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RÉASÚNÚ GEARR

Tá paindéim COVID-19 ina cúis le géarchéim atá déanamh difear do gach saoránach san 
Eoraip, ach ar mhéideanna éagsúla. Is fíor an baol atá ann go ndéanfar deighiltí sóisialta a 
dhoimhniú, rátaí dífhostaíochta a ardú agus neamhionannais a mhéadú, sa bhreis ar 
mharbhántacht a chur ar an bhfás eacnamaíoch. Mar gheall air sin, tá an ghné shóisialta 
ríthábhachtach do théarnamh cuí a bheith ann.

Ní mór na hacmhainní agus na bearta chun an ghéarchéim a shárú agus chun ullmhú le 
haghaidh téarnamh eacnamaíoch glas, digiteach, sóisialta agus athléimneach a imlonnú le 
haghaidh cruthú post ardcháilíochta, agus ní le haghaidh cruthú post gan beann ar a gcineál. 
Ní mór go mbeidh saoránaigh na hEorpa in ann brath ar dheiseanna fostaíochta atá fíor agus 
inbhuanaithe.

Ba cheart go mbeadh comhpháirtithe sóisialta lán-rannpháirteach i gcur chun feidhme na 
mbeart géarchéime, chun a chinntiú go mbeidh siad oiriúnach do riachtanais daoine.

Is cuspóir iontu féin iad cuimsiú sóisialta a bhaint amach agus laghdú a dhéanamh ar an 
mbochtaineacht. Ina theannta sin, is bealach iad chun feabhas a chur ar fheidhmiú gheilleagar 
na hEorpa, ós rud é go mbeidh fíordheiseanna ag daoine chun bheith rathúil.  Mar gheall air 
sin, tá údar cuí le hinfheistíocht a dhéanamh sna cuspóirí sin chomh maith agus is gá déanamh 
amhlaidh freisin.

I gcúinsí eisceachtúla, maoinítear bearta sealadacha trí CSE, go háirithe maidir le scéimeanna 
oibre gearr-ama agus trí thacaíocht do dhaoine féinfhostaithe, agus níor cheart feidhm rialta a 
dhéanamh de sin. Ba cheart measúnú cúramach a dhéanamh ar thacaíocht den sórt sin chun 
nach gcuirfí grúpaí leochaileacha eile i mbaol le linn géarchéimeanna trí cistí a ath-
leithdháileadh, ba cheart cosc a chur ar mhí-úsáid ag eintitis a fhaigheann tacaíocht airgeadais 
agus rialú rannpháirtíochta a áirithiú, agus ról a bheith ag Parlaimint na hEorpa agus 
geallsealbhóirí ábhartha.

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) Tá na Ballstáit buailte ag an 
ngéarchéim de dheasca iarmhairtí 
phaindéim COVID-19 ar bhealach nach 
bhfacthas riamh roimhe. Tá an ghéarchéim 

(1) Tá na Ballstáit buailte ag an 
ngéarchéim de dheasca iarmhairtí 
phaindéim COVID-19 ar bhealach nach 
bhfacthas riamh roimhe. Mar gheall ar an 
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ag cur bac ar fhás sna Ballstáit agus, dá 
thoradh sin, tá an easpa leachtachta 
thromchúiseach ag dul in olcas, easpa arb é 
is cúis léi an t-ardú tobann suntasach atá 
tagtha ar na hinfheistíochtaí poiblí is gá a 
dhéanamh i gcórais sláinte na mBallstát 
agus in earnálacha eile dá ngeilleagair. 
Tháinig as sin staid eisceachtúil nach mór 
aghaidh a thabhairt uirthi le bearta 
sonracha.

ngéarchéim, déantar bearnaí sóisialta níos 
doimhne, cuirtear méadú ar chaillteanais 
post agus ar éagothromaíochtaí, agus 
cuirtear cur bac ar fhás sna Ballstáit agus, 
dá thoradh sin, tá an easpa leachtachta 
thromchúiseach ag dul in olcas, easpa arb é 
is cúis léi an t-ardú tobann suntasach atá 
tagtha ar na hinfheistíochtaí poiblí is gá a 
dhéanamh i gcórais sláinte na mBallstát 
agus in earnálacha eile dá ngeilleagair. 
Tháinig as sin staid eisceachtúil nach mór 
aghaidh a thabhairt uirthi le bearta 
sonracha.

