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RÉASÚNÚ GEARR

An 28 Bealtaine 2020, chuir an Coimisiún togra ar aghaidh le haghaidh Saoráid Téarnaimh 
agus Athléimneachta a bhunú a thagann in ionad an togra ón gCoimisiún le haghaidh Clár 
Tacaíochta um Athchóiriú (RSP), ar togra é a tarraingíodh siar. Tá an togra nua bunaithe ar an 
téacs is déanaí maidir le RSP agus tá sé ailínithe go dlúth leis an treoir bheartais a 
sholáthraítear faoin Seimeastar Eorpach. Rinneadh athbhreithniú ar a chuspóirí agus rinneadh 
modh seachadta na Saoráide a oiriúnú chun na réaltachtaí nua arna n-eascairt as paindéim 
COVID-19 a chur san áireamh. Sa chomhthéacs nua sin, tá sé ríthábhachtach an téarnamh a 
phleanáil go straitéiseach agus fás inbhuanaithe a áirithiú trí athléimneacht gheilleagair agus 
shochaithe na hEorpa a neartú.

Beidh an tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta ina príomhchlár d’Ionstraim Théarnaimh 
an Aontais Eorpaigh mar chuid den Chreat Airgeadais Ilbhliantúil athbhreithnithe. Tá an 
tSaoráid mar chuid de raon beart freisin a forbraíodh mar fhreagairt ar phaindéim COVID-19 
reatha amhail an “Tionscnamh Infheistíochta mar Fhreagairt ar an gCoróinvíreas”.

Tá sé mar aidhm leis an tSaoráid tacaíocht airgeadais mhórscála a sholáthar chun borradh a 
chur faoi cheapadh agus cur chun feidhme athchóirithe fadtéarmacha a bhfuil géarghá leo 
agus infheistíochtaí poiblí gaolmhara sna Ballstáit. Is é an cuspóir ginearálta atá leis ná 
comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus críochach an Aontais a chur chun cinn trí bhearta 
lenar féidir leis na Ballstáit lena mbaineann téarnamh níos tapúla agus ar bhealach níos 
inbhuanaithe agus a bheith níos athléimní, agus fós tionchar sóisialta agus eacnamaíoch na 
géarchéime a mhaolú agus tacú leis na haistrithe glasa agus fuinnimh, cruthú fostaíochta a 
chothú agus fás inbhuanaithe a chur chun cinn.

I gcomhthéacs níos leithne, rannchuideoidh an tSaoráid Athchóirithe agus Athléimneachta 
freisin le cur chun feidhme ghealltanais an Aontais agus na mBallstát i gcomhthéacs Cholún 
Eorpach na gCeart Sóisialta agus Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh.

Soláthrófar tacaíocht faoin tSaoráid mar fhreagairt ar iarraidh ón mBallstát lena mbaineann a 
dhéanfar ar bhonn deonach. Soláthrófar an tacaíocht sin i bhfoirm tacaíocht neamh-inaisíoctha 
faoi bhainistíocht dhíreach agus i bhfoirm iasachtaí.

Ba cheart do na Ballstáit pleananna náisiúnta téarnaimh agus athléimneachta a ullmhú ina 
mbeidh bearta le haghaidh cur chun feidhme athchóirithe agus tionscadal infheistíochta poiblí 
trí phacáiste comhleanúnach agus ba cheart dóibh a bheith comhsheasmhach leis na dúshláin 
agus tosaíochtaí tír-shonracha ábhartha arna sainaithint i gcomhthéacs an tSeimeastair 
Eorpaigh, leis na cláir athchóirithe náisiúnta, na pleananna náisiúnta fuinnimh agus aeráide, 
na pleananna aistrithe córa, agus na comhaontuithe comhpháirtíochta agus cláir oibríochtúla 
arna nglacadh faoi chistí an Aontais. Is éard a bheidh sna pleananna sin ná iarscríbhinn den 
Chlár Náisiúnta um Athchóiriú agus tabharfar tuarascáil ar an dul chun cinn i ndáil le cur 
chun feidhme na bpleananna sin laistigh de phróiseas an tSeimeastair Eorpaigh. 

Chomh maith leis an tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta, tá rialachán molta ag an 
gCoimisiún freisin le haghaidh Ionstraim um Thacaíocht Theicniúil lena soláthrófar tacaíocht 
chun an acmhainneacht riaracháin agus athchóirithe struchtúracha fadtéarmacha sna Ballstáit 
a neartú agus lena gcothófar cur chun feidhme moltaí tírshonracha a bheidh dírithe ar na 
Ballstáit i gcomhthéacs an tSeimeastair Eorpaigh.
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Is geal leis an Rapóirtéir an togra nua ón gCoimisiún le haghaidh Saoráid Téarnaimh agus 
Athléimneachta a bhunú agus tá sé suite de go mbeidh ról ríthábhachtach ag an tSaoráid sin 
maidir le téarnamh agus athnuachan an Aontais. Molann sé colún a chruthú, laistigh den 
tSaoráid sin, a bheidh tiomnaithe d’athchóirithe agus infheistíochtaí arna gceapadh don chéad 
ghlúin eile, go háirithe don óige agus do leanaí. Léiríonn sé sin tiomantas daingean an 
Rapóirtéara don smaoineamh gur cheart go mbeadh an tSaoráid Téarnaimh agus 
Athléimneachta ina hionstraim atá dírithe ar an todhchaí agus atá ceaptha chun tairbhe na 
chéad ghlúine eile.

Is é is bonn don tuairim reatha ná an tuairim ar ‘Clár Tacaíochta um Athchóiriú a Bhunú’ 
(2018/0213(COD)) a ghlac an Coiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta an 26 
Bealtaine 2020. Uime sin, ionchorpraítear ann na leasuithe go léir atá ábhartha freisin don 
tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta.

Thairis sin, ba mhaith leis an Rapóirtéir athruithe breise a mholadh lena gcuirfí béim ar a 
thábhachtaí atá athchóirithe struchtúracha bunaithe ar an dlúthpháirtíocht, ar an imeascadh 
agus ar an gceartas sóisialta mar chuid de spriocanna an tSeimeastair Eorpaigh chun 
comhionannas deiseanna, agus rochtain orthu, agus cosaint shóisialta a áirithiú, chun grúpaí 
leochaileacha a chosaint agus chun caighdeáin mhaireachtála na saoránach uile a fheabhsú. 
Dar leis siúd, d’fhéadfadh na hathchóirithe atá á saothrú tacaíocht fhorleathan a fháil dá 
ndéanfadh na Ballstáit foráil, mar chuid den phróiseas maidir le hiarrataí ar thacaíocht 
airgeadais a thíolacadh faoin tSaoráid, do chomhairliúcháin leis na geallsealbhóirí ábhartha 
agus leis na parlaimintí náisiúnta.

Molann an Rapóirtéir go leathnófaí raon feidhme na Saoráide (Airteagal 3) trí raon leathan 
réimsí beartais a áireamh, e.g. bearta maidir le hoideachas, agus le foghlaim agus oiliúint ar 
feadh an tsaoil; bearta do thodhchaí níos fearr do leanaí faoi mhíbhuntáiste, don óige, do 
dhaoine scothaosta agus do dhaoine faoi mhíchumas; bearta chun idirdhealú inscne a laghdú 
agus chun comhionannas inscne a chur chun cinn; bearta lena gcuirtear dálaí chun cinn chun 
borradh a chur faoi dheiseanna agus scileanna fiontraíochta; bearta chun gníomhaíocht ar son 
na haeráide a chur chun feidhme; bearta chun feabhas a chur ar acmhainneacht institiúidí 
poiblí cearta oibrithe soghluaiste agus trasteorann a ráthú; bearta maidir le hoideachas VET 
agus le himeascadh na hóige i margadh an tsaothair; bearta maidir le hathchóiriú pinsean 
chomh maith le bearta chun córais sláinte poiblí a fheabhsú.

