeráid, ar chomhtháthú 
agus ar chuspóirí sóisialta a thabhairt le 
chéile ar gach leibhéal ábhartha.

Or. en

Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5) Bunaítear leis an Rialachán seo an 
Ciste um Aistriú Cóir (CUAC) atá ar 
cheann de cholúin an tSásra um Aistriú 
Cóir a chuirtear chun feidhme faoin 
mbeartas comhtháthaithe. Is é an aidhm atá 
le CUAC maolú a dhéanamh ar 
dhrochiarmhairtí an aistrithe aeráide trí 
thacaíocht a thabhairt sna críocha is mó a 
n-imríonn siad tionchar orthu agus do na 
hoibrithe lena mbaineann. I gcomhréir le 
cuspóir sonrach CUAC, ba cheart do na 
gníomhaíochtaí a fhaigheann tacaíocht ó 
CUAC rannchuidiú go díreach chun 
laghdú a dhéanamh ar thionchar an 
aistrithe trí mhaoiniú a dhéanamh ar 
éagsúlú agus nuachóiriú an gheilleagair 
áitiúil agus trí mhaolú a dhéanamh ar na 
iarmhairtí diúltacha ar an bhfostaíocht. 
Léirítear sin i gcuspóir sonrach CUAC, a 
bhunaítear ar an leibhéal céanna agus a 
liostaítear in éineacht leis na cuspóirí 
beartais a leagtar amach in Airteagal [4] de 
Rialachán AE [RFC nua].

(5) Bunaítear leis an Rialachán seo an 
Ciste um Aistriú Cóir (‘CUAC’) atá ar 
cheann de cholúin an tSásra um Aistriú 
Cóir a chuirtear chun feidhme faoin 
mbeartas comhtháthaithe. Is é an aidhm atá 
le CUAC, ní hamháin maolú a dhéanamh 
ar dhrochiarmhairtí an aistrithe aeráide 
ach, chomh maith leis sin, dea-iarmhairtí 
a chruthú agus a fheabhsú amach anseo 
trí thacaíocht a thabhairt sna críocha is mó 
a n-imríonn siad tionchar orthu agus do na 
daoine atá ina gcónaí iontu agus go 
háirithe do na hoibrithe lena mbaineann. I 
gcomhréir le cuspóir sonrach CUAC, ba 
cheart do na gníomhaíochtaí a fhaigheann 
tacaíocht ó CUAC rannchuidiú go díreach 
chun an t-aistriú a éascú agus a 
spreagadh trí dheiseanna fostaíochta nua 
inbhuanaithe a chruthú, trí 
dhrochiarmhairtí sóisialta a mhaolú agus 
trí mhaoiniú a dhéanamh ar éagsúlú, 
inbhuanaitheacht agus nuachóiriú an 
gheilleagair. Léirítear sin i gcuspóir 
sonrach CUAC, a bhunaítear ar an leibhéal 
céanna agus a liostaítear in éineacht leis na 
cuspóirí beartais a leagtar amach in 
Airteagal [4] de Rialachán AE [RFC nua].

Or. en
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Leasú 6

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6) I bhfianaise a thábhachtaí atá sé dul 
i ngleic leis an athrú aeráide i gcomhréir le 
gealltanais an Aontais Comhaontú Pháras a 
chur chun feidhme, an gealltanas maidir le 
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na 
Náisiún Aontaithe agus an méadú ar 
uaillmhian an Aontais mar atá beartaithe 
sa Chomhaontú Glas don Eoraip, ba cheart 
do CUAC a bheith ina rannchuidiú 
tábhachtach chun gníomhaíochtaí aeráide a 
phríomhshruthú. Is acmhainní breise iad na 
hacmhainní ó imchlúdach airgeadais 
CUAC féin a chuirtear leis na 
hinfheistíochtaí is gá chun an sprioc 
foriomlán go mbeadh 25 % den 
chaiteachas as buiséad an Aontais ag 
rannchuidiú le cuspóirí aeráide a bhaint 
amach. Rannchuideoidh acmhainní arna n-
aistriú ó CFRE agus ó CSE+ go hiomlán 
chun an sprioc sin a bhaint amach.

(6) I bhfianaise a thábhachtaí atá sé dul 
i ngleic leis an athrú aeráide i gcomhréir le 
gealltanais an Aontais Comhaontú Pháras a 
chur chun feidhme, an gealltanas maidir le 
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na 
Náisiún Aontaithe agus an méadú ar an 
uaillmhian sa Chomhaontú Glas don 
Eoraip chun deiseanna le haghaidh mór-
roinn níos rathúla agus níos 
ionchuimsithí mar aon le níos sláintiúla 
agus níos glaise a chruthú, ba cheart do 
CUAC a bheith ina rannchuidiú 
tábhachtach chun gníomhaíochtaí aeráide a 
phríomhshruthú agus chun dlús a chur 
leis an aistriú chuig geilleagar a bheidh 
go hiomlán bunaithe ar foinsí inathnuaite 
fuinnimh, an-éifeachtúil ó thaobh 
fuinnimh agus acmhainní de, ciorclach 
agus neodrach ó thaobh na haeráide de a 
luaithe is féidir agus faoi 2050 ar a 
dhéanaí. Is acmhainní breise iad na 
hacmhainní ó imchlúdach airgeadais 
CUAC féin a chuirtear leis na 
hinfheistíochtaí is gá chun an sprioc 
foriomlán go mbeadh 25 % den 
chaiteachas as buiséad an Aontais ag 
rannchuidiú le cuspóirí aeráide a bhaint 
amach. Rannchuideoidh acmhainní arna n-
aistriú ó CFRE agus ó CSE+ go hiomlán 
chun an sprioc sin a bhaint amach.

Or. en

Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 7



PE650.398v01-00 10/49 PA\1202704GA.docx

GA

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7) Ba cheart do na hacmhainní ó 
CUAC comhlánú a dhéanamh ar na 
hacmhainní a bheidh ar fáil faoin mbeartas 
comhtháthaithe.

(7) Ba cheart do na hacmhainní ó 
CUAC comhlánú a dhéanamh ar na 
hacmhainní a bheidh ar fáil faoin mbeartas 
comhtháthaithe mar aon le 
hinfheistíochtaí náisiúnta agus 
réigiúnach agus caipiteal príobháideach 
agus níor cheart dóibh dul in ionad 
infheistíochtaí den sórt sin, ar chor ar 
bith.

Or. en

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8) Is dúshlán le haghaidh na mBallstát 
uile é an t-aistriú chuig geilleagar atá 
neodrach ó thaobh na haeráide de. Beidh sé 
ina dhúshlán ar leith do na Ballstáit sin a 
bhíonn ag brath go mór ar bhreoslaí 
iontaise nó ar ghníomhaíochtaí 
tionsclaíocha atá dian ar gháis ceaptha 
teasa ar gá deireadh a chur leo go 
céimnitheach nó ar gá iad a oiriúnú i 
ngeall ar an aistriú agus nach bhfuil na 
hacmhainní airgeadais acu chun é sin a 
dhéanamh. Dá bhrí sin ba cheart go 
gcumhdódh CUAC gach Ballstát, ach ba 
cheart go léireodh dáileadh a acmhainní 
airgeadais cumas na mBallstát na 
hinfheistíochtaí atá riachtanach chun 
déileáil leis an aistriú i dtreo neodracht ó 
thaobh na haeráide de a mhaoiniú.

(8) Ní hamháin gur dúshlán é an t-
aistriú chuig geilleagar atá neodrach ó 
thaobh na haeráide de ach is deis mhór é 
do chách. Beidh gá le tuilleadh tacaíochta 
do na réigiúin atá fós ag brath go mór ar 
bhreoslaí iontaise nó ar ghníomhaíochtaí 
tionsclaíocha atá dian ar gháis ceaptha 
teasa ar gá deireadh a chur leo go 
céimnitheach agus/nó ar gá iad a 
nuachóiriú chun an t-aistriú i dtreo 
neodracht ó thaobh na haeráide de a 
dhéanamh agus nach bhfuil na hacmhainní 
airgeadais acu chuige sin. Dá bhrí sin, ba 
cheart go gcumhdódh CUAC an tAontas 
ar fad, ach ba cheart go léireodh dáileadh a 
acmhainní airgeadais an cumas atá ag 
réigiúin na hinfheistíochtaí atá riachtanach 
a mhaoiniú chun an t-aistriú i dtreo 
neodracht ó thaobh na haeráide de a 
dhéanamh a luaithe is féidir agus faoi 
2050 ar a dhéanaí.

Or. en
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Leasú 9

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 10

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(10) Leis an Rialachán seo sainaithnítear 
na cineálacha infheistíochtaí lenar féidir 
tacú le caiteachas ina leith le CUAC. Ba 
cheart tosaíochtaí aeráide agus comhshaoil 
an Aontais a urramú go hiomlán agus gach 
gníomhaíocht dá dtugtar tacaíocht á 
saothrú. Ba cheart d’infheistíochtaí a 
thacaíonn le geilleagair áitiúla agus atá 
inbhuanaithe san fhadtéarma, agus cuspóirí 
uile an Chomhaontaithe Ghlais á gcur san 
áireamh, a bheith san áireamh sa liosta 
infheistíochtaí. Ba cheart do na tionscadail 
a dtugtar maoiniú dóibh rannchuidiú le 
haistriú go geilleagar ciorclach atá 
neodrach ó thaobh na haeráide de. I gcás 
earnálacha atá ag dul i léig, cosúil le 
táirgeadh fuinnimh atá bunaithe ar ghual, 
lignít, móin agus sceall ola nó 
gníomhaíochtaí eastósctha le haghaidh na 
mbreoslaí iontaise soladacha sin, ba cheart 
an tacaíocht a nascadh le céimniú amach na 
gníomhaíochta agus an laghdú 
comhfhreagrach ar leibhéal na 
fostaíochta. I dtaca le hearnálacha ina 
bhfuil athrú ó bhonn ar siúl a bhfuil 
leibhéil arda astaíochtaí gás ceaptha teasa 
acu, ba cheart gníomhaíochtaí nua a chur 
chun cinn leis an tacaíocht trí 
theicneolaíochtaí nua, próisis nua nó táirgí 
nua a chur in úsáid, a mbeidh laghdú 
suntasach ar astaíochtaí mar thoradh leo, i 
gcomhréir le cuspóirí aeráide AE 2030 
agus neodracht ó thaobh na haeráide de san 
Aontas Eorpach faoi 205013 fad agus a 
dhéantar fostaíocht a choinneáil ar bun 
agus a fheabhsú agus díghrádú an 
chomhshaoil a sheachaint ag an am céanna. 
Ba cheart aird ar leith a thabhairt freisin ar 
ghníomhaíochtaí lena ndéantar nuálaíocht 
agus taighde in ardteicneolaíochtaí agus i 
dteicneolaíochtaí inbhuanaithe a fheabhsú, 
agus i réimsí an digitithe agus na nascachta 