Or. en

Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5) Ba cheart méid breise eisceachtúil 
EUR 58 272 800 000 (i bpraghsanna 
reatha) a chur ar fáil le haghaidh gealladh 
buiséadach as na Cistí Struchtúracha faoin 
sprioc na hInfheistíochta le haghaidh fáis 
agus post, le haghaidh na mblianta 2020, 
2021 agus 2022, chun tacú leis na Ballstáit 
agus leis na réigiúin is mó atá buailte ó 
thaobh leigheas dhíobháil na géarchéime a 
chothú i gcomhthéacs phaindéim COVID-
19 nó téarnamh glas digiteach 
athléimneach an gheilleagair a ullmhú, 
d'fhonn acmhainní a chur ar obair go tapa 
san fhíorgheilleagar trí na cláir oibríochtúla 
atá ann faoi láthair. Eascraíonn acmhainní 
le haghaidh 2020 ó mhéadú ar na 
hacmhainní atá ar fáil le haghaidh 
comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus 
críochach sa chreat airgeadais ilbhliantúil 
le haghaidh 2014-2020 ach go n-eascraíonn 
acmhainní le haghaidh 2021 agus 2022 ó 
Ionstraim an Aontais Eorpaigh um 
Théarnamh. Ba cheart cuid de na 
hacmhainní breise a leithdháileadh ar 
chúnamh teicniúil ar thionscnamh an 
Choimisiúin. Ba cheart don Choimisiún 

(5) Ba cheart méid breise eisceachtúil 
EUR 58 272 800 000 (i bpraghsanna 
reatha) a chur ar fáil le haghaidh gealladh 
buiséadach as na Cistí Struchtúracha faoin 
sprioc na hInfheistíochta le haghaidh fáis 
agus post, le haghaidh na mblianta 2020, 
2021 agus 2022, chun tacú leis na Ballstáit 
agus leis na réigiúin is mó atá buailte ó 
thaobh leigheas dhíobháil na géarchéime a 
chothú i gcomhthéacs phaindéim COVID-
19 nó téarnamh glas digiteach, sóisialta 
agus athléimneach an gheilleagair a 
ullmhú, d’fhonn acmhainní a chur ar obair 
go tapa san fhíorgheilleagar trí na cláir 
oibríochtúla atá ann faoi láthair. 
Eascraíonn acmhainní le haghaidh 2020 ó 
mhéadú ar na hacmhainní atá ar fáil le 
haghaidh comhtháthú eacnamaíoch, 
sóisialta agus críochach sa chreat 
airgeadais ilbhliantúil le haghaidh 2014-
2020 ach go n-eascraíonn acmhainní le 
haghaidh 2021 agus 2022 ó Ionstraim an 
Aontais Eorpaigh um Théarnamh. Ba 
cheart cuid de na hacmhainní breise a 
leithdháileadh ar chúnamh teicniúil ar 
thionscnamh an Choimisiúin. Ba cheart 
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miondealú na n-acmhainní breise atá fágtha 
a leagan amach le haghaidh gach Ballstáit 
ar bhonn modh leithdháilte bunaithe ar na 
sonraí staidrimh oibiachtúla is déanaí atá ar 
fáil a bhaineann le rathúnas coibhneasta na 
mBallstát agus ar a mhéid atá éifeacht na 
géarchéime atá ann faoi láthair ag luí ar a 
ngeilleagair agus ar a sochaí. Ba cheart 
méid tiomnaithe breise a bheith san 
áireamh sa mhodh leithdháilte le haghaidh 
na réigiún is forimeallaí i bhfianaise 
leochaileacht shonrach a ngeilleagar agus a 
sochaithe. Chun léiriú a thabhairt ar chineál 
athraitheach éifeachtaí na géarchéime, ba 
cheart an miondealú a athbhreithniú in 
2021 ar bhonn an mhodha leithdháilte 
chéanna tríd na sonraí staidrimh is déanaí a 
bheidh ar fáil a úsáid faoin 19 Deireadh 
Fómhair 2021 chun tráinse 2022 de na 
hacmhainní breise a dháileadh.