Molann an Rapóirtéir leasú freisin lena dtugtar aghaidh go sonrach ar chás na mBallstát a 
bhfuil míchothromaíochtaí iomarcacha acu agus ar chás na mBallstát nach bhfuil sa limistéar 
euro atá faoi réir moill shuntasach ar an bhforbairt struchtúrach.

LEASUITHE

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

Leasú 1

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 3
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3) Ar leibhéal an Aontais, is é an 
Seimeastar Eorpach um chomhordú an 
bheartais eacnamaíoch (“an Seimeastar 
Eorpach”), lena n-áirítear prionsabail 
Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta, an 
creat chun tosaíochtaí náisiúnta um 
athchóiriú a shainaithint agus chun 
faireachán a dhéanamh ar a gcur chun 
feidhme. Forbraíonn na Ballstáit a gcuid 
straitéisí infheistíochta ilbhliantúla féin 
chun tacú leis na hathchóirithe sin. Ba 
cheart na straitéisí sin a chur i láthair in 
éineacht leis na Cláir Náisiúnta bliantúla 
um Athchóiriú mar bhealach chun cláir 
infheistíochta a bhfuil tosaíocht acu a 
leagan amach agus a chomhordú, ar cláir 
iad a dtabharfar tacaíocht dóibh le cistiú 
náisiúnta agus/nó le cistiú ón Aontas.

(3) Ar leibhéal an Aontais, is é an 
Seimeastar Eorpach um chomhordú an 
bheartais eacnamaíoch (“an Seimeastar 
Eorpach”), lena n-áirítear prionsabail 
Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta, an 
creat chun tosaíochtaí náisiúnta um 
athchóiriú a shainaithint agus chun 
faireachán a dhéanamh ar a gcur chun 
feidhme. Mar chuid de spriocanna an 
tSeimeastair Eorpaigh, tugtar aghaidh 
freisin ar athchóirithe struchtúracha atá 
bunaithe ar an dlúthpháirtíocht, ar an 
gcomhtháthú agus ar an gceartas 
sóisialta, agus é mar aidhm leis sin 
fostaíocht ardcháilíochta agus fás a 
chruthú, comhionannas deiseanna, agus 
rochtain orthu, agus cosaint shóisialta a 
áirithiú, grúpaí leochaileacha a chosaint 
agus caighdeáin mhaireachtála na 
saoránach uile a fheabhsú. Forbraíonn na 
Ballstáit a gcuid straitéisí infheistíochta 
ilbhliantúla féin chun tacú leis na 
hathchóirithe sin. Ba cheart na straitéisí sin 
a chur i láthair in éineacht leis na Cláir 
Náisiúnta bliantúla um Athchóiriú mar 
bhealach chun cláir infheistíochta a bhfuil 
tosaíocht acu a leagan amach agus a 
chomhordú, ar cláir iad a dtabharfar 
tacaíocht dóibh le cistiú náisiúnta agus/nó 
le cistiú ón Aontas.

Or. en

Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5) Tá cur chun feidhme na n-
athchóirithe lena rannchuidítear le 
hardleibhéal athléimneachta a bhaint 
amach sna geilleagair intíre, lena 

(5) Tá cur chun feidhme na n-
athchóirithe lena rannchuidítear le 
hardleibhéal athléimneachta a bhaint 
amach sna geilleagair intíre, lena 
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neartaítear an acmhainn choigeartaithe 
agus lena mbaintear leas as an 
acmhainneacht fáis ar cheann de na 
tosaíochtaí beartais atá ag an Aontas. Dá 
bhrí sin, tá siad ríthábhachtach chun an 
téarnamh a chur ar bhealach na 
hinbhuanaitheachta agus tacú le próiseas an 
chóineasaithe eacnamaíoch agus shóisialta 
aníos. Tá sé seo níos riachtanaí fós i 
ndiaidh ghéarchéim na paindéime chun an 
bealach a réiteach le haghaidh téarnamh 
tapa.

neartaítear an acmhainn choigeartaithe, 
lena mbaintear leas as an acmhainneacht 
fáis agus lena n-oiriúnaítear d’fhorbairtí 
teicneolaíochta ar cheann de na tosaíochtaí 
beartais atá ag an Aontas. Dá bhrí sin, tá 
siad ríthábhachtach chun an téarnamh a 
chur ar bhealach na hinbhuanaitheachta 
agus tacú le próiseas an chóineasaithe 
eacnamaíoch agus shóisialta aníos. Tá sé 
sin níos riachtanaí fós i ndiaidh ghéarchéim 
na paindéime chun an bealach a réiteach le 
haghaidh téarnamh tapa.

Or. en

Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6) Is léir ón am atá thart go ngearrtar 
siar go mór ar an infheistíocht le linn 
géarchéimeanna. Mar sin féin, tá sé 
riachtanach tacú le hinfheistíocht sa chás 
áirithe seo chun dlús a chur leis an 
téarnamh agus an acmhainneacht fáis 
fhadtéarmach a neartú. Tá sé tábhachtach 
infheistiú i dteicneolaíochtaí, acmhainní 
agus próisis ghlasa agus dhigiteacha atá 
dírithe ar chuidiú leis an aistriú chuig 
fuinneamh glan, borradh a chur faoin 
éifeachtúlacht fuinnimh i dtithíocht agus in 
earnálacha ríthábhachtacha eile an 
gheilleagair chun fás inbhuanaithe a bhaint 
amach agus poist a chruthú. Cuideoidh sé 
leis an Aontas chomh maith a bheith níos 
athléimní agus níos neamhspleáiche trí 
phríomhshlabhraí soláthair a éagsúlú.

(6) Is léir ón am atá thart gur minic a 
ghearrtar siar go mór ar an infheistíocht le 
linn géarchéimeanna. Tá sé 
bunriachtanach, áfach, tacú le 
hinfheistíocht sa chás áirithe seo chun dlús 
a chur leis an téarnamh agus an 
acmhainneacht fáis fhadtéarmach a neartú. 
Tá infheistíocht a dhéanamh i 
dteicneolaíochtaí, acmhainneachtaí agus 
próisis ghlasa agus dhigiteacha atá dírithe 
ar chúnamh a thabhairt i ndáil leis an 
aistriú chuig fuinneamh glan, agus borradh 
a chur faoin éifeachtúlacht fuinnimh sa 
tithíocht agus in earnálacha lárnacha eile 
den gheilleagar tábhachtach chun fás 
inbhuanaithe a bhaint amach, chun cuidiú 
le poist a chruthú agus chun margaí 
saothair athléimneacha a thógáil. 
Cuideoidh sé freisin leis an Aontas a 
dhéanamh níos athléimní agus níos 
neamhspleáiche trí phríomhshlabhraí 
soláthair a éagsúlú.

Or. en
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Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8) I bhfianaise an mhéid sin, ní mór an 
creat reatha chun tacaíocht a sholáthar do 
Bhallstáit a neartú, agus tacaíocht dhíreach 
airgeadais a sholáthar do na Ballstáit trí 
uirlis uathúil nuálach. Chuige sin, ba cheart 
Saoráid Téarnaimh agus Athléimneachta 
(“an tSaoráid”) a bhunú faoin Rialachán 
seo chun tacaíocht airgeadais éifeachtach 
shuntasach a sholáthar chun dlús a chur le 
cur chun feidhme athchóirithe agus 
infheistíochtaí poiblí gaolmhara sna 
Ballstáit. Ba cheart go mbeadh an tSaoráid 
cuimsitheach agus ba cheart go rachadh an 
taithí a fuair an Coimisiún agus na Ballstáit 
as úsáid a bhaint as ionstraimí agus as cláir 
eile roimhe seo chun tairbhe di.