(10) Leis an Rialachán seo sainaithnítear 
na cineálacha infheistíochtaí lenar féidir 
tacú le caiteachas ina leith le CUAC. Ba 
cheart tosaíochtaí aeráide, sóisialta agus 
comhshaoil an Aontais a urramú go 
hiomlán agus gach gníomhaíocht dá 
dtugtar tacaíocht á saothrú. Ba cheart 
tosaíocht a thabhairt sa liosta 
infheistíochtaí d’infheistíochtaí a 
thacaíonn le daoine, cruthú poist agus 
geilleagair áitiúla agus atá inbhuanaithe sa 
mheántéarma agus san fhadtéarma, agus 
cuspóirí uile Cholún Eorpach na gCeart 
Sóisialta agus an Chomhaontaithe Ghlais 
don Eoraip á gcur san áireamh, agus 
caipiteal nádúrtha an Aontais a chosaint, 
a chaomhnú agus a fheabhsú, agus 
sláinte agus folláine daoine a fheabhsú ó 
thaobh riosca agus iarmhairtí a 
bhaineann leis an gcomhshaol de, ag an 
am céanna. Ba cheart do na tionscadail a 
dtugtar maoiniú dóibh rannchuidiú le 
haistriú go geilleagar ciorclach atá 
neodrach ó thaobh na haeráide de agus 
éifeachtúil ó thaobh acmhainní de faoi 
2050 ar a dhéanaí. I gcás earnálacha atá ag 
dul i léig, cosúil le táirgeadh fuinnimh atá 
bunaithe ar ghual, lignít, móin, gás, ola 
agus sceall ola nó gníomhaíochtaí 
eastósctha le haghaidh na mbreoslaí 
soladacha iontaise sin, ba cheart an 
tacaíocht a nascadh le coinníollacht láidir 
maidir le céimniú amach na gníomhaíochta 
agus maidir le díriú ar poist a chruthú 
agus athléimneacht an gheilleagair áitiúil 
a fheabhsú go dtiocfadh sé slán as 
caillteanais post ionchasach. I dtaca le 
hearnálacha ina bhfuil athrú ó bhonn ar siúl 
a bhfuil leibhéil arda astaíochtaí gás 
ceaptha teasa acu, ba cheart 
gníomhaíochtaí nua a chur chun cinn leis 
an tacaíocht trí theicneolaíochtaí nua, 
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chomh maith, ar choinníoll go 
gcabhraíonn bearta den sórt sin chun na 
fo-iarmhairtí diúltacha a bhaineann le 
haistriú i dtreo geilleagar ciorclach atá 
neodrach ó thaobh na haeráide de a 
mhaolú, agus go rannchuidíonn siad leis.

nuálaíocht sa láthair oibre, próisis nua nó 
táirgí nua a chur in úsáid, a mbeidh laghdú 
suntasach ar astaíochtaí mar thoradh leo, i 
gcomhréir le cuspóirí aeráide AE 2030 
agus neodracht ó thaobh na haeráide de san 
Aontas Eorpach faoi 205013 fad agus a 
dhéantar fostaíocht a choinneáil ar bun 
agus a fheabhsú agus díghrádú an 
chomhshaoil a sheachaint ag an am céanna. 
Ba cheart aird ar leith a thabhairt ar 
bhunphrionsabal éifeachtúlachta 
fuinnimh a chur chun feidhme sna cinntí 
infheistíochta go léir, agus chomh maith 
leis sin, ar earnálacha glasa amhail foinsí 
inathnuaite fuinnimh, nó earnálacha ina 
dtacaítear agus ina gcuirtear chun cinn 
agus chun tosaigh an éifeachtúlacht ó 
thaobh acmhainní de agus an geilleagar 
ciorclach, mar aon leis na hearnálacha 
lena ndéantar nuálaíocht agus taighde in 
ardteicneolaíochtaí agus i dteicneolaíochtaí 
inbhuanaithe a fheabhsú, agus i réimsí an 
digitithe agus na nascachta chomh maith. 
Ba cheart go bhfeabhsóidh bearta den sórt 
sin cruthú post glas, inbhuanaithe agus 
cuibhiúil, go maolófar drochiarmhairtí 
sóisialta agus go gcuirfear dlús leis an 
aistriú i dtreo geilleagar atá ciorclach agus 
atá neodrach ó thaobh na haeráide de, go 
mbeidh sé bainte amach faoi 2050 ar a 
dhéanaí.

__________________ __________________
13 Mar a leagtar amach in “A Clean Planet 
for all A European strategic long-term 
vision for a prosperous, modern, 
competitive and climate neutral economy” 
[Pláinéad Glan do Chách Fís straitéiseach 
fhadtéarmach Eorpach chun geilleagar 
rachmasach, nua-aimseartha, iomaíoch 
agus neodrach ó thaobh na haeráide de a 
bhaint amach], Teachtaireacht ón 
gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, 
chuig an gComhairle Eorpach, chuig an 
gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch 
agus Sóisialta na hEorpa, chuig Coiste na 
Réigiún, agus chuig an mBanc Eorpach 
Infheistíochta - COM(2018) 773 final.

13 Mar a leagtar amach in “A Clean Planet 
for all A European strategic long-term 
vision for a prosperous, modern, 
competitive and climate neutral economy” 
[Pláinéad Glan do Chách Fís straitéiseach 
fhadtéarmach Eorpach chun geilleagar 
rachmasach, nua-aimseartha, iomaíoch 
agus neodrach ó thaobh na haeráide de a 
bhaint amach], Teachtaireacht ón 
gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, 
chuig an gComhairle Eorpach, chuig an 
gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch 
agus Sóisialta na hEorpa, chuig Coiste na 
Réigiún, agus chuig an mBanc Eorpach 
Infheistíochta - COM(2018) 773 final.



PA\1202704GA.docx 13/49 PE650.398v01-00

GA

Or. en

Leasú 10

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 10 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(10a) Ba cheart CUAC a úsáid freisin 
chun tacú le hinfheistíochtaí i 
dtionscadail shóisialta, oideachais, sláinte 
agus chultúrtha, go háirithe i réigiúin a 
bhíonn ag brath ar gheilleagar atá dian ar 
charbón agus a bhfuil an t-aistriú 
struchtúrtha chuig geilleagar 
ísealcharbóin agus geilleagar atá 
éifeachtúil ó thaobh acmhainní ag 
déanamh difear dóibh. Leis an 
neamhionannas deiseanna atá ann sna 
réigiúin incháilithe, déantar difear go 
háirithe don rochtain ar seirbhísí 
oideachais, cultúir, pobail, sláinte agus 
sóisialta. Féadfar feabhas a chur ar 
dheiseanna eacnamaíocha agus aistriú 
cóir a áirithiú do chách trí pobal áitiúil 
láidir a fhorbairt, mar aon le grúpaí 
leochaileacha a chomhtháthú sa tsochaí 
gan idirdhealú. Chabhródh sé sin lena 
áirithiú, maidir le daoine atá ina gcónaí i 
réigiúin atá faoi réir aistrithe, lena n-
áirítear daoine atá gníomhach sa 
gheilleagar sóisialta atá ríthábhachtach 
don fhorbairt eacnamaíoch áitiúil, go 
mbeidh rochtain acu ar sheirbhísí 
ardcháilíochta poiblí agus seirbhísí chun 
leasa cách, chun críche aistriú a bheidh 
cóir go sóisialta nach bhfágann aon duine 
ar lár a fhothú.

Or. en



PE650.398v01-00 14/49 PA\1202704GA.docx

GA

Leasú 11

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11) Chun na saoránaigh is leochailí ó 
thaobh an aistrithe aeráide de a chosaint, 
ba cheart go gcumhdódh CUAC uas-sciliú 
agus athsciliú na n-oibrithe a n-imrítear 
tionchar orthu freisin, agus é mar aidhm 
leis cabhrú leo iad féin a chur in oiriúint do 
dheiseanna nua fostaíochta, chomh maith 
le cúnamh chun post a chuardach a 
sholáthair do chuardaitheoirí poist agus iad 
a chuimsiú go gníomhach sa mhargadh 
saothair.

(11) Chun grúpaí daoine a chosaint arb 
iad is dóchúla a theastódh tacaíocht 
uathu an t-aistriú aeráide a bhaint amach, 
ba cheart go gcumhdódh CUAC uas-sciliú 
agus athsciliú na n-oibrithe a n-imrítear 
tionchar orthu, agus aird ar leith a 
thabhairt ar na daoine is leochailí mar a 
shainmhínítear i [Rialachán CSE+], agus 
é mar aidhm leis cabhrú leo iad féin a chur 
in oiriúint do dheiseanna nua fostaíochta, 
agus cothromaíocht inscne a bhaint 
amach ar fud earnálacha, chomh maith le 
bearta gníomhacha maidir leis an 
margadh saothair agus scileanna a 
sholáthar a dhírítear ar earnálacha agus 
fostaíocht atá dírithe ar an todhchaí, 
cúnamh dóibh siúd a dhéanann an t-
aistriú difear dóibh, agus cúnamh 
pearsanta chun post a chuardach a 
sholáthair do gach catagóir de 
chuardaitheoirí poist, agus lena n-
áirithítear rochtain chothrom do gach 
grúpa duine gan idirdhealú agus iad a 
chuimsiú go gníomhach sa mhargadh 
saothair.

Or. en

Leasú 12

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11a) Ba cheart do na Ballstáit agus don 
Choimisiún a áirithiú le cur chun 
feidhme na dtosaíochtaí arna maoiniú ag 
CUAC go gcuirfear le hurraim agus cur 
chun cinn an chomhionannais idir fir 
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agus mná i gcomhréir le hAirteagal 8 
CFAE. Léirigh meastóireachtaí a 
thábhachtaí atá sé cuspóirí an 
chomhionannais inscne a chur i gcuntas 
sna toisí agus sna céimeanna go léir 
d'ullmhú, d'fhaireachán, de chur chun 
feidhme agus de mheastóireacht na gclár 
oibríochtúil, ar bhealach tráthúil agus 
comhsheasmhach agus é á áirithiú go 
ndéanfar gníomhaíochtaí sonracha chun 
comhionannas inscne, neamhspleáchas 
eacnamaíoch na mban, oideachas 
uasghrádú scileanna agus ath-lánpháirtiú 
íospartach baineann foréigin sa 
mhargadh saothair agus sa tsochaí a chur 
chun cinn.

Or. en

Leasú 13

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11b) Tá ról tábhachtach ag CUAC chun 
iarmhairtí sóisialta taobh amuigh den 
gheilleagar a mhaolú agus ní cheart gur 
ionstraim maidir le hinfheistíochta gnó 
amháin atá ann. Féadfaidh an t-aistriú 
éilimh a chur ar na réigiúin a ndéanann 
sé difear dóibh agus ar na daoine atá ina 
gcónaí iontu. Ní hamháin go bhfuil riosca 
de chaillteanas post ann, ach i measc 
rioscaí eile tá caillteanas ioncaim áitiúla ó 
cháin, chomh maith le himirce oibrithe, 
lena bhfágfar daoine óga agus aosta ina 
ndiaidh, agus b’fhéidir go mbeadh 
deireadh curtha le seirbhísí áirithe (go 
háirithe do mhianadóirí guail). 
Príomhchuid chun aistriú atá cóir go 
sóisialta a áirithiú nach bhfágfaidh aon 
duine ar lár is ea infheistíocht i 
mbonneagar sóisialta chun ardleibhéal 
seirbhísí a áirithiú do dhaoine atá ina 
gcónaí i limistéir a bhfuil difear déanta 
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dóibh agus chun caillteanas seirbhísí a 
fhrithchothromú. Ba cheart go ndéanfar 
bearta le CUAC chun cúlú eacnamaíoch 
a sheachaint agus chun a áirithiú go 
mbeidh athrú á fhormhuiniú ag an 
bpobal áitiúil agus go ndéanfar an ról atá 
ag gníomhaithe ón bpobal áitiúil mar aon 
leis an mbonneagar maidir le seirbhísí 
sláinte, seirbhísí sóisialta agus an 
daonlathas áitiúil a neartú.