don Choimisiún miondealú na n-acmhainní 
breise atá fágtha a leagan amach le 
haghaidh gach Ballstáit ar bhonn modh 
leithdháilte bunaithe ar na sonraí staidrimh 
oibiachtúla is déanaí atá ar fáil a bhaineann 
le rathúnas coibhneasta na mBallstát agus 
ar a mhéid atá éifeacht na géarchéime atá 
ann faoi láthair ag luí ar a ngeilleagair agus 
ar a sochaí. Ba cheart méid tiomnaithe 
breise a bheith san áireamh sa mhodh 
leithdháilte le haghaidh na réigiún is 
forimeallaí i bhfianaise leochaileacht 
shonrach a ngeilleagar agus a sochaithe. 
Chun léiriú a thabhairt ar chineál 
athraitheach éifeachtaí na géarchéime, ba 
cheart an miondealú a athbhreithniú in 
2021 ar bhonn an mhodha leithdháilte 
chéanna tríd na sonraí staidrimh is déanaí a 
bheidh ar fáil a úsáid faoin 19 Deireadh 
Fómhair 2021 chun tráinse 2022 de na 
hacmhainní breise a dháileadh.

(An leasú seo (i.e. an focal “sóisialta” a 
chur leis na focail “i gcomhthéacs 
phaindéim COVID-19 agus téarnamh glas 
digiteach athléimneach an gheilleagair a 
ullmhú”), tá feidhm aige ar fud an téacs, 
lena n-áirítear sa teideal. Má ghlactar leis 
is gá athruithe comhfhreagracha a 
dhéanamh tríd síos.)

Or. en

Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7) Ionas go mbeidh an méid is mó 
solúbthachta is féidir a bheith ann ag na 
Ballstáit gníomhaíochtaí leighis 
géarchéime a chur in oiriúint do 
chomhthéacs phaindéim COVID-19 nó 
téarnamh glas digiteach athléimneach an 
gheilleagair a ullmhú, ba cheart don 

(7) Ionas go mbeidh an méid is mó 
solúbthachta is féidir a bheith ann ag na 
Ballstáit gníomhaíochtaí leighis 
géarchéime a chur in oiriúint do 
chomhthéacs phaindéim COVID-19 nó 
téarnamh glas, digiteach, sóisialta agus 
athléimneach an gheilleagair a ullmhú, ba 
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Choimisiún leithdháiltí a bhunú ar leibhéal 
na mBallstát. Ina theannta sin, ba cheart 
foráil a dhéanamh maidir le haon acmhainn 
bhreise a úsáid chun tacú le cúnamh a 
thabhairt do na daoine is díothaí. Thairis 
sin, is gá uasteorainneacha a bhunú i dtaca 
leis an leithdháileadh ar chúnamh teicniúil 
ar thionscnamh na mBallstát agus san am 
céanna an méid is mó solúbthachta is féidir 
a thabhairt do na Ballstáit a mhéid a 
bhaineann lena leithdháileadh laistigh de 
chláir oibríochtúla a dtacaíonn CFRE nó 
CSE leo. Ba cheart a shoiléiriú nach gá 
sciar íosta CSE a urramú maidir leis na 
hacmhainní breise. I bhfianaise an ídithe 
thapa a dhéanfar ar na hacmhainní breise, 
níor cheart na gealltanais atá nasctha leis 
na hacmhainní breise sin a shaoradh ach ag 
deireadh na gclár oibríochtúil.