(8) I bhfianaise an mhéid sin, is gá an 
creat reatha chun tacaíocht a sholáthar do 
Bhallstáit a neartú, agus tacaíocht dhíreach 
airgeadais a sholáthar do na Ballstáit trí 
uirlis nuálach. Chuige sin, ba cheart 
Saoráid Téarnaimh agus Athléimneachta 
(“an tSaoráid”) a bhunú faoin Rialachán 
seo chun tacaíocht airgeadais éifeachtach 
agus tacaíocht shuntasach a sholáthar chun 
dlús a chur le cur chun feidhme 
athchóirithe a bhaineann le moltaí 
tírshonracha an Choimisiúin arna n-
eisiúint i gcomhthéacs an tSeimeastair 
Eorpaigh agus infheistíochtaí poiblí 
gaolmhara sna Ballstáit. Ba cheart go 
mbeadh an tSaoráid cuimsitheach agus ba 
cheart go rachadh an taithí a fuair an 
Coimisiún agus na Ballstáit as úsáid a 
bhaint as na hionstraimí agus cláir eile 
chun tairbhe di.

Or. en

Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11) Mar léiriú ar Chomhaontú Glas don 
Eoraip mar straitéis fáis inbhuanaithe na 
hEorpa agus aistriúchán ghealltanais an 
Aontais maidir le Comhaontú Pháras agus 
Spriocanna na Náisiún Aontaithe um 
Fhorbairt Inbhuanaithe a chur chun 
feidhme, rannchuideoidh an tSaoráid arna 
bunú leis an Rialachán seo le bearta aeráide 

(11) Mar léiriú ar an gComhaontú Glas 
don Eoraip mar straitéis fáis inbhuanaithe 
na hEorpa agus aistriúchán ghealltanais an 
Aontais maidir le Comhaontú Pháras agus 
Spriocanna na Náisiún Aontaithe um 
Fhorbairt Inbhuanaithe a chur chun 
feidhme, rannchuideoidh an tSaoráid arna 
bunú leis an Rialachán seo le 
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agus inbhuanaitheacht comhshaoil a 
phríomhshruthú agus leis an sprioc 
foriomlán a ghnóthú, is é sin go mbeadh 
25 % den chaiteachas i mbuiséad an 
Aontais Eorpaigh ag tacú le cuspóirí 
aeráide.

gníomhaíochtaí ar son na haeráide agus an 
inbhuanaitheacht comhshaoil a 
phríomhshruthú agus le haistriú cóir a 
bhaint amach agus le sprioc fhoriomlán a 
ghnóthú, is é sin go mbeadh 25 % den 
chaiteachas i mbuiséad an Aontais 
Eorpaigh ag tacú le cuspóirí aeráide.

Or. en

Leasú 6

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 13

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(13) Chun gur féidir bearta a dhéanamh 
lena nasctar an tSaoráid leis an rialachas 
eacnamaíoch fónta, d’fhonn dálaí cur chun 
feidhme aonfhoirmeacha a áirithiú, ba 
cheart an chumhacht a bhronnadh ar an 
gComhairle an tréimhse ama do ghlacadh 
cinntí maidir le tograí le haghaidh 
pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta a chur ar fionraí, ar 
thogra a fháil ón gCoimisiún agus trí 
mheán gníomhartha cur chun feidhme, 
agus íocaíochtaí a chur ar fionraí faoin 
tSaoráid seo, i gcás neamh-chomhlíonadh 
suntasach i ndáil leis na cásanna ábhartha a 
bhaineann leis an bpróiseas rialachais 
eacnamaíoch a leagtar síos i Rialachán 
(AE) Uimh. XXX/XX ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle [Rialachán na 
bhForálacha Coiteanna] (…). Ba cheart an 
chumhacht a bhronnadh ar an 
gComhairle freisin an cur ar fionraí sin a 
fhoirceannadh trí mheán gníomhartha 
cur chun feidhme i ndáil leis na cásanna 
ábhartha céanna ar thogra a fháil ón 
gCoimisiún.

(13) Chun gur féidir bearta a dhéanamh 
lena nasctar an tSaoráid le rialachas 
eacnamaíoch fónta, d’fhonn dálaí cur chun 
feidhme aonfhoirmeacha a áirithiú, ba 
cheart an chumhacht chun gníomhartha a 
ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 
den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh (CFAE) a tharmligean chuig an 
gCoimisiún i dtaca leis an bhfionraí a 
chur ar fionraí nó a chur ar ceal i ndáil 
leis an tréimhse ama do ghlacadh cinntí 
maidir le tograí le haghaidh pleananna 
téarnaimh agus athléimneachta faoin 
tSaoráid seo, i gcás neamh-chomhlíonadh 
suntasach i ndáil leis na cásanna ábhartha a 
bhaineann leis an bpróiseas rialachais 
eacnamaíoch a leagtar síos i Rialachán 
(AE) Uimh. XXX/XX ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle [CPR] (…). 
Tá sé tábhachtach, go háirithe, go 
rachadh an Coimisiún i mbun 
comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid 
oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar 
leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfaí 
na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis 
na prionsabail a leagtar síos i 
gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 
Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht 
Níos Fearr1a. Go sonrach, chun 
rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú 
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na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, 
faigheann Parlaimint na hEorpa agus an 
Chomhairle na doiciméid uile ag an am 
céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, 
agus bíonn rochtain chórasach ag a gcuid 
saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí 
saineolaithe an Choimisiúin a bhíonn ag 
déileáil le hullmhú na ngníomhartha 
tarmligthe.
_________________
1a. IO L 123, 12.5.2016, lch. 1.

Or. en

Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 13 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(13a) Ba cheart go dtagródh raon 
feidhme na Saoráide do réimsí beartais a 
bhaineann le comhtháthú eacnamaíoch, 
sóisialta agus críochach, leis na haistrithe 
glasa agus digiteacha, leis an tsláinte, le 
hiomaíochas, le fiontraíocht, le 
hathléimneacht, le táirgiúlacht, le 
cobhsaíocht na gcóras airgeadais, le 
hoideachas agus scileanna, le beartais do 
leanaí agus don óige, le taighde agus 
nuálaíocht, le fás cliste, inbhuanaithe 
agus uilechuimsitheach, le córais cúraim 
sláinte phoiblí, chomh maith le beartais i 
gcomhréir le Colún Eorpach na gCeart 
Sóisialta, amhail cosaint shóisialta, poist 
ardcháilíochta agus infheistíocht, 
comhionannas inscne, agus imeascadh 
daoine faoi mhíchumas.

Or. en
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Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 14

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14) Ba cheart gurb é cuspóir ginearálta 
na Saoráide comhtháthú eacnamaíoch, 
sóisialta agus críochach a chur chun cinn. 
Chun na críche sin, ba cheart di 
rannchuidiú le feabhas a chur ar 
athléimneacht agus cumas coigeartaithe na 
mBallstát, rud a mhaolóidh tionchar 
sóisialta agus eacnamaíoch na géarchéime, 
agus tacú le haistrithe glasa agus digiteacha 
atá dírithe ar Eoraip a bheidh neodrach ó 
thaobh na haeráide a bheith ann faoi 2050, 
agus ar an gcaoi sin acmhainneacht fáis 
gheilleagair an Aontais a athbhunú i 
ndiaidh na géarchéime, cruthú fostaíochta 
a chothú agus fás inbhuanaithe a chur 
chun cinn.