Or. en

Leasú 14

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 12

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12) Chun feabhas a chur ar éagsúlú 
eacnamaíoch na gcríoch a n-imríonn an t-
aistriú tionchar orthu, ba cheart do CUAC 
tacaíocht a thabhairt don infheistiú táirgiúil 
i FBManna. Ba cheart infheistíocht 
tháirgiúil a thuiscint mar infheistíocht i 
gcaipiteal seasta nó sócmhainní 
neamhábhartha fiontar, i bhfianaise earraí 
agus seirbhísí a tháirgeadh, rud a chuirfidh, 
dá bhrí sin, leis an oll-infheistíocht agus le 
fostaíocht. I gcás fiontair eile nach 
FBManna iad, níor cheart tacú le 
hinfheistíochtaí táirgiúla ach amháin má tá 
siad riachtanach chun caillteanais post a 
bhíonn ann mar thoradh ar an aistriú a 
mhaolú, trí líon suntasach post a chruthú 
nó a chosaint, agus nach mbeidh athlonnú 
ann mar thoradh orthu ná dá mbarr. Ba 
cheart infheistíochtaí i saoráidí 
tionsclaíocha atá ann cheana, lena n-
áirítear iad sin a chumhdaítear faoi Chóras 
Trádála Astaíochtaí an Aontais Eorpaigh, a 
cheadú má rannchuidíonn siad leis an 
aistriú chuig geilleagar atá neodrach ó 
thaobh na haeráide de faoi 2050 agus má 
théann siad cuid mhaith faoi bhun na 
dtagarmharcanna ábhartha a bhunaítear 

(12) Chun feabhas a chur ar éagsúlú na 
gcríoch a theastaíonn breis tacaíochta 
uathu chun an t-aistriú a bhaint amach, 
ba cheart do CUAC tacaíocht a thabhairt 
don infheistiú táirgiúil a d’fhéadfadh poist 
a chruthú i FBManna glasa agus 
inbhuanaithe. Ba cheart infheistíocht 
tháirgiúil a thuiscint mar infheistíocht i 
gcaipiteal seasta nó sócmhainní 
neamhábhartha fiontar i bhfianaise earraí 
agus seirbhísí a tháirgeadh, rud a chuirfidh, 
dá bhrí sin, leis an oll-infheistíocht agus le 
fostaíocht ghlas, chuibhiúil agus 
inbhuanaithe. I gcás fiontair eile nach 
FBManna iad, níor cheart tacú le 
hinfheistíochtaí táirgiúla ach amháin má tá 
siad riachtanach chun caillteanais post a 
bhíonn ann mar thoradh ar an aistriú a 
mhaolú agus má thacaíonn siad le sprioc 
uileghabhálach CUAC chun dlús a chur 
leis an aistriú chuig geilleagar ciorclach 
aeráidseasmhach, trí líon suntasach post a 
chruthú nó trí chabhrú lena n-oiriúnú, 
agus nach mbeidh athlonnú ann mar 
thoradh orthu ná dá mbarr. Ba cheart 
infheistíochtaí i saoráidí tionsclaíocha atá 
ann cheana, lena n-áirítear iad sin a 
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don leithdháileadh saor in aisce faoi 
Threoir 2003/87/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle14 agus má 
dhéantar líon suntasach post a chosaint mar 
thoradh orthu. Ba cheart réasúnú a 
thabhairt le haon infheistíocht den sórt sin 
dá réir sa phlean críochach um aistriú cóir 
ábhartha. Chun sláine an mhargaidh 
inmheánaigh agus an bheartais 
chomhtháthaithe a chosaint, ba cheart don 
tacaíocht do ghnóthais rialacha an Aontais 
maidir le státchabhair mar a leagtar amach 
in Airteagal 107 agus in Airteagal 108 
CFAE a chomhlíonadh agus, go háirithe, 
ba cheart tacaíocht d’infheistíochtaí 
táirgiúla de chuid fiontar nach FBManna 
iad a bheith teoranta d’fhiontair atá 
lonnaithe i limistéir atá ainmnithe mar 
limistéir fhóirithinte chun críocha phointí 
(a) agus (c) d’Airteagal 107(3) CFAE.

chumhdaítear faoi Chóras Trádála 
Astaíochtaí an Aontais Eorpaigh, a cheadú 
ar choinníoll go rannchuidíonn siad leis an 
aistriú chuig geilleagar atá neodrach ó 
thaobh na haeráide de faoi 2050 agus má 
théann siad cuid mhaith faoi bhun na 
dtagarmharcanna ábhartha a bhunaítear 
don leithdháileadh saor in aisce faoi 
Threoir 2003/87/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle14 agus ar 
choinníoll go ndéantar líon suntasach poist 
chuibhiúla agus inbhuanaithe a chosaint 
mar thoradh orthu. Ba cheart réasúnú a 
thabhairt le haon infheistíocht den sórt sin 
dá réir sa phlean críochach um aistriú cóir 
ábhartha, ba cheart don infheistíocht a 
bheith inbhuanaithe agus comhréireacht 
le bunphrionsabal na héifeachtúlachta 
fuinnimh chomh maith le haon 
infheistíochtaí i mbonneagar breoslaí 
iontaise a eisiaimh ó raon fheidhme 
CUAC. Chun sláine an mhargaidh 
inmheánaigh agus an bheartais 
chomhtháthaithe a chosaint, ba cheart don 
tacaíocht do ghnóthais rialacha an Aontais 
maidir le státchabhair mar a leagtar amach 
in Airteagal 107 agus in Airteagal 108 
CFAE a chomhlíonadh agus, go háirithe, 
ba cheart tacaíocht d’infheistíochtaí 
táirgiúla de chuid fiontar nach FBManna 
iad a bheith teoranta d’fhiontair atá 
lonnaithe i limistéir atá ainmnithe mar 
limistéir fhóirithinte chun críocha phointí 
(a) agus (c) d’Airteagal 107(3) CFAE.

__________________ __________________
14 Treoir 2003/87/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
13 Deireadh Fómhair 2003 lena mbunaítear 
scéim i ndáil le trádáil ar lamháltais i 
gcomhair astaíochtaí gás ceaptha teasa 
laistigh den Chomhphobal agus lena 
leasaítear Treoir 96/61/CE ón gComhairle 
(IO L 275, 25.10.2003, lch. 32).

14 Treoir 2003/87/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
13 Deireadh Fómhair 2003 lena mbunaítear 
scéim i ndáil le trádáil ar lamháltais i 
gcomhair astaíochtaí gás ceaptha teasa 
laistigh den Chomhphobal agus lena 
leasaítear Treoir 96/61/CE ón gComhairle 
(IO L 275, 25.10.2003, lch. 32).

Or. en
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Leasú 15

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 13

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(13) Chun solúbthacht a sholáthar le 
haghaidh clársceidealú acmhainní CUAC 
faoi sprioc na hInfheistíochta le haghaidh 
fáis agus post, ba cheart go mbeadh sé 
indéanta clár neamhspleách CUAC a 
ullmhú nó acmhainní CUAC a 
chlársceidealú i dtosaíocht thiomnaithe 
amháin nó níos mó laistigh de chlár a 
fhaigheann tacaíocht ó Chiste 
Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa 
(CFRE), ó Chiste Sóisialta na hEorpa 
Plus (CSE+) nó ón gCiste 
Comhtháthaithe. I gcomhréir le 
hAirteagal 21a de Rialachán (AE) [CFR 
nua], ba cheart acmhainní CUAC a threisiú 
le maoiniú comhlántach ó CFRE agus ó 
CSE+. Ba cheart do na méideanna faoi 
seach a aistrítear ó CFRE agus ó CSE+ a 
bheith ag teacht leis na cineálacha 
oibríochtaí a leagtar amach sna pleananna 
críochacha um aistriú cóir.

(13) Chun solúbthacht a sholáthar le 
haghaidh chlársceidealú acmhainní CUAC 
faoi sprioc na hInfheistíochta le haghaidh 
fáis agus post, ba cheart go mbeadh sé 
riachtanach clár neamhspleách CUAC a 
ullmhú. I gcomhréir le hAirteagal 21a de 
Rialachán (AE) [CFR nua], ba cheart 
acmhainní CUAC a threisiú le maoiniú 
comhlántach ó CFRE agus ó CSE+. Ba 
cheart do na méideanna faoi seach a 
aistrítear ó CFRE agus ó CSE+ a bheith ag 
teacht leis na cineálacha oibríochtaí a 
leagtar amach sna pleananna críochacha 
um aistriú cóir.

Or. en

Leasú 16

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 14

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14) Ba cheart cur chun feidhme 
éifeachtach ar phróiseas aistrithe i gcríoch 
sonrach chun geilleagar atá neodrach ó 
thaobh na haeráide de a bhaint amach a 
bheith ina choinníoll le haghaidh tacaíocht 
CUAC. Ar an ábhar sin, ba cheart do na 
Ballstáit pleananna críochacha um aistriú 
cóir a ullmhú, i gcomhar leis na páirtithe 
leasmhara ábhartha agus le tacaíocht ón 

(14) Ba cheart cur chun feidhme 
éifeachtach agus intomhaiste ar phróiseas 
aistrithe i gcríoch sonrach chun geilleagar 
atá neodrach ó thaobh na haeráide de a 
bhaint amach a bheith ina choinníoll le 
haghaidh tacaíocht CUAC. Ar an ábhar sin, 
ba cheart do réigiúin is faighteoirí sna 
Ballstáit pleananna críochacha um aistriú 
cóir a ullmhú, i gcomhar leis na páirtithe 
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gCoimisiún, ina mbeidh mionsonraí an 
phróisis aistrithe, ag teacht lena 
bPleananna Náisiúnta Fuinnimh agus 
Aeráide. Chuige sin, ba cheart don 
Choimisiún Ardán um Aistriú Cóir a chur 
ar bun, a thógfadh ar an ardán atá ann 
cheana féin le haghaidh na réigiún guail atá 
i mbun aistrithe le gur féidir malartuithe 
taithí déthaobhacha agus iltaobhacha a 
dhéanamh ar na ceachtanna a foghlaimíodh 
agus ar na dea-chleachtais, thar gach 
earnáil a ndéantar difear di.

leasmhara ábhartha, lena n-áirítear na 
bpobail áitiúil lena mbaineann, agus le 
tacaíocht ón gCoimisiún, ina mbeidh 
mionsonraí an phróisis aistrithe, lena n-
áirítear bearta cruthaithe poist, 
infheistíochtaí i mbonneagar sóisialta 
áitiúil, ag teacht lena bPleananna 
Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide ar a 
laghad, le Spriocanna Forbartha 
Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe agus 
Colún Eorpach na gCeart Sóisialta. 
Chuige sin, ba cheart don Choimisiún 
Ardán um Aistriú Cóir a chur ar bun, a 
thógfadh ar an ardán atá ann cheana féin le 
haghaidh na réigiún guail atá i mbun 
aistrithe le gur féidir malartuithe taithí 
déthaobhacha agus iltaobhacha a 
dhéanamh ar na ceachtanna a foghlaimíodh 
agus ar na dea-chleachtais, i measc na 
ngníomhaithe agus na hearnálacha go 
léir lena mbaineann. Ba cheart an t-árdán 
atá ann cheana a úsáid ina iomlán chun 
dea-chleachtais a scaipeadh le linn na 
céime pleanála

Or. en

Leasú. 17

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 14 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14a) Chun éifeachtacht fhadtéarmach 
agus dea-iarmhairtí an aistrithe agus 
CUAC a áirithiú, beidh ar an gCoimisiún 
sonraí a bhailiú chun tuar níos fearr a 
thabhairt ar na scileanna a bheidh ag 
teastáil ar fud earnálacha agus an 
tionscail chun oiriúnú don athrú a éilítear 
faoi gheilleagar nua glas agus go háirithe 
chun samhlacha a sholáthar i gcomhair 
éifeachtaí fostaíochta na gcásanna 
dícharbónaithe.

Or. en
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Leasú 18

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 15

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(15) Sna pleananna críochacha um 
aistriú cóir, ba cheart na críocha ina 
mbeidh an tionchar is diúltaí a shainaithint, 
críocha is ceart tacaíocht CUAC a dhíriú 
orthu agus tuairisc a thabhairt ar 
ghníomhaíochtaí sonracha atá le déanamh 
chun geilleagar atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de a bhaint amach, go háirithe i 
ndáil le saoráidí ina bhfuil táirgeadh 
breoslaí iontaise nó gníomhaíochtaí eile atá 
dian ar gháis cheaptha teasa ar siúl a 
thiontú nó a dhúnadh. Ba cheart do na 
críocha sin a bheith sainmhínithe go beacht 
agus ag freagairt do réigiúin NUTS 
leibhéal 3 nó a bheith ina gcodanna díobh. 
Ba cheart mionsonraí a bheith sna 
pleananna ar dhúshláin agus riachtanais na 
gcríoch sin agus na cineálacha oibríochtaí 
atá de dhíth a shainaithint ar dhóigh a 
áiritheoidh go ndéanfaí gníomhaíochtaí 
eacnamaíocha a fhorbairt ar bhonn 
comhleanúnach atá ag teacht leis an aistriú 
chuig neodracht ó thaobh na haeráide de 
agus cuspóirí an Chomhaontaithe Ghlais 
freisin. Níor cheart ach d’infheistíochtaí atá 
i gcomhréir leis na pleananna um aistriú 
tacaíocht airgeadais a fháil ó CUAC. Ba 
cheart do na pleananna críochacha um 
aistriú cóir a bheith mar chuid de na cláir 
(a fhaigheann tacaíocht ó CFRE, ó 
CSE+, ón gCiste Comhtháthaithe nó ó 
CUAC, de réir an cháis) atá formheasta ag 
an gCoimisiún.