cheart don Choimisiún leithdháiltí a bhunú 
ar leibhéal na mBallstát. Ina theannta sin, 
ba cheart foráil a dhéanamh maidir le haon 
acmhainn bhreise a úsáid chun tacú le 
cúnamh a thabhairt do na daoine is díothaí. 
Thairis sin, is gá uasteorainneacha a bhunú 
i dtaca leis an leithdháileadh ar chúnamh 
teicniúil ar thionscnamh na mBallstát agus 
san am céanna an méid is mó solúbthachta 
is féidir a thabhairt do na Ballstáit a mhéid 
a bhaineann lena leithdháileadh laistigh de 
chláir oibríochtúla a dtacaíonn CFRE nó 
CSE leo. I bhfianaise an ídithe thapa a 
dhéanfar ar na hacmhainní breise, níor 
cheart na gealltanais atá nasctha leis na 
hacmhainní breise sin a shaoradh ach ag 
deireadh na gclár oibríochtúil.

Or. en

Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 10

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(10) I dtaca le CSE, ba cheart do na 
Ballstáit na hacmhainní breise a úsáid go 
príomha chun tacú le poist a choinneáil ar 
bun, lena n-áirítear trí scéimeanna oibre 
gearr-ama agus tacú le daoine 
féinfhostaithe, cruthú post, go háirithe do 
dhaoine ar leochaileach a gcás, tacaíocht a 
thabhairt do bhearta fostaíochta, oideachas 
agus oiliúint don aos óg, forbairt scileanna 
agus rochtain a fheabhsú ar sheirbhísí 
sóisialta chun leas cách, páistí san áireamh. 
Ba cheart a shoiléiriú sna himthosca 
eisceachtúla atá ann faoi láthair, i dtaca le 
scéimeanna oibre gearr-ama d’fhostaithe 
agus do dhaoine féinfhostaithe i 
gcomhthéacs phaindéim COVID-19, gur 
féidir tacaíocht a sholáthar dóibh fiú 
amháin nuair nach ndéantar an tacaíocht 

(10) I dtaca le CSE, ba cheart do na 
Ballstáit na hacmhainní breise a úsáid go 
príomha chun tacú le poist a choinneáil ar 
bun, lena n-áirítear trí scéimeanna oibre 
gearr-ama agus tacaíocht do dhaoine 
féinfhostaithe, cruthú post, go háirithe do 
dhaoine ar leochaileach a gcás, tacaíocht 
do bhearta fostaíochta don aos óg, 
oideachas agus oiliúint, forbairt scileanna, 
cuimsiú sóisialta agus an comhrac i 
gcoinne bochtaineachta, ag díriú go 
háirithe ar bhochtaineacht leanaí, agus 
chun rochtain a fheabhsú ar sheirbhísí 
uilíocha, cuimsitheacha agus 
ardcháilíochta, lena n-áirítear cúram 
sláinte agus seirbhísí sóisialta, atá chun 
leasa cách, páistí san áireamh. Ba cheart a 
shoiléiriú sna himthosca eisceachtúla atá 
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sin a chomhcheangal de bhearta 
gníomhacha mhargadh an tsaothair, ach 
amháin má bhíonn na bearta sin forchurtha 
leis an dlí náisiúnta. Ba cheart tacaíocht ón 
Aontas do na scéimeanna oibre gearr-ama 
sin a bheith teoranta ó thaobh ama de.

ann faoi láthair, i dtaca le scéimeanna oibre 
gearr-ama d’fhostaithe agus do dhaoine 
féinfhostaithe i gcomhthéacs phaindéim 
COVID-19, gur féidir tacaíocht a sholáthar 
dóibh fiú amháin nuair nach ndéantar an 
tacaíocht sin a chomhcheangal de bhearta 
gníomhacha mhargadh an tsaothair, ach 
amháin má bhíonn na bearta sin forchurtha 
leis an dlí náisiúnta. Ba cheart tacaíocht ón 
Aontas do na scéimeanna oibre gearr-ama 
sin a bheith teoranta ó thaobh ama de.