(14) Ba cheart gurbh é cuspóir ginearálta 
na Saoráide ná comhtháthú eacnamaíoch, 
sóisialta agus críochach, struchtúir 
eacnamaíocha agus shóisialta 
athléimneacha agus margaí saothair 
athléimneacha a chur chun cinn, aghaidh 
a thabhairt ar dhúshláin 
dhéimeagrafacha agus an acmhainneacht 
riaracháin agus institiúideach a neartú. 
Chun na críche sin, ba cheart di 
rannchuidiú le feabhas a chur ar 
athléimneacht agus acmhainneacht 
choigeartaithe na mBallstát, rud a 
mhaolódh tionchar sóisialta agus 
eacnamaíoch na géarchéime, agus tacú leis 
na haistrithe glasa agus digiteacha atá 
dírithe ar Eoraip a bheidh neodrach ó 
thaobh na haeráide a bheith ann faoi 2050, 
agus ar an gcaoi sin acmhainneacht fáis 
gheilleagair an Aontais a athbhunú i 
ndiaidh na géarchéime, cruthú post 
ardcháilíochta a chothú agus fás 
inbhuanaithe a chur chun cinn, mar aon 
le hationsclú nuálach agus inbhuanaithe, 
athchóirithe ar chórais oideachais agus 
oiliúna, agus tacaíocht d’athchóirithe sna 
Ballstáit nach bhfuil an euro mar 
airgeadra acu, chun glacadh an euro mar 
a n-airgeadra a éascú.

Or. en

Leasú 9

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 16

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(16) Chun rannchuidiú an phlean (16) Chun rannchuidiú an phlean 
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téarnaimh agus athléimneachta le cuspóirí 
na Saoráide a áirithiú, ba cheart bearta le 
haghaidh cur chun feidhme na n-
athchóirithe agus na dtionscadal 
infheistíochta poiblí a bheith ann trí phlean 
comhleanúnach téarnaimh agus 
athléimneachta. Ba cheart go mbeadh an 
plean téarnaimh agus athléimneachta 
comhsheasmhach leis na dúshláin agus na 
tosaíochtaí tírshonracha ábhartha arna 
sainaithint i gcomhthéacs an tSeimeastair 
Eorpaigh, leis na cláir náisiúnta um 
athchóiriú, pleananna náisiúnta fuinnimh 
agus aeráide, na pleananna um aistriú cóir, 
agus na comhaontuithe comhpháirtíochta 
agus na cláir oibríochtúla arna nglacadh 
faoi chistí an Aontais. Chun borradh a chur 
faoi ghníomhaíochtaí a thagann faoi 
thosaíochtaí an Chomhaontaithe Ghlais 
don Eoraip agus an Chláir Oibre Dhigitigh, 
ba cheart freisin go leagfar amach bearta sa 
phlean atá ábhartha maidir leis na haistrithe 
glasa agus digiteacha. Leis na bearta ba 
cheart go bhféadfaí spriocanna, cuspóirí 
agus an rannchuidiú a leagtar amach sna 
pleananna náisiúnta fuinnimh agus aeráide, 
agus nuashonruithe de, a bhaint amach go 
gasta. Ba cheart tosaíochtaí aeráide agus 
comhshaoil an Aontais a urramú go 
hiomlán agus gach gníomhaíocht dá 
dtugtar tacaíocht á saothrú.

téarnaimh agus athléimneachta le cuspóirí 
na Saoráide a áirithiú, ba cheart bearta a 
bheith ann le haghaidh cur chun feidhme 
athchóirithe agus tionscadal infheistíochta 
poiblí trí phlean comhleanúnach téarnaimh 
agus athléimneachta. Chun go dtacófaí i 
bhfad is i ngearr leis na athchóirithe arna 
saothrú, ba cheart do na Ballstáit ar mian 
leo tairbhe a bhaint as an tSaoráid dul i 
gcomhairle, mar chuid den phróiseas 
chun na pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta a dhréachtú, leis na 
húdaráis réigiúnacha agus áitiúla agus le 
geallsealbhóirí eile, lena n-áirítear na 
comhpháirtithe sóisialta agus 
eagraíochtaí na sochaí sibhialta, i 
gcomhréir le forálacha ábhartha an 
Chóid Iompair maidir le Comhpháirtíocht 
faoin mbeartas comhtháthaithe, mar aon 
le parlaimintí náisiúnta. Ba cheart go 
mbeadh an plean téarnaimh agus 
athléimneachta comhsheasmhach leis na 
dúshláin agus na tosaíochtaí tírshonracha 
ábhartha arna sainaithint i gcomhthéacs an 
tSeimeastair Eorpaigh, agus táscairí 
sóisialta sonracha arna sainaithint do 
gach Ballstát á gcur san áireamh, leis na 
cláir náisiúnta um athchóiriú, pleananna 
náisiúnta fuinnimh agus aeráide, na 
pleananna um aistriú cóir, agus na 
comhaontuithe comhpháirtíochta agus na 
cláir oibríochtúla arna nglacadh faoi chistí 
an Aontais. Chun borradh a chur faoi 
ghníomhaíochtaí a thagann faoi 
thosaíochtaí an Chomhaontaithe Ghlais 
don Eoraip agus an Chláir Oibre Dhigitigh, 
ba cheart freisin go leagfaí amach bearta sa 
phlean atá ábhartha do na haistrithe glasa 
agus digiteacha. Leis na bearta, ba cheart 
go bhféadfaí spriocanna, cuspóirí agus an 
rannchuidiú a leagtar amach sna pleananna 
náisiúnta fuinnimh agus aeráide, agus 
nuashonruithe de, a bhaint amach go gasta. 
Ba cheart tosaíochtaí aeráide agus 
comhshaoil an Aontais a urramú go 
hiomlán agus gach gníomhaíocht dá 
dtugtar tacaíocht á saothrú.
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Or. en

Leasú 10

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 18

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(18) Ba cheart don Chomhairle a bheith 
in ann plé a dhéanamh, laistigh den 
Seimeastar Eorpach, ar staid an téarnaimh, 
na hathléimneachta agus na hacmhainne 
coigeartaithe san Aontas, agus é a bheith 
ina bhonn le hullmhúchán agus cur chun 
feidhme phleananna téarnaimh agus 
athléimneachta na mBallstát. Chun fianaise 
iomchuí a áirithiú, ba cheart go mbeadh an 
plé seo bunaithe ar fhaisnéis straitéiseach 
agus anailíseach ón gCoimisiún atá ar fáil i 
gcomhthéacs an tSeimeastair Eorpaigh 
agus, bunaithe ar an bhfaisnéis maidir le 
cur chun feidhme na bpleananna sna 
blianta roimhe sin, más ann di.

(18) Ba cheart do Pharlaimint na 
hEorpa agus don Chomhairle a bheith in 
ann plé a dhéanamh, laistigh den 
Seimeastar Eorpach, ar staid an téarnaimh, 
na hathléimneachta agus na 
hacmhainneavhta coigeartaithe san Aontas, 
agus é sin a bheith ina bhonn le 
hullmhúchán agus cur chun feidhme 
phleananna téarnaimh agus athléimneachta 
na mBallstát. Chun fianaise iomchuí a 
áirithiú, ba cheart go mbeadh an plé sin 
bunaithe ar fhaisnéis straitéiseach agus 
anailíseach an Choimisiúin atá ar fáil i 
gcomhthéacs an tSeimeastair Eorpaigh 
agus, más ann di, ar bhonn na faisnéise 
maidir le cur chun feidhme na bpleananna 
sna blianta roimhe sin.