(15) Sna pleananna críochacha um 
aistriú cóir, ba cheart na gníomhaithe agus 
na críocha ina mbeidh an tionchar is diúltaí 
a shainaithint, nach mór tacaíocht CUAC a 
dhíriú orthu agus tuairisc a thabhairt ar 
ghníomhaíochtaí sonracha, atá le déanamh 
chun geilleagar atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de a bhaint amach faoi 2050 ar a 
dhéanaí, go háirithe i ndáil le dúnadh 
saoráidí ina bhfuil táirgeadh breoslaí 
iontaise nó gníomhaíochtaí eile atá dian ar 
gháis cheaptha teasa ar siúl iontu mar aon 
le plean sonrach ar infheistíochtaí sa 
bhonneagar sóisialta. Ba cheart do na 
críocha sin a bheith sainmhínithe go beacht 
agus ag freagairt do réigiúin NUTS 
leibhéal 3 nó a bheith ina gcodanna díobh. 
Ba cheart mionsonraí a bheith sna 
pleananna ar dhúshláin, deiseanna agus 
riachtanais na gcríoch sin lena n-áirítear i 
dtéarmaí bonneagar sóisialta, mar aon 
leis an acmhainneacht cruthaithe poist is 
gá chun an t-aistriú a bhaint amach agus 
na cineálacha oibríochtaí atá de dhíth a 
shainaithint ar dhóigh a áiritheoidh go 
ndéanfaí gníomhaíochtaí eacnamaíocha a 
fhorbairt ar bhonn comhleanúnach atá ag 
teacht leis an aistriú chuig neodracht ó 
thaobh na haeráide de faoi 2050 ar a 
dhéanaí agus le cuspóirí an 
Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip, á 
áirithiú ag an am céanna nach bhfágfar 
duine ar bith ar lár. Níor cheart ach 
d’infheistíochtaí atá i gcomhréir leis na 
pleananna um aistriú tacaíocht airgeadais a 
fháil ó CUAC. Ba cheart do na pleananna 
críochacha um aistriú cóir a bheith mar 
chuid den chlár náisiúnta CUAC a bheidh 
le formheas ag an gCoimisiún.
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Leasú 19

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 19

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(19) Ní féidir leis na Ballstáit cuspóirí 
an Rialacháin seo, eadhon tacaíocht a 
thabhairt do chríocha a bhfuil athrú 
eacnamaíoch agus sóisialta ó bhonn rompu 
chun aistriú go geilleagar atá neodrach ó 
thaobh na haeráide, a ghnóthú go 
leordhóthanach ina n-aonar. Is iad na 
príomhchúiseanna leis sin ná, ar thaobh 
amháin, méid na n-éagothromaíochtaí idir 
leibhéil forbartha na réigiún éagsúil agus 
chúlmhaireacht na réigiún is mídheisiúla, 
chomh maith leis an teorainn le 
hacmhainní airgeadais na mBallstát agus 
na gcríoch agus, ar an taobh eile, an gá le 
creat cur chun feidhme comhsheasmhach 
lena gcumhdaítear roinnt cistí de chuid an 
Aontais atá faoi bhainistíocht 
chomhroinnte. Ós rud é gur fearr is féidir 
na cuspóirí sin a ghnóthú ar leibhéal an 
Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a 
ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na 
coimhdeachta a leagtar amach in 
Airteagal 5 CAE. I gcomhréir le prionsabal 
na comhréireachta a leagtar amach san 
Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo 
thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí 
sin a ghnóthú,

(19) Ní féidir leis na Ballstáit cuspóirí 
an Rialacháin seo, eadhon tacaíocht a 
thabhairt do chríocha san aistriú 
eacnamaíoch agus sóisialta agus aistriú sa 
mhargadh saothair atá le déanamh acu 
chun aistriú go geilleagar atá neodrach ó 
thaobh na haeráide, a ghnóthú go 
leordhóthanach ina n-aonar. Is iad na 
príomhchúiseanna leis sin ná, ar thaobh 
amháin, méid na n-éagothromaíochtaí idir 
leibhéil forbartha na réigiún éagsúil agus 
dúshláin shonracha na réigiún is 
mídheisiúla, chomh maith leis an teorainn 
le hacmhainní airgeadais na mBallstát agus 
na gcríoch agus, ar an taobh eile, an gá le 
creat cur chun feidhme comhsheasmhach 
lena gcumhdaítear roinnt cistí de chuid an 
Aontais atá faoi bhainistíocht 
chomhroinnte. Ós rud é gur fearr is féidir 
na cuspóirí sin a ghnóthú ar leibhéal an 
Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a 
ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na 
coimhdeachta a leagtar amach in 
Airteagal 5 CAE. I gcomhréir le prionsabal 
na comhréireachta a leagtar amach san 
Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo 
thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí 
sin a ghnóthú,

Or. en

Leasú 20

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

1. Bunaítear leis an Rialachán seo an 
Ciste um Aistriú Cóir (“CUAC”) chun 
tacaíocht a chur ar fáil do chríocha a bhfuil 
dúshláin shocheacnamaíocha 
thromchúiseacha acu a thagann ón 
bpróiseas aistrithe i dtreo geilleagar atá 
neodrach ó thaobh na haeráide de san 
Aontas faoi 2050.

1. Bunaítear leis an Rialachán seo an 
Ciste um Aistriú Cóir (‘CUAC’) chun 
tacaíocht a chur ar fáil do grúpaí daoine 
agus do chríocha ar gá dóibh breis 
tacaíochta uathu chun an t-aistriú chuig 
geilleagar a bheidh go hiomlán bunaithe 
ar foinsí inathnuaite fuinnimh, an-
éifeachtúil ó thaobh fuinnimh agus 
acmhainní de, ciorclach agus neodrach ó 
thaobh na haeráide de san Aontas faoi 2050 
agus na dúshláin a aistriú ina 
ndeiseanna, go háirithe maidir le poist 
nua, chuibhiúla agus inbhuanaithe a 
chruthú agus na hoibrithe a uas-sciliú 
agus a athsciliú, samhail nua 
eacnamaíoch a chur chun cinn trí 
oideachas agus oiliúint a chuirfidh rath 
agus folláine chun cinn agus na 
drochiarmhairtí ar an aeráid agus 
comhshaol a laghdú ag an am céanna.

Or. en

Leasú 21

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

I gcomhréir leis an dara fomhír 
d'Airteagal [4(1)] de Rialachán (AE) [RFC 
nua], rannchuideoidh CUAC leis an 
gcuspóir sonrach aonair maidir le “réigiúin 
agus daoine a chumasú chun aghaidh a 
thabhairt ar thionchair shóisialta 
eacnamaíocha agus chomhshaoil an 
aistrithe chuig geilleagar atá neodrach ó 
thaobh na haeráide de”.

I gcomhréir leis an dara fomhír 
d’Airteagal [4(1)] de Rialachán (AE) [RFC 
nua], rannchuideoidh CUAC leis an 
gcuspóir sonrach aonair maidir le réigiúin, 
ceantair agus daoine a chumasú chun 
aghaidh a thabhairt ar na dúshláin agus 
deiseanna sóisialta, eacnamaíocha, 
comhshaoil agus dúshláin agus deiseanna 
don mhargadh saothair den aistriú chuig 
geilleagar agus sochaí atá neodrach ó 
thaobh na haeráide de faoi 2050.

Or. en
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Leasú 22

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Tacóidh CUAC le sprioc na 
hInfheistíochta le haghaidh fáis agus post 
sna Ballstáit uile.

1. Tacóidh CUAC le sprioc na 
hInfheistíochta le haghaidh fáis agus post 
sna Ballstáit uile, agus urraim agus 
tacaíocht á dtabhairt do chuspóirí 
uileghabhálacha an Chomhaontaithe Ghlais 
don Eoraip, agus go háirithe don chuspóir 
neodrachtaeráide uile-Aontais mar a 
shainmhínítear i nDlí Aeráide Eorpach, 
chun dul i ngleic le dúshláin aeráide agus 
chomhshaoil agus aistriú cóir nach 
bhfágann aon duine ar lár . Tacóidh CUAC 
go heisiach leis na gníomhaíochtaí a 
leagtar amach i mír 2a go mír 2d 
d’Airteagal 4.

Or. en

Leasú 23

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

I gcomhréir le mír 1, tabharfaidh CUAC 
tacaíocht eisiach do na gníomhaíochtaí 
seo a leanas:

scriosta

(a) infheistíochtaí táirgiúla i 
bhfiontair bheaga agus mheánmhéide 
(FBManna), lena n-áirítear gnólachtaí 
nuathionscanta, a mbeidh éagsúlú 
eacnamaíoch agus ath-thiontú mar 
thoradh orthu;
(b) infheistíochtaí i ngnólachtaí nua a 
chruthú, lena n-áirítear trí ghorlanna gnó 
agus seirbhísí comhairliúcháin;
(c) infheistíochtaí i ngníomhaíochtaí 
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taighde agus nuálaíochta agus chun 
aistriú teicneolaíochtaí nua a chothú;
(d) infheistíochtaí i dteicneolaíochtaí 
agus bonneagar le haghaidh fuinneamh 
glan inacmhainne, le hastaíochtaí gáis 
ceaptha teasa a laghdú, agus don 
éifeachtúlacht fuinnimh agus don 
fhuinneamh in-athnuaite a úsáid;
(e) infheistíochtaí i ndigitiú agus i 
nascacht dhigiteach;
(f) infheistíochtaí in athghiniúint 
agus i ndí-éilliú láithreán, in athchóiriú 
talún agus i dtionscadail athrú cuspóra;
(g) infheistíochtaí i bhfeabhsú an 
gheilleagair chiorclaigh, lena n-áirítear 
trí dhramhaíl a chosc, laghdú, 
éifeachtúlacht acmhainní, deisiú, 
athúsáid agus athchúrsáil;
(h) uas-sciliú agus athsciliú oibrithe;
(i) cúnamh i gcuardach poist do 
chuardaitheoirí poist;
(j) cuimsiú gníomhach na 
gcuardaitheoirí poist;
(k) cúnamh teicniúil.