Or. en

Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 15

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(15) D’fhonn go mbeifear in ann na 
hacmhainní breise sin a dhíriú ar na 
limistéir gheografacha is mó ina bhfuil gá 
leo, mar bheart eisceachtúil agus gan 
dochar do rialacha ginearálta maidir le 
leithdháileadh acmhainní Cistí 
Struchtúracha, ní dhéanfar na hacmhainní 
breise arna leithdháileadh ar CFRE agus 
CSE a mhiondealú de réir catagóire ná de 
réir réigiúin. Mar sin féin, táthar ag súil go 
gcuirfidh na Ballstáit riachtanais 
réigiúnacha agus leibhéil forbartha éagsúla 
san áireamh chun a áirithiú go gcoinn an 
fócas ar na réigiúin is neamhfhorbartha, i 
gcomhréir leis na cuspóirí maidir le 
comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus 
críochach a leagtar amach in Airteagal 173 
CFAE. Ba cheart do na Ballstáit 
rannpháirtíocht na n-údarás áitiúil agus 
réigiúnach a chur san áireamh chuige sin, 
chomh maith le comhlachtaí ábhartha a 
fheidhmíonn thar ceann na sochaí sibhialta, 
i gcomhréir le prionsabail na 
comhpháirtíochta.

(15) D’fhonn go mbeifear in ann na 
hacmhainní breise sin a dhíriú ar na 
limistéir gheografacha is mó ina bhfuil gá 
leo, mar bheart eisceachtúil agus gan 
dochar do rialacha ginearálta maidir le 
leithdháileadh acmhainní Cistí 
Struchtúracha, ní dhéanfar na hacmhainní 
breise arna leithdháileadh ar CFRE agus 
CSE a mhiondealú de réir catagóire ná de 
réir réigiúin. Mar sin féin, táthar ag súil go 
gcuirfidh na Ballstáit riachtanais 
réigiúnacha agus leibhéil forbartha éagsúla 
san áireamh chun a áirithiú go gcoinn an 
fócas ar na réigiúin is neamhfhorbartha, i 
gcomhréir leis na cuspóirí maidir le 
comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus 
críochach a leagtar amach in Airteagal 173 
CFAE. Ba cheart do na Ballstáit ról a 
thabhairt freisin d’údaráis áitiúla agus 
réigiúnacha, chomh maith le comhlachtaí 
ábhartha a dhéanann ionadaíocht do 
chomhpháirtithe sóisialta agus don 
tsochaí shibhialta lena n-áirítear 
eagraíochtaí neamhrialtasacha agus 
comhlachtaí atá freagrach as cuimsiú 
sóisialta, comhionannas inscne agus 
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neamh-idirdhealú a chur chun cinn, i 
gcomhréir le prionsabail na 
comhpháirtíochta.

Or. en

Leasú 6

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 18

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(18) I bhfianaise na práinne atá leis an 
staid a bhaineann le paindéim COVID-19, 
ba cheart go dtiocfadh an Rialachán seo i 
bhfeidhm lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris 
Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

(18) I bhfianaise na práinne atá leis an 
staid a bhaineann le paindéim COVID-19, 
ba cheart go dtiocfadh an Rialachán seo i 
bhfeidhm ar an lá tar éis lá a fhoilsithe in 
Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Or. en

Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2
Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013
Airteagal 92b – mír 5 – fomhír 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Ní bheidh feidhm ag na ceanglais a 
leagtar síos in Airteagal 92(4) maidir leis 
an leithdháileadh tosaigh nó leis na 
haistrithe ina dhiaidh sin.