Or. en

Leasú 11

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 21

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(21) Chun úinéireacht náisiúnta na n-
athchóirithe agus na n-infheistíochtaí 
ábhartha agus aird orthu sin a áirithiú, ba 
chóir do na Ballstáit ar mian leo tacaíocht a 
fháil plean téarnaimh agus athléimneachta 
a chur faoi bhráid an Choimisiúin a bhfuil 
réasúnú agus bunús cuí leis. Ba cheart go 
leagfaí amach sa phlean téarnaimh agus 
athléimneachta an tacar mionsonraithe de 

(21) Chun úinéireacht náisiúnta 
athchóirithe agus infheistíochtaí ábhartha 
agus aird orthu sin a áirithiú, ba cheart do 
na Ballstáit ar mian leo tacaíocht a fháil 
plean téarnaimh agus athléimneachta, a 
bhfuil réasúnú agus bunús cuí leis, a chur 
faoi bhráid an Choimisiúin. Ba cheart go 
leagfaí amach sa phlean téarnaimh agus 
athléimneachta an tacar mionsonraithe de 
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bhearta maidir le cur chun feidhme an 
phlean, lena n-áirítear spriocanna agus 
garspriocanna, agus an tionchar a mheastar 
a bheidh ag an bplean téarnaimh agus 
athléimneachta ar acmhainneacht fáis, 
cruthú fostaíochta agus athléimneacht 
eacnamaíoch agus shóisialta; ba cheart a 
áireamh ann freisin bearta atá ábhartha 
maidir leis an aistriú glas agus an t-aistriú 
digiteach; ba cheart a áireamh ann freisin 
míniú ar chomhsheasmhacht an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta atá 
beartaithe ina bhfuil tagairt do na dúshláin 
agus na tosaíochtaí tírshonracha ábhartha 
arna sainaithint i gcomhthéacs an 
tSeimeastair Eorpaigh. Ba cheart go n-
iarrfaí go mbeadh dlúthchomhar idir an 
Coimisiún agus na Ballstáit agus go 
mbainfí amach é le linn an phróisis.

bhearta maidir lena chur chun feidhme, 
méid an chomhairliúcháin leis na 
húdaráis réigiúnacha agus áitiúla agus le 
geallsealbhóirí eile, lena n-áirítear na 
comhpháirtithe sóisialta agus 
eagraíochtaí na sochaí sibhialta, a 
rinneadh sular cuireadh isteach an plean, 
lena n-áirítear spriocanna agus 
garspriocanna, agus an tionchar a mheastar 
a bheidh ag an bplean téarnaimh agus 
athléimneachta ar an acmhainneacht fáis, 
ar chruthú post agus ar an athléimneacht 
eacnamaíoch agus shóisialta, chomh maith 
leis na táscairí sóisialta a bheidh le 
feabhsú, i gcomhréir le Colún Eorpach na 
gCeart Sóisialta agus le Spriocanna 
Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún 
Aontaithe; ba cheart a áireamh ann freisin 
bearta atá ábhartha don aistriú glas agus 
don aistriú digiteach, agus, i gcás inarb 
iomchuí, meastachán ar thionchar na n-
aistrithe glasa agus digiteacha ó thaobh 
poist a cailleadh agus easpa cosanta 
sóisialta, agus ar bhearta iomchuí chun 
aghaidh a thabhairt ar na fadhbanna sin; 
ba cheart a áireamh ann freisin míniú ar 
chomhsheasmhacht an phlean téarnaimh 
agus athléimneachta atá molta leis na 
dúshláin agus na tosaíochtaí tírshonracha 
ábhartha arna sainaithint i gcomhthéacs an 
tSeimeastair Eorpaigh. Ba cheart 
dlúthchomhar idir an Coimisiún agus na 
Ballstáit a lorg agus a bhaint amach i rith 
an phróisis.

Or. en

Leasú 12

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 27

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(27) Chun a áirithiú go dtabharfar tús 
áite don tacaíocht airgeadais tar éis na 
géarchéime, agus chun a áirithiú go bhfuil 

(27) Chun a áirithiú go dtabharfar tús 
áite don tacaíocht airgeadais tar éis na 
géarchéime, agus chun a áirithiú go mbeidh 
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sí comhoiriúnach leis an gcistiú atá ar fáil 
don ionstraim seo, ba cheart go mbeadh na 
cistí á leithdháileadh ar na Ballstáit go dtí 
an 31 Nollaig 2024. Chuige sin, ba cheart 
go ngeallfaí go dlíthiúil ar a laghad 60 
faoin gcéad den mhéid a bheidh ar fáil don 
tacaíocht neamh-inaisíoctha faoin 
31 Nollaig 2022. Ba cheart go ngeallfaí go 
dlíthiúil an méid a fhágtar faoin 
31 Nollaig 2024.

sí comhoiriúnach leis an gcistiú atá ar fáil 
don ionstraim seo, ba cheart go mbeadh na 
cistí á leithdháileadh ar na Ballstáit go dtí 
an 31 Nollaig 2025. Chuige sin, ba cheart 
go ngeallfaí go dlíthiúil ar a laghad 60 
faoin gcéad den mhéid a bheidh ar fáil don 
tacaíocht neamh-inaisíoctha faoin 
31 Nollaig 2022. Ba cheart go ngeallfaí go 
dlíthiúil an méid atá fágtha faoin 
31 Nollaig 2025.

Or. en

Leasú 13

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 29

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(29) Ba cheart údar cuí a bheith leis an 
iarraidh iasachta de bharr na riachtanais 
airgeadais atá ceangailte leis na 
hathchóirithe agus infheistíochtaí breise 
lena n-áirítear an plean téarnaimh agus 
athléimneachta, atá ábhartha go sonrach 
don aistriú glas agus don aistriú digiteach, 
agus mar sin, de bharr costas an phlean a 
bheith níos airde ná an ranníocaíocht uasta 
atá le leithdháileadh tríd an ranníocaíocht 
neamh-inaisíoctha. Ba cheart go bhféadfaí 
an iarraidh iasachta agus an plean a 
thíolacadh ag an am céanna. I gcás go 
ndéanfar an iarraidh iasachta ag am 
éagsúil, ba cheart go mbeadh plean 
athbhreithnithe ina bhfuil garspriocanna 
agus spriocanna breise ag gabháil léi. Chun 
tús-ualú acmhainní a áirithiú, ní mór do na 
Ballstáit tacaíochta iasachta a iarraidh faoin 
31 Lúnasa 2024 ar a dhéanaí. Chun críocha 
bainistíocht fhónta airgeadais, ní mór 
uasteorainn a chur le méid iomlán na n-
iasachtaí arna ndeonú faoin Rialachán seo. 
Ina theannta sin, níor cheart d’uasmhéid na 
hiasachta do gach Ballstát a bheith níos 
airde ná 4.7 % d’Ollioncam Náisiúnta an 
Bhallstáit sin. In imthosca eisceachtúla, ba 

(29) Ba cheart údar cuí a bheith leis an 
iarraidh iasachta de bharr na riachtanais 
airgeadais atá ceangailte leis na 
hathchóirithe agus infheistíochtaí breise 
lena n-áirítear an plean téarnaimh agus 
athléimneachta, atá ábhartha go sonrach 
don aistriú glas agus don aistriú digiteach, 
agus dá bhrí sin, de bharr costas an phlean 
a bheith níos airde ná an ranníocaíocht 
airgeadais uasta atá le leithdháileadh tríd 
an ranníocaíocht neamh-inaisíoctha. Ba 
cheart go bhféadfaí an iarraidh ar iasacht 
agus an plean a thíolacadh ag an am 
céanna. I gcás ina ndéanfar an iarraidh ar 
iasacht ag am éagsúil, ba cheart go mbeadh 
plean athbhreithnithe ina bhfuil 
garspriocanna agus spriocanna breise ag 
gabháil léi. Chun tús-ualú acmhainní a 
áirithiú, ní mór do na Ballstáit tacaíochta 
iasachta a iarraidh faoin 31 Lúnasa 2025 ar 
a dhéanaí. Chun críocha bainistíocht fhónta 
airgeadais, ní mór uasteorainn a chur le 
méid iomlán na n-iasachtaí arna ndeonú 
faoin Rialachán seo. Sa bhreis air sin, níor 
cheart d’uasmhéid na hiasachta do gach 
Ballstát a bheith níos airde ná 6.8% 
d’Ollioncam Náisiúnta an Bhallstáit sin. In 
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cheart go bhféadfaí cur leis an méid 
uasteoranta, faoi réir infhaighteacht 
acmhainní. Ar na cúiseanna céanna a 
bhaineann le bainistíocht fhónta airgeadais, 
ba cheart go bhféadfaí an iasacht a íoc i 
dtráthchodanna in aghaidh chomhlíonadh 
na dtorthaí.

imthosca eisceachtúla, ba cheart go 
bhféadfaí cur leis an méid uasteoranta, faoi 
réir infhaighteacht acmhainní. Ar na 
cúiseanna céanna a bhaineann le 
bainistíocht fhónta airgeadais, ba cheart go 
bhféadfaí an iasacht a íoc i dtráthchodanna 
in aghaidh chomhlíonadh na dtorthaí.