Or. en

Leasú 24

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2a. I gcomhréir le mír 1, tacóidh 
CUAC leis na hinfheistíochtaí seo a 
leanas don aistriú eacnamaíoch ar 
choinníoll go bhfuil siad incháilithe faoi 
Rialachán ... [Rialachán maidir le 
Tacsanomaíocht Inbhuanaithe]:
(a) infheistíochtaí inbhuanaithe in 
FBManna, lena n-áirítear gnólachtaí 
nuathionscanta, a mbeidh cruthú post 
cuibhiúil agus inbhuanaithe, éagsúlú 
eacnamaíoch agus ath-thiontú mar 
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thoradh orthu;
(b) infheistíochtaí i ngnólachtaí nua a 
chruthú in earnálacha inbhuanaithe atá 
dírithe ar an todhchaí, lena n-áirítear trí 
ghorlanna gnó agus seirbhísí 
comhairliúcháin;
(c) infheistíochtaí i ngníomhaíochtaí 
inbhuanaithe taighde agus nuálaíochta 
agus chun aistriú ardteicneolaíochtaí 
glasa agus inbhuanaithe a chothú, lena 
gcumasófar an t-aistriú chuig geilleagar a 
bheidh go hiomlán bunaithe ar foinsí 
inathnuaite fuinnimh, an-éifeachtúil ó 
thaobh fuinnimh agus acmhainní de, 
ciorclach agus neodrach ó thaobh na 
haeráide de;
(d) infheistíochtaí i dteicneolaíochtaí 
agus bonneagar le haghaidh fuinneamh 
inbhuanaithe agus inacmhainne, le 
hastaíochtaí gáis ceaptha teasa a laghdú, 
agus san éifeachtúlacht fuinnimh agus 
san fhuinneamh in-athnuaite, má léirítear 
go soiléir nach leor na seachbhearta 
éilimh;
(e) bearta iarfheistithe éifeachtúlacht 
fuinnimh spriocdhírithe chun aghaidh a 
thabhairt ar bhochtaineacht fuinnimh 
agus ar dhrochdhálaí tithíochta;
(f) infheistíochtaí sa digitiú agus sa 
nascacht dhigiteach, go háirithe na cinn 
sin a dhíríonn ar mhicrifhiontair agus ar 
fhiontair bheaga, agus ríthábhacht na 
héifeachtúlachta fuinnimh agus na 
héifeachtúlachta acmhainní;
(g) infheistíochtaí in athghiniúint 
agus i ndí-éilliú láithreán, in athchóiriú 
talún agus i dtionscadail athrú cuspóra, 
agus urraim iomchuí don phrionsabal 
‘gurb é údar an truaillithe a íocfaidh as’ a 
áirithiú;
(h) infheistíochtaí i ngeilleagar 
ciorclach neamhthocsaineach a chothú, 
lena n-áirítear trí chosc, laghdú, 
éifeachtúlacht acmhainní, athúsáid, 
deisiú agus athchúrsáil;
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Or. en

(Comhfhreagraíonn pointí (a) go (h) in Airteagal 2a le pointí (a) go (h) i dtogra COM, lena 
na leasuithe seo a leanas á léiriú i gcló dubh folínithe:

(a) infheistíochtaí inbhuanaithe i bhfiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna), lena 
n-áirítear gnólachtaí nuathionscanta, a mbeidh cruthú post cuibhiúil agus inbhuanaithe, 
éagsúlú eacnamaíoch agus ath-thiontú mar thoradh orthu;

(b) infheistíochtaí i ngnólachtaí nua a chruthú in earnálacha inbhuanaithe atá dírithe ar 
an todhchaí, lena n-áirítear trí ghorlanna gnó agus seirbhísí comhairliúcháin;

(c) infheistíochtaí i ngníomhaíochtaí inbhuanaithe taighde agus nuálaíochta agus chun 
aistriú ardteicneolaíochtaí glasa agus inbhuanaithe a chothú, lena gcumasófar an t-aistriú 
chuig geilleagar a bheidh go hiomlán bunaithe ar foinsí inathnuaite fuinnimh, an-
éifeachtúil ó thaobh fuinnimh agus acmhainní de, ciorclach agus neodrach ó thaobh na 
haeráide de;

(d) infheistíochtaí i dteicneolaíochtaí agus bonneagar le haghaidh fuinneamh 
inbhuanaithe agus inacmhainne, le hastaíochtaí gáis ceaptha teasa a laghdú, agus san 
éifeachtúlacht fuinnimh agus san fhuinneamh in-athnuaite, má léirítear go soiléir nach leor 
na seachbhearta éilimh;

(da) bearta iarfheistithe éifeachtúlacht fuinnimh spriocdhírithe chun aghaidh a 
thabhairt ar bhochtaineacht fuinnimh agus ar dhrochdhálaí tithíochta;

(e) infheistíochtaí sa digitiú agus sa nascacht dhigiteach, go háirithe na cinn sin a 
dhíríonn ar mhicrifhiontair agus ar fhiontair bheaga, agus ríthábhacht na 
héifeachtúlachta fuinnimh agus na héifeachtúlachta acmhainní;

(f) infheistíochtaí in athghiniúint agus i ndí-éilliú láithreán, in athchóiriú talún agus i 
dtionscadail athrú cuspóra, agus urraim iomchuí don phrionsabal ‘gurb é údar an 
truaillithe a íocfaidh as’ a áirithiú;

(g) infheistíochtaí i ngeilleagar ciorclach neamhthocsaineach a chothú, lena n-áirítear 
trí chosc, laghdú, éifeachtúlacht acmhainní, athúsáid, deisiú agus athchúrsáil;

Leasú 25

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2b. I gcomhréir le mír 1, tacóidh 
CUAC le hinfheistíochtaí sóisialta, lena 
n-áirítear infheistíochtaí a thacaíonn le 
Colún Eorpach na gCeart Sóisialta a chur 
chun feidhme, agus rannpháirtíocht agus 
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inrochtaineacht daoine atá faoi 
mhíchumas a áirithiú, go háirithe tríd an 
méid seo a leanas:
(a) micreamhaoiniú, maoiniú fiontair 
shóisialta agus an geilleagar sóisialta;
(b) bonneagar sóisialta;
(c) saoráidí don oideachas agus 
oiliúint, lena n-áirítear oideachas agus 
cúram luathóige, saoráidí oideachasúla, 
tithíocht do mhic léinn agus trealamh 
digiteach;
(d) tithíocht shóisialta;
(e) cúram sláinte agus cúram 
fadtéarma, lena n-áirítear clinicí, ospidéil, 
cúram sláinte príomhúil, cúram baile 
agus seirbhísí pobalbhunaithe;
(f) nuálaíocht shóisialta, lena n-
áirítear réitigh shóisialta agus 
scéimeanna nuálacha arb é is aidhm 
dóibh tionchair agus torthaí sóisialta sna 
réimsí gaolmhara a ghabhann leo a chur 
chun cinn;
(g) gníomhaíochtaí cultúrtha agus 
oidhreachta a bhfuil aidhm shóisialta 
acu;
(h) bonneagar do phobail áitiúla 
amhail ionaid don phobal agus ionaid do 
shaorálaithe;
(i) réitigh shláinte nuálacha, lena n-
áirítear seirbhísí sláinte agus samhlacha 
cúraim nua.

Or. en

Leasú 26

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2c. I gcomhréir le mír 1, tabharfaidh 
CUAC tacaíocht do na gníomhaíochtaí 
seo a leanas a dhírítear ar oibrithe agus 
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cuardaitheoirí poist: 
(a) ní hamháin oibrithe a uas-sciliú 
agus a athsciliú ach daoine lasmuigh den 
mhargadh saothair freisin, go háirithe 
daoine le leibhéil oideachais ísle nó 
tearcshaothraithe, agus é mar aidhm leis 
an bhearna scileanna a líonadh mar is gá 
don aistriú cóir chuig sochaí ghlas atá 
éifeachtúil ó thaobh acmhainní de;
(b) bearta gníomhacha maidir leis an 
margadh saothair agus scileanna a 
dhírítear ar earnálacha agus fostaíocht 
atá dírithe ar an todhchaí, mar aon le 
cúnamh i gcuardach poist do 
chuardaitheoirí poist;
(c) bearta tacaíochta ioncaim 
d’oibrithe san idirthréimhse idir obair, 
oiliúint, féinfhostaíocht nó scor;
(d) cuimsiú gníomhach na 
gcuardaitheoirí poist; rochtain chothrom 
agus comhionannas inscne a áirithiú.

Or. en

(Comhfhreagraíonn pointí (a) go (d) in Airteagal 2c le pointí (h) go (j) i dtogra COM, lena na 
leasuithe seo a leanas á léiriú i gcló dubh folínithe:

(h) ní hamháin oibrithe a uas-sciliú agus a athsciliú ach daoine atá lasmuigh den mhargadh 
saothair faoi láthair freisin; go háirithe daoine le leibhéil oideachais ísle nó 
tearcshaothraithe, agus é mar aidhm leis an bhearna scileanna a líonadh mar is gá chun 
an geilleagar a aistriú ina sochaí ghlas atá éifeachtúil ó thaobh acmhainní de;

(i) bearta gníomhacha maidir leis an margadh saothair agus scileanna a dhírítear ar 
earnálacha agus fostaíocht atá dírithe ar an todhchaí, mar aon le cúnamh i gcuardach poist 
do chuardaitheoirí poist;

(ia) bearta tacaíochta ioncaim d’oibrithe san idirthréimhse idir obair, oiliúint, 
féinfhostaíocht nó scor;

(j) cuimsiú gníomhach na gcuardaitheoirí poist, agus rochtain chothrom a áirithiú agus 
comhionannas inscne a áirithiú agus a chur chun cinn;)

Réasúnú

Maidir le pointe (c) mhír 2c, ba cheart go n-úsáidfear tacaíocht ioncaim ar bhealach teoranta 
ach is féidir léi a bheith ina hionstraim an-chuiditheach chun an staid a mhaolú e.g. 
d’oibrithe aonair atá ar tí dul ar scor ach arbh fhéidir go gcaillfidís ioncam de bharr 
luathscoir nó bearnaí eile.
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Leasú 27

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2 d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2d. I gcomhréir le mír 1, tacóidh 
CUAC le cúnamh teicniúil sa mhéid a 
bhaineann leis na sraitheanna 
infheistíochta dá dtagraítear i míreanna 
2a, 2b agus 2c.

Or. en

Leasú 28

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Ina theannta sin, féadfaidh CUAC tacú le 
hinfheistíochtaí táirgiúla i bhfiontair nach 
FBManna iad, i limistéir atá ainmnithe mar 
limistéir fóirithinte i gcomhréir le pointí (a) 
agus (c) d'Airteagal 107(3) CFAE, ar 
choinníoll go bhfuil na hinfheistíochtaí sin 
formheasta mar chuid den phlean críochach 
um aistriú cóir bunaithe ar an bhfaisnéis atá 
riachtanach faoi phointe (h) 
d'Airteagal 7(2). Ní bheidh na 
hinfheistíochtaí sin incháilithe ach amháin 
má tá gá leo chun an phlean críochach um 
aistriú cóir a chur chun feidhme.

2e. Ina theannta sin, féadfaidh CUAC 
tacú le hinfheistíochtaí táirgiúla i bhfiontair 
nach FBManna iad, i limistéir atá 
ainmnithe mar limistéir fóirithinte i 
gcomhréir le pointí (a) agus (c) 
d'Airteagal 107(3) CFAE agus i 
gcomhréir le rialacha an Aontais maidir 
leis an Státchabhair a leagtar amach in 
Airteagail 107 agus 108 CFAE, ar 
choinníoll go bhfuil na hinfheistíochtaí sin 
formheasta mar chuid den phlean críochach 
um aistriú cóir bunaithe ar an bhfaisnéis atá 
riachtanach faoi phointe (h) 
d'Airteagal 7(2) agus go ndeachaidh siad 
faoi sheiceáil bhreise maidir le 
comhlíonadh Cholún Eorpach na gCeart 
Sóisialta. Ní bheidh na hinfheistíochtaí sin 
incháilithe ach amháin má tá gá leo chun 
an phlean críochach um aistriú cóir a chur 
chun feidhme, beidh siad inbhuanaithe 
agus ní chuirfidh siad leis an spleáchas ar 
bhreoslaí iontaise nó ní chothóidh siad an 
spleáchas sin.
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Or. en

Leasú 29

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2 – fomhír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Féadfaidh CUAC tacú freisin le 
hinfheistíochtaí chun astaíochtaí gáis 
ceaptha teasa a laghdú i ngníomhaíochtaí a 
liostaítear in Iarscríbhinn I a ghabhann le 
Treoir 2003/87/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle ar choinníoll 
go bhfuil na hinfheistíochtaí sin formheasta 
mar chuid den phlean críochach um aistriú 
cóir bunaithe ar an bhfaisnéis a 
cheanglaítear faoi phointe (i) 
d'Airteagal 7(2). Ní bheidh na 
hinfheistíochtaí sin incháilithe ach amháin 
má tá gá leo chun an phlean críochach um 
aistriú cóir a chur chun feidhme.