scriosta

Or. en

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2
Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013
Airteagal 92b – mír 8 – fomhír 4
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Maidir le CSE, úsáidfear na hacmhainní 
breise go príomha chun tacú le poist a 
choinneáil ar bun, lena n-áirítear trí 
scéimeanna oibre gearr-ama agus chun tacú 
le daoine atá féinfhostaithe, fiú mura 
mbeidh an tacaíocht sin comhcheangailte 
de bhearta gníomhacha mhargadh an 
tsaothair, ach amháin má bhíonn na bearta 
sin forchurtha leis an dlí náisiúnta. Tacóidh 
na hacmhainní breise freisin le cruthú post, 
go háirithe do dhaoine ar leochaileach a 
gcás, le bearta fostaíochta, le hoideachas 
agus oiliúint don aos óg, le forbairt 
scileanna, go háirithe chun tacú lena 
aistrithe gaolmhara glasa agus digiteacha, 
agus le rochtain a fheabhsú ar sheirbhísí 
sóisialta chun leas cách, leanaí san 
áireamh.

Maidir le CSE, úsáidfear na hacmhainní 
breise go príomha chun tacú le poist a 
choinneáil ar bun, lena n-áirítear trí 
scéimeanna oibre gearr-ama agus chun tacú 
le daoine atá féinfhostaithe, fiú mura 
mbeidh an tacaíocht sin comhcheangailte 
de bhearta gníomhacha mhargadh an 
tsaothair, ach amháin má bhíonn na bearta 
sin forchurtha leis an dlí náisiúnta. Leis na 
hacmhainní breise, tabharfar tacaíocht 
freisin do chruthú post, go háirithe do 
dhaoine ar leochaileach a gcás, do bhearta 
fostaíochta don aos óg, d’oideachas agus 
oiliúint, forbairt scileanna, cuimsiú 
sóisialta agus an comhrac i gcoinne 
bochtaineachta, ag díriú go háirithe ar 
bhochtaineacht leanaí, go háirithe chun 
tacú leis na haistrithe glasa agus digiteacha, 
agus chun rochtain a fheabhsú ar sheirbhísí 
uilíocha, cuimsitheacha agus 
ardcháilíochta, lena n-áirítear cúram 
sláinte agus seirbhísí sóisialta, atá chun 
leasa cách, páistí san áireamh.

Or. en

Leasú 9

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2
Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013
Airteagal 92b – mír 10 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

De mhaolú ar Airteagal 26(4), féadfaidh na 
Ballstáit clár oibríochtúil tiomnaithe nua a 
tharraingt suas faoin gcuspóir téamach nua 
dá dtagraítear i mír 10. Ní bheidh aon 
mheastóireacht ex ante mar a leagtar 
amach in Airteagal 55 ag teastáil.

De mhaolú ar Airteagal 26(4), féadfaidh na 
Ballstáit clár oibríochtúil tiomnaithe nua a 
tharraingt suas faoin gcuspóir téamach nua 
dá dtagraítear i mír 9. Ní bheidh aon 
mheastóireacht ex ante mar a leagtar 
amach in Airteagal 55 ag teastáil.

Or. en
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Leasú 10

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2
Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013
Airteagal 92b – mír 10 – fomhír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Na heilimintí a leagtar amach i bpointe 
(b)(v) agus (vii) den chéad fhomhír de 
mhír 2, i mír 4, i bpointí (b) agus (c) de 
mhír 6 agus i mír 7 d’Airteagal 96, ní 
bheidh siad ag teastáil le haghaidh clár 
oibríochtúil nua den sórt sin. Ní bheidh na 
heilimintí a leagtar amach in 
Airteagal 96(3) ag teastáil ach i gcás ina 
soláthrófar tacaíocht chomhfhreagrach.

Na heilimintí a leagtar amach i bpointe 
(b)(v) agus (vii) den chéad fhomhír de 
mhír 2, agus i bpointí (b) agus (c) de 
mhír 6 d’Airteagal 96, ní bheidh siad ag 
teastáil le haghaidh clár oibríochtúil nua 
den sórt sin. Ní bheidh na heilimintí a 
leagtar amach in Airteagal 96(3) ag teastáil 
ach i gcás ina soláthrófar tacaíocht 
chomhfhreagrach.

Or. en