Or. en

Leasú 14

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 32 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(32a) I gcás nach bhféadfar na 
pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta, lena n-áirítear 
garspriocanna agus spriocanna ábhartha, 
a bhaint amach a thuilleadh, i bpáirt ná 
go hiomlán, lena n-áirítear i gcás ina 
ndéanfaidh na hathruithe ar na táscairí 
sóisialta agus eacnamaíocha difear 
suntasach don phlean tosaigh a thíolaic 
an Ballstát lena mbaineann de bharr 
imthosca oibiachtúla, féadfaidh an 
Ballstát lena mbaineann iarraidh 
réasúnaithe a chur faoi bhráid an 
Choimisiúin a chinneadh a leasú nó a 
ionadú. Chuige sin, ba cheart go mbeadh 
an Ballstát in ann leasuithe ar an bplean 
téarnaimh agus athléimneachta a 
mholadh agus leas a bhaint as an 
Ionstraim um Thacaíocht Theicniúil.

Or. en

Leasú 15

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 32 b (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(32b) I gcás ina sainaithnítear faoin 
Seimeastar Eorpach, agus go háirithe sna 
moltaí tírshonracha, dúshláin ar gá 
athchóiriú práinneach a dhéanamh ina 
leith ach go mbaineann an Ballstát i 
dtrácht úsáid neamhleor as an gcistiú 
leithdháilte, nó i gcás ina bhfuil an cistiú 
sin curtha ar fionraí ag an gCoimisiún, 
ba cheart go leanfadh gníomhaíochtaí 
réigiúnacha agus áitiúla a rannchuidíonn 
le haghaidh a thabhairt ar na dúshláin 
sin de thairbhe a bhaint as an tSaoráid. I 
gcás nach mbaineann Ballstát ag a bhfuil 
maolú de réir bhrí Airteagal 139(1) CFAE 
úsáid as an gcistiú leithdháilte, ba cheart 
an cistiú sin a chur ar fáil le haghaidh 
tograí arna ndréachtú tar éis dul i 
gcomhairle leis na húdaráis réigiúnacha 
agus áitiúla agus le geallsealbhóirí eile, 
lena n-áirítear na comhpháirtithe 
sóisialta agus eagraíochtaí na sochaí 
sibhialta, chun díospóireacht oscailte a 
chur chun cinn chun tacú le 
gníomhaíochtaí chun taighde agus 
díospóireacht phoiblí a spreagadh agus 
chun faisnéis faoi na hathchóirithe is gá 
chun aghaidh a thabhairt ar iarmhairtí 
diúltacha phaindéim COVID-19 a 
scaipeadh.

Or. en

Leasú 16

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 32 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(32c) Ba cheart Ballstáit atá faoi réir 
míchothromaíochtaí iomarcacha agus 
Ballstáit nach bhfuil an euro mar 
airgeadra acu atá faoi réir moill 
shuntasach ar an bhforbairt struchtúrach 
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a bheith in ann athchóirithe, lena dtugtar 
aghaidh ar na fadhbanna ba shiocair leis 
na míchothromaíochtaí iomarcacha sin, a 
mholadh ina bpleananna téarnaimh agus 
athléimneachta.

Or. en

Leasú 17

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 34 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(34a) Ba cheart do na Ballstáit a áirithiú 
go ndéanfar gníomhaíochtaí cumarsáide 
an Choimisiúin, go háirithe maidir leis an 
oibleagáid úsáid a bhaint as an tacaíocht 
a sholáthraítear faoi chuimsiú na 
Saoráide, a scaipeadh go cuí ar an 
leibhéal réigiúnach agus áitiúil iomchuí.

Or. en

Leasú 18

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 39

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(39) Ba cheart don Choimisiún na 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta 
atá le cur chun feidhme ag na Ballstáit agus 
an ranníocaíocht airgeadais 
chomhfhreagrach a leithdháileadh orthu a 
bhunú trí ghníomh cur chun feidhme. 
Chun coinníollacha aonfhoirmeacha a 
áirithiú maidir leis an Rialachán seo a 
chur chun feidhme, ba cheart cumhachtaí 
cur chun feidhme a thabhairt don 
Choimisiún. Ba cheart go bhfeidhmeodh 
an Coimisiún na cumhachtaí cur chun 
feidhme maidir leis na pleananna 

(39) Ba cheart an chumhacht chun 
gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le 
hAirteagal 290 CFAE a tharmligean 
chuig an gCoimisiún i dtaca leis na 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta a 
bhunú a bheidh le cur chun feidhme ag na 
Ballstáit agus i dtaca leis an ranníocaíocht 
chomhfhreagrach airgeadais a bheidh le 
leithdháileadh orthu. Tá sé tábhachtach, 
go háirithe, go rachadh an Coimisiún i 
mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a 
chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear 
ar leibhéal na saineolaithe, agus go 
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téarnaimh agus athléimneachta a 
ghlacadh agus an tacaíocht airgeadais a 
íoc ar chomhlíonadh na ngarspriocanna 
agus na spriocanna ábhartha i gcomhréir 
le Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle, faoin nós imeachta 
scrúdúcháin sin. Tar éis gníomh cur chun 
feidhme a ghlacadh, ba cheart go 
bhféadfadh na Ballstát lena mbaineann 
agus an Coimisiún teacht ar chomhaontú 
maidir le socruithe oibríochtúla áirithe de 
chineál teicniúil, ina dtugtar mionsonraí ar 
ghnéithe den chur chun feidhme maidir le 
hamlínte, táscairí le haghaidh 
garspriocanna agus spriocanna, agus 
rochtain ar na sonraí foluiteacha. Chun 
ábharthacht leanúnach na socruithe 
oibríochtúla a cheadú i ndáil leis na dálaí 
atá ann faoi láthair le linn chur chun 
feidhm an phlean téarnaimh agus 
athléimneachta, ba cheart go bhféadfaí 
gnéithe na socruithe teicniúla sin a 
mhodhnú de chomhthoil. Tá feidhm maidir 
leis an Rialachán seo ag rialacha airgeadais 
cothrománacha a ghlac Parlaimint na 
hEorpa agus an Chomhairle ar bhonn 
Airteagal 322 den Chonradh ar 
Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh. Leagtar 
síos na rialacha sin sa Rialachán 
Airgeadais agus socraítear leo go háirithe 
an nós imeachta maidir leis an mbuiséad a 
bhunú agus a chur chun feidhme le 
deontais, soláthar, duaiseanna agus cur 
chun feidhme indíreach, agus déantar foráil 
maidir le seiceálacha i dtaobh freagracht 
gníomhairí airgeadais. Ina theannta sin, na 
rialacha a ghlactar ar bhonn Airteagal 322 
CFAE, baineann siad freisin le cosaint 
bhuiséad an Aontais i gcás easnaimh 
ghinearálaithe maidir le smacht reachta sna 
Ballstáit, ós rud é gur réamhchoinníoll 
riachtanach urramú an smachta reachta i 
dtaca le bainistíocht fhónta airgeadais agus 
cistiú éifeachtach de chuid an Aontais.