2f. Féadfaidh CUAC tacú freisin le 
hinfheistíochtaí chun astaíochtaí gáis 
ceaptha teasa a laghdú i ngníomhaíochtaí a 
liostaítear in Iarscríbhinn I a ghabhann le 
Treoir 2003/87/CE ar choinníoll go bhfuil 
na hinfheistíochtaí sin formheasta mar 
chuid den phlean críochach um aistriú cóir 
bunaithe ar an bhfaisnéis a cheanglaítear 
faoi phointe (i) d'Airteagal 7(2). Ní bheidh 
na hinfheistíochtaí sin incháilithe ach 
amháin má tá gá leo chun an phlean 
críochach um aistriú cóir a chur chun 
feidhme, beidh siad inbhuanaithe agus ní 
chuirfidh siad leis an spleáchas ar 
bhreoslaí iontaise nó ní chothóidh siad an 
spleáchas sin.

Or. en

Leasú 30

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2 g (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2g. Maidir le gníomhaíochtaí a 
bhuiséadú agus a chlársceidealú, 
áiritheoidh CUAC tacaíocht i sciartha 
cothroma do gach ceann den trí shraith 
infheistíochta dá dtagraítear i míreanna 
2a, 2b agus 2c.

Or. en
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Leasú 31

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) díchoimisiúnú nó tógáil 
cumhachtstáisiún núicléach;

(a) díchoimisiúnú, tógáil nó síneadh ar 
an saolré nó aon chineál eile 
infheistíochta i gcumhachtstáisiún 
núicléach, mar aon le bainistiú nó stóráil 
dramhaíola núicléiche;

Or. en

Leasú 32

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 1 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) infheistíocht a bhaineann le 
táirgeadh, próiseáil, dáileadh, stóráil nó 
dóchán na mbreoslaí iontaise;

(d) infheistíocht a bhaineann le 
táirgeadh, próiseáil, dáileadh, stóráil, 
iompar nó dóchán na mbreoslaí iontaise;

Or. en

Leasú 33

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) infheistíocht sa bhonneagar 
leathanbhanda i gceantair ina bhfuil ar a 
laghad dhá líonra leathanbhanda i 
gcatagóir coibhéiseach.

(e) infheistíocht sa bhonneagar 
leathanbhanda i gceantair ina bhfuil ar a 
laghad dhá líonra leathanbhanda.

Or. en
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Leasú 34

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Do na gníomhaíochtaí a leagtar amach in 
Airteagal 4(2b) agus (2c), beidh feidhm ag 
eisiaimh shonracha [CSE+] freisin.

Or. en

Leasú 35

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 1 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Ní sholáthrófar aon chistiú ón Aontas le 
linn ré an chláir do ghníomhaíochtaí a 
bhaineann le heastóscadh breosla iontaise 
nua nó táirgeadh móna a chlársceidealú, 
lena n-áirítear ath-oscailt saoráidí 
eastósctha a díchoimisiúnaíodh go 
sealadach i réigiúin NUTS 2 ina bhfuil an 
chríoch suite.

Or. en

Leasú 36

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 1 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Ní dhéanfaidh an Coimisiún clár a 
fhormheas ach i gcás ina bhfuil réasúnú cuí 
le sainaithint na gcríoch is mó atá faoi 
thionchar diúltach ag próiseas an aistrithe, 
atá sa phlean críochach um an aistriú cóir 
ábhartha, agus go bhfuil an plean críochach 
um aistriú cóir ag teacht leis an bPlean 
Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide sa 
Bhallstát lena mbaineann.

Ní dhéanfaidh an Coimisiún clár a 
fhormheas ach i gcás ina bhfuil réasúnú cuí 
le sainaithint na gcríoch is mó atá faoi 
thionchar diúltach ag próiseas an aistrithe, 
atá sa phlean críochach um an aistriú cóir 
ábhartha, agus go bhfuil an plean críochach 
um aistriú cóir ag teacht leis an bPlean 
Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide sa 
Bhallstát lena mbaineann agus go 
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gcomhlíonann na gníomhaíochtaí 
pleanáilte an ceanglas pleanála a leagtar 
síos in Airteagal 4(2g).

Or. en

Leasú 37

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. In éineacht le húdaráis ábhartha na 
gcríoch is infheidhme, ullmhóidh na 
Ballstáit plean críochach um aistriú cóir 
amháin nó níos mó a chumhdaíonn críoch 
amháin nó níos mó a ndéanann sé difear 
dóibh, críoch a chomhfhreagraíonn do 
leibhéal 3 d'aicmiú comhchoiteann na n-
aonad críche maidir le staidreamh 
(“réigiúin NUTS leibhéal 3”) a bunaíodh le 
Rialachán (CE) Uimh. 1059/2003 arna 
leasú ag Rialachán (CE) Uimh. 868/2014 
ón gCoimisiún17 nó codanna díobh, i 
gcomhréir leis an teimpléad a leagtar 
amach in Iarscríbhinn II. Beidh na críocha 
sin ar na cinn is mó a bheidh faoi thionchar 
diúltach bunaithe ar na torthaí 
eacnamaíocha agus sóisialta de dheasca an 
aistrithe, go háirithe maidir le caillteanas 
post a d'fhéadfadh bheith ann i dtáirgeadh 
agus úsáid breoslaí iontaise agus na 
riachtanais maidir le hathrú ó bhonn ar 
phróisis táirgthe na saoráidí tionsclaíocha 
sin a bhfuil an déine gás ceaptha teasa is 
airde acu.

1. In éineacht le húdaráis ábhartha na 
gcríoch lena mbaineann mar aon le 
gníomhaithe áitiúla, i lánchomhlíonadh 
phrionsabal na comhpháirtíochta, 
ullmhóidh na Ballstáit, plean críochach um 
aistriú cóir amháin nó níos mó a 
chumhdaíonn críoch amháin nó níos mó a 
ndéanann sé difear dóibh, críoch a 
chomhfhreagraíonn do leibhéal 3 d'aicmiú 
comhchoiteann na n-aonad críche maidir le 
staidreamh (‘réigiúin NUTS leibhéal 3’) a 
bunaíodh le Rialachán (CE) 
Uimh. 1059/2003 arna leasú ag Rialachán 
(CE) Uimh. 868/2014 ón gCoimisiún17 nó 
codanna díobh, i gcomhréir leis an 
teimpléad a leagtar amach in Iarscríbhinn 
II. Beidh na críocha sin ar na cinn is mó a 
bheidh faoi thionchar diúltach bunaithe ar 
na torthaí eacnamaíocha, sóisialta agus 
torthaí an mhargaidh saothair de dheasca 
an aistrithe, go háirithe maidir le 
caillteanas post a d'fhéadfadh bheith ann i 
dtáirgeadh agus úsáid breoslaí iontaise 
agus na riachtanais maidir le hathrú ó 
bhonn ar phróisis táirgthe na saoráidí 
tionsclaíocha sin a bhfuil an déine gás 
ceaptha teasa is airde acu.

__________________ __________________
17 Rialachán (CE) Uimh. 1059/2003 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 26 Bealtaine 2003 maidir le haicmiú 
comhchoiteann aonad críche le haghaidh 
staidrimh (NUTS) a bhunú (IO L 154, 

17 Rialachán (CE) Uimh. 1059/2003 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 26 Bealtaine 2003 maidir le haicmiú 
comhchoiteann aonad críche le haghaidh 
staidrimh (NUTS) a bhunú (IO L 154, 
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21.6.2003, lch. 1). 21.6.2003, lch. 1).

Or. en

Leasú 38

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) tuairisc ar an bpróiseas aistrithe i 
dtreo geilleagar atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de ar an leibhéal náisiúnta, lena n-
áirítear amlíne le haghaidh céimeanna 
aistrithe tábhachtacha atá comhsheasmhach 
leis an leagan is déanaí den Phlean 
Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide 
(“NECP”);

(a) tuairisc ar an bpróiseas aistrithe i 
dtreo geilleagar atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de faoi 2050 ar an leibhéal 
náisiúnta, lena n-áirítear dáta sonrach 
chun breosla iontaise uile a chéimniú 
amach mar aon le dáta roimh 2030 chun 
gual a chéimniú amach, agus amlíne 
bheacht lena n-áirítear garspriocanna do 
2030 le haghaidh céimeanna aistrithe 
tábhachtacha atá comhsheasmhach leis an 
leagan is déanaí den Phlean Náisiúnta 
Fuinnimh agus Aeráide (‘NECP’);

Or. en

Leasú 39

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) measúnú ar dhúshláin an aistrithe 
atá ann do na críocha is mó a bheidh faoi 
thionchar diúltach, lena n-áirítear tionchar 
sóisialta, eacnamaíoch agus comhshaoil an 
aistrithe i dtreo geilleagar atá neodrach ó 
thaobh na haeráide de, ina sainaithnítear 
líon na bpost a ndéanfar difear dóibh agus 
na gcaillteanas post a d'fhéadfadh bheith 
ann, na riachtanais agus na cuspóirí 
forbartha atá le baint amach faoi 2030, 
nasctha le hathrú ó bhonn nó le dúnadh na 
ngníomhaíochtaí a bhfuil lorg mór 

(c) measúnú ar dhúshláin an aistrithe 
atá ann do na críocha is mó a bheidh faoi 
thionchar diúltach, lena n-áirítear tionchar 
sóisialta, eacnamaíoch agus comhshaoil an 
aistrithe agus tionchar don mhargadh 
saothair agus na tairbhí indíreacha, go 
háirithe ó thaobh sláinte agus folláine de, 
i dtreo geilleagar a bheidh go hiomlán 
bunaithe ar foinsí inathnuaite fuinnimh, 
an-éifeachtúil ó thaobh fuinnimh agus 
acmhainní de, ciorclach agus neodrach ó 
thaobh na haeráide de, ina sainaithnítear 
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astaíochtaí gás ceaptha teasa ag baint leo 
sna críocha sin;

líon na bpost a ndéanfar difear dóibh agus 
na gcaillteanas post mar aon le cruthú post 
ionchasach, agus iarmhairtí sóisialta eile 
a d’fhéadfadh bheith ann, na riachtanais 
agus na cuspóirí forbartha atá le baint 
amach faoi 2030, nasctha leis an aistriú 
chuig glan-astaíochtaí niallais, an t-
aistriú ó úsáid breoslaí iontaise nó dúnadh 
na ngníomhaíochtaí a bhfuil lorg mór 
astaíochtaí gás ceaptha teasa ag baint leo 
sna críocha sin;

Or. en

Leasú 40

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) tuairisc ar rannchuidiú measta na 
tacaíochta CUAC maidir le dul i ngleic le 
tionchair shóisialta, eacnamaíocha agus 
chomhshaoil an aistrithe i dtreo geilleagar 
atá neodrach ó thaobh na haeráide de;

(d) tuairisc ar rannchuidiú measta na 
tacaíochta CUAC maidir le dul i ngleic le 
dúshláin agus deiseanna sóisialta, 
eacnamaíocha agus comhshaoil agus 
dúshláin agus deiseanna don mhargadh 
saothair den aistriú i dtreo geilleagar a 
bheidh go hiomlán bunaithe ar foinsí 
inathnuaite fuinnimh, an-éifeachtúil ó 
thaobh fuinnimh agus acmhainní de, 
ciorclach agus neodrach ó thaobh na 
haeráide de, agus liosta mionsonraithe na 
ngníomhaíochtaí atá pleanáilte;

Or. en

Leasú 41

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) measúnú ar a chomhsheasmhacht le 
straitéisí agus pleananna náisiúnta, 

(e) measúnú ar a chomhsheasmhacht le 
straitéisí agus pleananna náisiúnta, 
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réigiúnacha nó críochacha eile; réigiúnacha nó críochacha eile mar aon le 
straitéisí ghaolmhara an Aontais (an 
Comhaontú Glas don Eoraip agus Colún 
Eorpach na gCeart Sóisialta) mar aon le 
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na 
Náisiún Aontaithe;

Or. en

Leasú 42

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – pointe e a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ea) liosta mionsonraithe na 
gcomhpháirtithe agus na ngeallsealbhóirí 
a dtéitear i gcomhairle leo a dhéanann 
ionadaíocht ar dhaoine atá ina gcónaí sa 
chríoch lena mbaineann, go háirithe 
oibrithe;

Or. en

Leasú 43

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – pointe f

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(f) tuairisc ar shásraí rialachais ina 
bhfuil socruithe comhpháirtíochta, na 
bearta faireacháin agus meastóireachta atá 
pleanáilte agus na comhlachtaí freagracha;

(f) tuairisc ar shásraí agus uirlisí 
rialachais, ina bhfuil an comhaontú 
comhpháirtíochta, na bearta faireacháin 
agus meastóireachta atá pleanáilte agus na 
comhlachtaí freagracha;

Or. en
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Leasú 44

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – pointe g

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(g) tuairisc ar na cineálacha oibríochtaí 
atá beartaithe agus an rannchuidiú a 
bhfuiltear ag súil leis uathu chun tionchar 
an aistrithe a laghdú;

(g) measúnú ar na deiseanna um 
aistriú do na críocha lena mbaineann 
agus na daoine atá ina gcónaí iontu, le 
tuairisc ar na cineálacha oibríochtaí atá 
beartaithe, lena n-áirítear bearta 
gníomhacha maidir leis an margadh 
saothair agus scileanna ar gá chun go 
mbeadh ról gníomhach acu i gcothú agus 
tacú le fostaíocht agus cruthú post, agus 
an rannchuidiú a bhfuiltear ag súil leis 
uathu chun dúshláin an aistrithe a thiontú 
ina ndeis don réigiún agus do na daoine 
atá ina gcónaí ann;

Or. en

Leasú 45

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – pointe h

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(h) i gcás ina gcuirtear tacaíocht ar fáil 
d'infheistíochtaí táirgiúla d'fhiontair nach 
FBManna iad, liosta uileghabhálach na n-
oibríochtaí agus na bhfiontar den sórt sin 
agus réasúnú ar an ngá atá le tacaíocht den 
sórt sin trí anailís ar bhearnaí ina léirítear 
go rachadh na caillteanais post a 
d'fhéadadh a bheith ann thar líon na bpost a 
chruthófaí in éagmais na hinfheistíochta 
sin;

(h) i gcás ina gcuirtear tacaíocht ar fáil 
d'infheistíochtaí táirgiúla d'fhiontair nach 
FBManna iad, liosta uileghabhálach na n-
oibríochtaí agus na bhfiontar den sórt sin 
agus réasúnú ar an ngá atá le tacaíocht den 
sórt sin trí anailís ar bhearnaí ina léirítear 
go rachadh na caillteanais post a 
d'fhéadadh a bheith ann thar líon na bpost a 
chruthófaí in éagmais na hinfheistíochta 
sin; nó i gcás ina bhfuil sár-riachtanas 
ann oibrithe agus cuardaitheoirí poist a 
athoiliúint agus nach bhfuil cistiú eile ar 
fáil;

Or. en
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Leasú 46

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – pointe i

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(i) i gcás ina gcuirtear tacaíocht ar fáil 
d'infheistíochtaí chun laghdú a dhéanamh 
ar astaíochtaí gáis ceaptha teasa ó 
ghníomhaíochtaí a liostaítear in 
Iarscríbhinn I a ghabhann leis an 
Treoir 2003/87/CE, liosta uileghabhálach 
de na hoibríochtaí a bhfuiltear chun tacú 
leo agus réasúnú go gcuirfeadh siad leis an 
aistriú i dtreo geilleagar atá neodrach ó 
thaobh na haeráide de agus go mbeadh 
laghdú suntasach ar astaíochtaí gás ceaptha 
teasa a rachadh i bhfad faoi na 
tagarmharcanna ábhartha a bhunaítear don 
saor-leithdháileadh faoi 
Threoir 2003/87/CE mar thoradh orthu 
agus ar choinníoll go bhfuil gá leo chun 
líon suntasach post a chosaint;

(i) i gcás ina gcuirtear tacaíocht ar fáil 
d'infheistíochtaí chun laghdú a dhéanamh 
ar astaíochtaí gáis ceaptha teasa ó 
ghníomhaíochtaí a liostaítear in 
Iarscríbhinn I a ghabhann leis an 
Treoir 2003/87/CE, liosta uileghabhálach 
de na hoibríochtaí a bhfuiltear chun tacú 
leo agus réasúnú go gcuirfeadh siad leis an 
aistriú i dtreo geilleagar a bheidh go 
hiomlán bunaithe ar foinsí inathnuaite 
fuinnimh, an-éifeachtúil ó thaobh 
fuinnimh agus acmhainní de, ciorclach 
agus neodrach ó thaobh na haeráide de 
agus go mbeadh laghdú suntasach ar 
astaíochtaí gás ceaptha teasa a rachadh i 
bhfad faoi na tagarmharcanna ábhartha a 
bhunaítear don saor-leithdháileadh faoi 
Threoir 2003/87/CE mar thoradh orthu 
agus ar choinníoll go bhfuil gá leo chun 
líon suntasach post a chosaint;

Or. en

Leasú 47

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – pointe j

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(j) sineirgí agus comhlántacht le cláir 
eile an Aontais agus le colúin an tSásra um 
Aistriú Cóir chun dul i ngleic le riachtanais 
forbartha shainaitheanta.

(j) sineirgí agus comhlántacht le cláir 
eile an Aontais agus le colúin an tSásra um 
Aistriú Cóir chun dul i ngleic le riachtanais 
forbartha a shainaithnítear i gcríoch an 
phlean.

Or. en
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Leasú 48

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 4 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Beidh na pleananna críochacha um aistriú 
cóir comhsheasmhach leis na straitéisí 
críochacha dá dtagraítear in Airteagal [23] 
de Rialachán (AE) [RFC nua], le straitéisí 
ábhartha um speisialtóireacht chliste, leis 
na NECPanna agus le Colún Eorpach na 
gCeart Sóisialta.

Beidh na pleananna críochacha um aistriú 
cóir comhsheasmhach leis na straitéisí 
críochacha dá dtagraítear in Airteagal [23] 
de Rialachán (AE) [RFC nua], le straitéisí 
ábhartha um speisialtóireacht chliste, leis 
na NECPanna agus le Colún Eorpach na 
gCeart Sóisialta, le gealltanas an Aontais 
faoi Chomhaontú Pháras agus le 
Spriocanna Forbartha inbhuanaithe na 
Náisiún Aontaithe.

Or. en

Leasú 49

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4a. Eisiafar i bpleananna críochacha 
um aistriú cóir aon infheistíocht phoiblí i 
mbonneagar do bhreosla iontaise agus 
soláthrófar deis geilleagair áitiúla agus 
bealaí gearra eacnamaíocha a neartú 
tuilleadh.

Or. en

Leasú 50

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Leagan amach an phróisis aistrithe 
agus sainaithint na gcríoch ina mbeidh an 

1. Leagan amach an phróisis aistrithe 
agus sainaithint na gcríoch laistigh den 
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tionchar is diúltaí laistigh den Bhallstát Bhallstát ar gá dóibh tacaíocht a fháil 
chun an t-aistriú chuig glan-astaíochtaí 
niallais a bhaint amach

Or. en

Leasú 51

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 1 – Tagairt: Airteagal 7(2)(a) - pointe 1.1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1.1. Leagan amach an phróisis aistrithe a 
bhfuiltear ag súil leis i dtreo geilleagar atá 
neodrach ó thaobh na haeráide de, i 
gcomhréir le cuspóirí na bPleananna 
Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide agus 
pleananna aistrithe eile atá ann cheana 
maille le hamlíne chun deireadh a chur le 
gníomhaíochtaí amhail mianadóireacht 
ghuail agus ligníte nó táirgeadh 
leictreachais gualbhreoslaithe nó na 
gníomhaíochtaí sin a laghdú

1.1. Leagan amach an phróisis aistrithe a 
bhfuiltear ag súil leis i dtreo geilleagar a 
bheidh go hiomlán bunaithe ar foinsí 
inathnuaite fuinnimh, an-éifeachtúil ó 
thaobh fuinnimh agus acmhainní de, 
ciorclach agus neodrach ó thaobh na 
haeráide de, i gcomhréir le cuspóirí na 
bPleananna Náisiúnta Fuinnimh agus 
Aeráide agus pleananna aistrithe eile atá 
ann cheana maille le hamlíne chun 
deireadh a chur le gníomhaíochtaí amhail 
mianadóireacht gháis, ghuail agus ligníte 
nó táirgeadh leictreachais gualbhreoslaithe 
nó na gníomhaíochtaí sin a laghdú faoi 
2050, lena n-áirítear dáta roimh 2030 
chun gual a chéimniú amach.

Or. en

Leasú 52

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 1 – Tagairt: Airteagal 7(2)(b) - pointe 1.2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1.2. Sainaithint na gcríoch a bhfuiltear ag 
súil leis go mbeidh an tionchar is diúltaí 
iontu agus bonn cirt a thabhairt don rogha 
sin leis an meastachán comhfhreagrach ar 
na tionchair eacnamaíocha agus fostaíochta 
bunaithe ar an leagan amach i Roinn 1.1

1.2. Sainaithint na gcríoch agus catagóirí 
na ndaoine atá ina gcónaí iontu is mó a 
bhfuil tacaíocht iomchuí de dhíth orthu 
chun an dúshlán a aistriú ina dheis dóibh 
agus bonn cirt a thabhairt don rogha sin 
leis an meastachán comhfhreagrach ar na 
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tionchair eacnamaíocha agus fostaíochta 
bunaithe ar an leagan amach i Roinn 1.1

Or. en

Leasú 53

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Measúnú ar na dúshláin i dtaca leis 
an aistriú, le haghaidh gach ceann de na 
críocha arna sainaithint

2. Measúnú ar na dúshláin agus 
deiseanna i dtaca leis an aistriú, le 
haghaidh gach ceann de na críocha arna 
sainaithint

Or. en

Leasú 54

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – pointe 2.1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2.1. Measúnú ar an tionchar 
eacnamaíoch, sóisialta agus críochach a 
bheidh ag an aistriú chuig geilleagar atá 
neodrach ó thaobh na haeráide de

2.1. Measúnú ar na dúshláin agus 
deiseanna eacnamaíoch, sóisialta agus 
críochach a bheidh ag an aistriú chuig 
geilleagar a bheidh go hiomlán bunaithe 
ar foinsí inathnuaite fuinnimh, an-
éifeachtúil ó thaobh fuinnimh agus 
acmhainní de, ciorclach agus neodrach ó 
thaobh na haeráide de;

Or. en

Leasú 55

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – pointe 2.1 – Tagairt: Airteagal 7(2)(c) – tábla - mír 1 – fleasc 
1
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

– earnálacha atá ag dul i léig, a 
bhfuiltear ag súil leis go dtiocfaidh 
deireadh leo nó go dtiocfaidh laghdú 
suntasach ar a ngníomhaíochtaí de bharr an 
aistrithe, agus amlíne chomhfhreagrach san 
áireamh;

–  earnálacha atá ag dul i léig, agus 
earnálacha a mheastar a rachaidh i léig i 
gcomhréir le cuspóirí uilechuimsitheacha 
an Chomhaontaithe Glas don Eoraip, a 
bhfuiltear ag súil leis go dtiocfaidh 
deireadh leo nó go dtiocfaidh laghdú 
suntasach ar a ngníomhaíochtaí de bharr an 
aistrithe, agus amlíne chomhfhreagrach san 
áireamh;

Or. en

Leasú 56

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – pointe 2.1 – Tagairt: Airteagal 7(2)(c) – tábla - mír 2 – fleasc 
1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

– na caillteanais post agus na 
riachtanais i ndáil le hathcháiliú a 
bhfuiltear ag súil leo, agus réamhaisnéisí 
scileanna á gcur san áireamh;

– na caillteanais post agus na 
riachtanais i ndáil le hathcháiliú, scileanna 
agus oiliúint agus cineálacha tacaíochta 
agus beartais atá pleanáilte, agus 
réamhaisnéisí scileanna a theastaíonn ar 
fud earnálacha agus tionscail chun 
oiriúnú don athrú is gá á gcur san 
áireamh;

Or. en

Leasú 57

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – pointe 2.1 – Tagairt: Airteagal 7(2)(c) – tábla - mír 2 – fleasc 
2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

– an cumas féideartha éagsúlaithe 
eacnamaíoch agus deiseanna forbartha.