ndéanfaí na comhairliúcháin sin i 
gcomhréir leis na prionsabail a leagtar 
síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 
13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht 
Níos Fearr1a. Go sonrach, chun 
rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú 
na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, 
faigheann Parlaimint na hEorpa agus an 
Chomhairle na doiciméid uile ag an am 
céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, 
agus bíonn rochtain chórasach ag a gcuid 
saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí 
saineolaithe an Choimisiúin a bhíonn ag 
déileáil le hullmhú na ngníomhartha 
tarmligthe. Tar éis gníomh tarmligthe a 
ghlacadh, ba cheart go bhféadfadh na 
Ballstát lena mbaineann agus an Coimisiún 
teacht ar chomhaontú maidir le socruithe 
oibríochtúla áirithe de chineál teicniúil, ina 
dtugtar mionsonraí ar ghnéithe den chur 
chun feidhme maidir le hamlínte, táscairí le 
haghaidh garspriocanna agus spriocanna, 
agus rochtain ar na sonraí foluiteacha. 
Chun ábharthacht leanúnach na socruithe 
oibríochtúla a cheadú i ndáil leis na dálaí 
atá ann faoi láthair le linn chur chun 
feidhm an phlean téarnaimh agus 
athléimneachta, ba cheart go bhféadfaí 
gnéithe na socruithe teicniúla sin a 
mhodhnú de chomhthoil. Tá feidhm ag 
rialacha cothrománacha airgeadais arna 
nglacadh ag Parlaimint na hEorpa agus ag 
an gComhairle ar bhonn Airteagal 322 
CFAE maidir leis an Rialachán seo. 
Leagtar síos na rialacha sin sa Rialachán 
Airgeadais agus socraítear leo go háirithe 
an nós imeachta maidir leis an mbuiséad a 
bhunú agus a chur chun feidhme le 
deontais, soláthar, duaiseanna agus cur 
chun feidhme indíreach, agus déantar foráil 
leo maidir le seiceálacha i dtaobh 
freagracht gníomhairí airgeadais. Ina 
theannta sin, na rialacha a ghlactar ar 
bhonn Airteagal 322 CFAE, baineann siad 
freisin le cosaint bhuiséad an Aontais i 
gcás easnaimh ghinearálaithe maidir leis an 
smacht reachta sna Ballstáit, ós rud é gur 
réamhchoinníoll bunriachtanach é an 
urraim don smacht reachta i dtaca le 
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bainistíocht fhónta airgeadais agus cistiú 
éifeachtach de chuid an Aontais.

__________________
Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 16 Feabhra 2011 lena 
leagtar síos na rialacha agus na 
prionsabail ghinearálta a bhaineann leis 
na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar 
fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme 
ag an gCoimisiún (IO L 55, 28.2.2011, 
lch. 13).

Or. en

Leasú 19

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1a. Áireofar sna réimsí beartais dá 
dtagraítear i mír 1 bearta lena gcruthófar 
todhchaí níos fearr don chéad ghlúin eile, 
amhail:
(a) bearta don oideachas, d’fhoghlaim 
agus oiliúint ar feadh an tsaoil, don 
digiteáil agus do leathnú ról na seirbhísí 
poiblí fostaíochta, lena n-áirítear straitéisí 
agus gníomhaíochtaí uasoiliúna agus 
athoiliúna náisiúnta agus réigiúnacha a 
fhorbairt, forbairtí i margadh an tsaothair 
a thuar ar bhealach níos fearr, beartais 
do leanaí agus don óige, comhdheiseanna 
agus rochtain do chách;
(b) bearta do thodhchaí níos fearr do 
leanaí faoi mhíbhuntáiste, don óige, do 
dhaoine scothaosta agus do dhaoine faoi 
mhíchumas, an comhrac in aghaidh na 
bochtaineachta agus na neamhionannas, 
cuimsiú sóisialta, slándáil shóisialta agus 
córais leasa shóisialta a chur chun cinn i 
gcomhréir le prionsabail Cholún Eorpach 
na gCeart Sóisialta, forbairt bonneagair 
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shóisialta, córas sláinte poiblí agus 
cúraim sláinte maille le beartais maidir le 
comhtháthú, tearmann, imirce agus 
teorainneacha;
(c) bearta chun idirdhealú inscne a 
laghdú agus comhionannas inscne a chur 
chun cinn, dul i ngleic leis an mbearna 
phá idir na hinscní, saoire teaghlaigh 
oiriúnach agus socruithe solúbtha oibre 
agus rannpháirtíocht na mban i margadh 
an tsaothair a mhéadú, lena n-áirítear trí 
chomhdheiseanna agus dul chun cinn 
gairme a áirithiú;
(d) bearta lena gcuirtear chun cinn 
dálaí chun borradh a chur faoi 
dheiseanna agus scileanna fiontraíochta, 
go háirithe d’fhiontair bheaga agus 
mheánmhéide;
(e) bearta chun gníomhaíocht ar son 
na haeráide a chur chun feidhme, 
soghluaisteacht, bochtaineacht fuinnimh 
a chomhrac, éifeachtúlacht fuinnimh 
agus acmhainní a chur chun cinn, foinsí 
fuinnimh inathnuaite, éagsúlú fuinnimh 
a bhaint amach agus slándáil fuinnimh a 
áirithiú, agus don earnáil talmhaíochta, 
d’iascaigh agus d’fhorbairt inbhuanaithe 
ceantar tuaithe agus trasteorann;
(f) bearta chun feabhas a chur ar 
acmhainneacht institiúidí poiblí cearta 
oibrithe soghluaiste agus trasteorann a 
ráthú, lena n-áirítear go dteachtann siad 
dálaí oibre sábháilte agus comhionanna, 
pá i gcomhréir leis an dlí agus leis an 
bhfaisnéis uile is gá;
(g) bearta maidir le gairmoideachas 
agus gairmoiliúint agus imeascadh na 
hóige i margadh an tsaothair, lena 
ndírítear ar uas-sciliú, athsciliú agus 
forbairt scileanna chun tacú leis na 
haistrithe digiteacha agus glasa nach 
bhfágann aon duine ar gcúl, scileanna 
fiontraíochta agus idirdhisciplíneacha, 
chomh maith le conairí gairme níos fearr 
agus dálaí oibre feabhsaithe do na 
hoibrithe uile a shaothrú;
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(h) athchóirithe pinsin, le béim ar 
inbhuanaitheacht córas pinsean 
d’oibrithe agus do dhaoine féinfhostaithe, 
chomh maith le comhdheiseanna do 
mhná agus d’fhir chun cearta pinsin a 
fháil, lena soláthraítear acmhainní do 
chách lena n-áirithítear go mbeifear ag 
maireachtáil faoi dhínit, i gcomhréir le 
prionsabail Cholún Eorpach na gCeart 
Sóisialta;
(i) bearta chun feabhas a chur ar 
chórais sláinte poiblí, lena n-áirítear 
acmhainneacht freagartha géarchéime 
níos fearr, forbairt seirbhísí cúraim agus 
cúraim baile ardcháilíochta agus 
inacmhainne, tithe altranais agus ionad 
cúraim altranais atá níos sábháilte, ar 
ardcháilíocht agus níos inrochtana, 
trealamh leighis agus seirbhísí leighis 
inrochtana do gach saoránach;

Or. en

Leasú 20

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Is é cuspóir ginearálta na Saoráide 
Téarnaimh agus Athléimneachta 
comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus 
críochach an Aontais a chur chun cinn trí 
athléimneacht agus acmhainn 
choigeartaithe na mBallstát a fheabhsú, 
tionchar sóisialta agus eacnamaíoch na 
géarchéime a mhaolú, agus tacú leis an 
aistriú glas agus leis an aistriú digiteach, 
agus ar an gcaoi sin rannchuidiú le 
hacmhainneacht fáis gheilleagair an 
Aontais a athshlánú i ndiaidh ghéarchéim 
COVID-19, agus le fás inbhuanaithe a 
chothú.