– an cumas féideartha éagsúlaithe 
eacnamaíoch agus deiseanna forbartha do 
na críocha agus na daoine atá ina gcónaí 
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iontu, in earnálacha agus fiontair 
fhéideartha eile atá nua nó ann cheana;

Or. en

Leasú 58

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – pointe 2.1 – Tagairt: Airteagal 7(2)(c) – tábla - mír 2 – fleasc 
2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

– na hiarmhairtí a bhfuiltear ag súil 
leo ar chatagóirí éagsúla den phobal 
áitiúil a bhaineann le haois, gnéas agus 
cónaí.

Or. en

Leasú 59

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – pointe 2.2 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2.2. Riachtanais forbartha agus cuspóirí 
faoi 2030 d’fhonn neodracht ó thaobh na 
haeráide a bhaint amach

2.2. Riachtanais forbartha agus cuspóirí 
faoi 2030 d’fhonn geilleagar a bheidh go 
hiomlán bunaithe ar foinsí inathnuaite 
fuinnimh, an-éifeachtúil ó thaobh 
fuinnimh agus acmhainní de, ciorclach 
agus neodrach ó thaobh na haeráide de a 
bhaint amach

Or. en

Leasú 60

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – pointe 2.2 – Tagairt: Airteagal 7(2)(d) – tábla - fleasc 1
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

– Riachtanais forbartha chun aghaidh 
a thabhairt ar dhúshláin an aistrithe; 

– Riachtanais forbartha chun aghaidh 
a thabhairt ar dhúshláin agus deiseanna an 
aistrithe;

Or. en

Leasú 61

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – pointe 2.2 – Tagairt: Airteagal 7(2)(d) – tábla - fleasc 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

– Cuspóirí agus torthaí a bhfuiltear ag 
súil leo trí thosaíocht CUAC a chur chun 
feidhme.

– Cuspóirí agus torthaí, lena n-
áirítear do dhaoine atá ina gcónaí sna 
réigiúin lena mbaineann, go háirithe na 
hoibrithe agus cuardaitheoirí poist, a 
bhfuiltear ag súil leo trí thosaíocht CUAC 
a chur chun feidhme;

Or. en

Leasú 62

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – pointe 2.2 – Tagairt: Airteagal 7(2)(d) – tábla - fleasc 2 a 
(nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

– Cuspóirí agus torthaí a bhfuiltear 
ag súil leo don gheilleagar áitiúil.

Or. en

Leasú 63

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – pointe 2.4 – Tagairt: Airteagal 7(2)(g) – tábla - fleasc 1
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

– na cineálacha oibríochtaí atá 
beartaithe agus an méid a mheastar a 
rannchuideoidh siad chun tionchar an 
aistrithe aeráide a mhaolú

– na cineálacha oibríochtaí atá 
beartaithe agus an méid a mheastar a 
rannchuideoidh siad chun gabháil i 
dteannta agus tacú go gníomhach leis an 
aistriú cóir chuig glan-astaíochtaí 
niallais.

Or. en

Leasú 64

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – pointe 2.4 – Tagairt: Airteagal 7(2)(h) – tábla - mír 1 – fleasc 
1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

– liosta uileghabhálach de na 
hoibríochtaí agus fiontair den sórt sin agus 
i gcás gach ceann acu, bonn cirt leis an ngá 
atá le tacaíocht den sórt sin trí anailís ar 
bhearnaí a léiríonn go mbeadh líon na 
gcaillteanas post a bhfuiltear ag súil leo 
níos mó ná líon na bpost a bhfuiltear ag 
súil leis a chruthófaí in éagmais na 
hinfheistíochta sin

– liosta uileghabhálach de na 
hoibríochtaí agus fiontair den sórt sin agus 
i gcás gach ceann acu, bonn cirt leis an ngá 
atá le tacaíocht den sórt sin trí anailís ar 
bhearnaí a léiríonn go mbeadh líon na 
gcaillteanas post a bhfuiltear ag súil leo 
níos mó ná líon na bpost inbhuanaithe 
agus cuibhiúil a bhfuiltear ag súil leis a 
chruthófaí in éagmais na hinfheistíochta sin

Or. en

Leasú 65

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – pointe 2.4 – Tagairt: Airteagal 7(2)(i) – tábla - mír 1 – fleasc 
1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

– liosta uileghabhálach d’oibríochtaí 
a dtabharfar tacaíocht dóibh agus réasúnú 
go rannchuidíonn siad leis an aistriú chuig 
geilleagar a bheidh neodrach ó thaobh na 
haeráide de agus go mbeidh laghduithe 

– liosta uileghabhálach d’oibríochtaí 
a dtabharfar tacaíocht dóibh agus réasúnú 
go rannchuidíonn siad leis an aistriú chuig 
geilleagar a bheidh go hiomlán bunaithe 
ar foinsí inathnuaite fuinnimh, an-
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suntasacha ar astaíochtaí gás ceaptha teasa 
mar thoradh leo a rachaidh faoi bhun na 
dtagarmharcanna ábhartha a úsáidtear don 
leithdháileadh saor in aisce faoi Threoir 
2003/87/CE agus ar choinníoll go bhfuil 
siad riachtanach chun líon suntasach post 
a chosaint

éifeachtúil ó thaobh fuinnimh agus 
acmhainní de, ciorclach agus neodrach ó 
thaobh na haeráide de agus go mbeidh 
laghduithe suntasacha ar astaíochtaí gás 
ceaptha teasa mar thoradh leo a rachaidh 
faoi bhun na dtagarmharcanna ábhartha a 
úsáidtear don leithdháileadh saor in aisce 
faoi Threoir 2003/87/CE agus ar choinníoll 
go bhfuil siad riachtanach d’oiriúnú, 
trasfhoirmiú nó caillteanas na bpost lena 
mbaineann agus go mbeidh na poist nua 
cuibhiúil agus inbhuanaithe.

Or. en

Leasú 66

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – pointe 2.4 – Tagairt: Airteagal 7(2)(j) – tábla - fleasc 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

– sineirgí agus comhlántachtaí na n-
oibríochtaí atá beartaithe le cláir eile faoi 
sprioc na hInfheistíochta le haghaidh post 
agus fáis (a thacaíonn le próiseas an 
aistrithe), le hionstraimí maoiniúcháin eile 
(an Ciste um Nuachóiriú ar Thrádáil 
Astaíochtaí an Aontais) agus le colúin eile 
an tSásra um Aistriú Cóir (an scéim 
thiomnaithe faoi InvestEU agus saoráid 
iasachta na hearnála poiblí leis an mBanc 
Eorpach Infheistíochta) chun aghaidh a 
thabhairt ar riachtanais shainaitheanta 
infheistíochta

– sineirgí agus comhlántachtaí na n-
oibríochtaí atá beartaithe le cláir eile faoi 
sprioc na hInfheistíochta le haghaidh post 
agus fáis (a thacaíonn le próiseas an 
aistrithe), le hionstraimí maoiniúcháin eile 
(an Ciste um Nuachóiriú ar Thrádáil 
Astaíochtaí an Aontais) agus le colúin eile 
an tSásra um Aistriú Cóir (an scéim 
thiomnaithe faoi InvestEU agus saoráid 
iasachta na hearnála poiblí leis an mBanc 
Eorpach Infheistíochta) chun aghaidh a 
thabhairt ar riachtanais shainaitheanta 
infheistíochta agus don tacaíochta is gá do 
na daoine atá ina gcónaí sna réigiúin lena 
mbaineann, go háirithe na hoibrithe agus 
cuardaitheoirí poist.

Or. en

Leasú 67

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 3 – pointe 3.1 – tábla – fleasc 1
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

– Socruithe chun go mbeadh 
rannpháirtíocht ag comhpháirtithe in 
ullmhú, cur chun feidhme, faireachán agus 
meastóireacht a dhéanamh ar an bplean 
críochach um aistriú cóir;

– Socruithe chun go mbeadh 
rannpháirtíocht ghníomhach ag 
comhpháirtithe, lena n-áirítear 
eagraíochtaí neamhrialtasacha, 
ceardchumainn agus ionadaithe agus 
geallsealbhóirí lárnacha eile a dhéanann 
ionadaíocht ar na daoine atá ina gcónaí 
sna réigiúin lena mbaineann, go háirithe 
na hoibrithe agus cuardaitheoirí poist, in 
ullmhú, cur chun feidhme, faireachán agus 
meastóireacht a dhéanamh ar an bplean 
críochach um aistriú cóir, lena n-áirítear 
cad iad na heagraíocht sochaí sibhialta a 
bheith rannpháirteach agus conas a 
rachfar i mbun comhairliúcháin agus 
socraithe le hionadaithe an phobail go 
réamhghníomhach sa phróiseas 
clársceidealaithe. Ba cheart go rachfar i 
mbun comhairliúcháin agus socraithe, 
roimh, le linn agus tar éis fhorbairt na 
ndoiciméad clársceidealaithe;

Or. en

Leasú 68

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 3 – pointe 3.1 – tábla – fleasc 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

– An toradh ar an gcomhairliúchán 
poiblí.

– An toradh ar an gcomhairliúchán 
poiblí agus cur síos ar an gcaoi ar 
cuireadh an toradh sin san áireamh sa 
phlean.

Or. en

Leasú 69

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 3 – pointe 3.2 – tábla – fleasc 1



PE650.398v01-00 48/49 PA\1202704GA.docx

GA

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

– Bearta faireacháin agus 
meastóireachta atá beartaithe, lena n-
áirítear táscairí chun cumas an phlean a 
chuspóirí a bhaint amach a thomhas

– Bearta faireacháin agus 
meastóireachta atá beartaithe, lena n-
áirítear táscairí chun cumas an phlean a 
chuspóirí a bhaint amach a thomhas, 
céimniú amach na ngníomhaíochtaí ar 
fad a bhaineann le breoslaí iontaise sna 
réigiúin lena mbaineann, líon na bpost 
nua inbhuanaithe agus cuibhiúil agus na 
ndeiseanna fostaíochta a d’fhéadfaí a 
chruthú, na torthaí sóisialta a bhfuiltear 
ag súil leo amhail laghdú 
fíorbhochtaineachta.

Or. en

Leasú 70

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – tábla – tar éis “RCO 209” (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Do réigiúin NUTS 3, cur chun feidhme 
na bpleananna um aistriú cóir, an 
fhorbairt shóisialta réigiúnach;
RCO 301 - infheistíocht i 
micreamhaoiniú, maoiniú fiontair 
shóisialta agus an geilleagar sóisialta;
RCO 302 - saoráidí don oideachas agus 
oiliúint, lena n-áirítear oideachas agus 
cúram luathóige, saoráidí oideachasúla, 
tithíocht do mhic léinn agus trealamh 
digiteach;
RCO 303 - infheistíocht i dtithíocht 
shóisialta;
RCO 304 - cúram sláinte agus cúram 
fadtéarma, lena n-áirítear clinicí, ospidéil, 
cúram sláinte príomhúil, cúram baile 
agus seirbhísí pobalbhunaithe;
RCO 305 - nuálaíocht shóisialta, lena n-
áirítear réitigh shóisialta agus 
scéimeanna nuálacha arb é is aidhm 
dóibh tionchair agus torthaí sóisialta sna 
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réimsí a chur chun cinn;
RCO 306 - gníomhaíochtaí cultúrtha a 
bhfuil aidhm shóisialta ag baint leo;
RCO 307 - bonneagar do phobail áitiúla 
amhail ionaid don phobal agus ionaid do 
shaorálaithe;
RCO 308 - réitigh shláinte nuálacha, lena 
n-áirítear seirbhísí sláinte agus 
samhlacha cúraim nua;
RCO 308 - cuimsiú agus rochtaineacht do 
dhaoine faoi mhíchumas

Or. en