1. Is é a bheidh mar chuspóir 
ginearálta leis an tSaoráid Téarnaimh agus 
Athléimneachta ná bearta don chéad 
ghlúin eile a chur chun cinn lena 
bhfeabhsaítear comhtháthú eacnamaíoch, 
sóisialta agus críochach an Aontais trí 
athléimneacht agus acmhainneacht 
choigeartaithe na mBallstát a fheabhsú, 
tionchar sóisialta agus eacnamaíoch na 
géarchéime a mhaolú, agus tacú leis an 
aistriú glas agus leis an aistriú digiteach, 
agus ar an gcaoi sin rannchuidiú le 
hacmhainneacht fáis gheilleagair an 
Aontais a athshlánú, cruthú fostaíochta 
ardcháilíochta a chothú i ndiaidh 
ghéarchéim COVID-19, fás inbhuanaithe a 
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chur chun cinn amhail:

Or. en

Leasú 21

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1 – pointe a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) tacú leis an bhfiontraíocht agus le 
fostaíocht ar ardcháilíocht, le cuideachtaí, 
lena n-áirítear FBManna, le comhtháthú 
eacnamaíoch, sóisialta agus críochach, le 
hiomaíochas, le hinfheistíocht, le 
táirgiúlacht agus le fás inbhuanaithe, 
agus ar an gcaoi sin caighdeáin 
mhaireachtála na saoránach uile a 
fheabhsú agus comhionannas, cuimsiú 
agus rochtain ar chosaint shóisialta a 
áirithiú do chách i gcomhréir le 
bunphrionsabail Cholún Eorpach na 
gCeart Sóisialta;

Or. en

Leasú 22

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1 – pointe b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) margaí saothair athléimneacha a 
thógáil lena roinneann dálaí sábháilte 
oibre agus pá sábháilte ar féidir le duine 
maireachtáil faoi dhínit astu agus 
aghaidh a thabhairt ar dhúshláin 
dhéimeagrafacha i gcomhréir leis na 
prionsabail a leagtar amach i gColún 
Eorpach na gCeart Sóisialta agus i gCairt 
um Chearta Bunúsacha an Aontais 
Eorpaigh, agus ar an gcaoi sin Aontas atá 
inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil, 
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na sochaí agus an daonlathais de a 
áirithiú bunaithe ar na Spriocanna 
Forbartha Inbhuanaithe, agus 
comhlíonadh na n-oibleagáidí faoi 
Chomhaontú Pháras;

Or. en

Leasú 23

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1 – pointe c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) acmhainneacht riaracháin agus 
institiúideach na mBallstát agus a n-
údarás réigiúnach agus áitiúil faoi seach 
a neartú i ndáil leis na dúshláin atá os 
comhair institiúidí, rialachais, riarachán 
poiblí agus earnálacha eacnamaíocha 
agus sóisialta;

Or. en

Leasú 24

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1 – pointe d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) leas a bhaint as an acmhainneacht 
fáis chun an acmhainn choigeartaithe a 
neartú, poist chuibhiúla a chruthú, 
comhionannas inscne agus margadh 
saothair cuimsitheach a áirithiú, 
infheistíocht a chothú agus tacú le 
próiseas an chóineasaithe eacnamaíoch 
agus shóisialta aníos;

Or. en
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Leasú 25

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1 – pointe e (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) timpeallacht fhabhrach don 
infheistíocht agus do FBManna a 
chruthú, lena n-áirítear d’ationsclú 
nuálach agus inbhuanaithe, oiriúnú 
d’fhorbairtí teicneolaíocha, aghaidh a 
thabhairt ar dhúshláin dhéimeagrafacha, 
margaí saothair athléimneacha a thógáil, 
agus cuimsiú sóisialta a fheabhsú;

Or. en

Leasú 26

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1 – pointe f (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(f) borradh a chur faoi 
ghníomhaíocht eacnamaíoch, a áirithiú 
go mbeidh na scileanna is gá ag daoine 
chun iad a imeascadh i margadh an 
tsaothair, trí uas-sciliú, athoiliúint agus 
forbairt scileanna; agus

Or. en

Leasú 27

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1 – pointe g (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(g) tacú leis na Ballstáit nach bhfuil 
an euro mar airgeadra acu agus 
iarrachtaí á ndéanamh acu an t-airgeadra 
aonair a ghlacadh;
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Or. en

Leasú 28

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2 a. Féadfaidh Ballstáit atá faoi réir 
míchothromaíochtaí iomarcacha agus 
Ballstáit nach bhfuil an euro mar 
airgeadra acu, atá faoi réir moill 
shuntasach ar an bhforbairt struchtúrach 
pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta a mholadh lena dtugtar 
aghaidh ar a gcuid fadhbanna.

Or. en

Leasú 29

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2 a. I gcás nach mbaineann Ballstát ag 
a bhfuil maolú de réir bhrí Airteagal 
139(1) CFAE úsáid as an gcistiú 
leithdháilte, cuirfear an cistiú sin ar fáil 
le haghaidh tograí arna ndréachtú tar éis 
dul i gcomhairle leis na húdaráis 
réigiúnacha agus áitiúla agus le 
geallsealbhóirí eile, lena n-áirítear na 
comhpháirtithe sóisialta agus 
eagraíochtaí na sochaí sibhialta, chun 
díospóireacht oscailte a chur chun cinn 
chun tacú le gníomhaíochtaí chun 
taighde agus díospóireacht phoiblí a 
spreagadh agus chun faisnéis faoi na 
hathchóirithe is gá chun aghaidh a 
thabhairt ar iarmhairtí diúltacha 
phaindéim COVID-19 a scaipeadh.
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Or. en

Leasú 30

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 2 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2b. Leis an gcistiúchán dá dtagraítear 
i mír 2a, féadfar an méid seo a leanas a 
chumhdach:
(a) seimineáir, comhdhálacha agus 
ceardlanna;
(b) staidéir, taighde, anailísí agus 
suirbhéanna, meastóireachtaí agus 
measúnuithe tionchair, tuarascálacha 
agus ábhair oideachais a dhéanamh agus 
a fhoilsiú;
(c) eagrú tionscadal cumarsáide le 
haghaidh foghlama, comhair, 
gníomhaíochtaí múscailte feasachta, 
gníomhaíochtaí scaipthe agus malartú 
dea-chleachtas, múscailt feasachta agus 
feachtais faisnéise, feachtais agus 
imeachtaí sna meáin, lena n-áirítear 
cumarsáid chorparáideach agus 
cumarsáid, i gcás inarb iomchuí, trí 
líonraí sóisialta; agus
(d) tiomsú agus foilsiú ábhar chun 
faisnéis faoi ghníomhaíochtaí arna 
maoiniú faoin tSaoráid a scaipeadh, lena 
n-áirítear trí chórais agus uirlisí a 
úsáideann teicneolaíochtaí faisnéise agus 
cumarsáide a fhorbairt, a oibriú agus a 
chothabháil.

Or. en

Leasú 31

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 1 – an chuid réamhráiteach
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. I gcás neamhchomhlíonadh 
suntasach i ndáil le haon chás a leagtar síos 
in Airteagal 15(7) den Rialachán lena 
leagtar síos forálacha coiteanna maidir le 
[…)][RFC], is amhlaidh a dhéanfaidh an 
Chomhairle, ar thogra a fháil ón 
gCoimisiún, cinneadh a ghlacadh trí 
bhíthin gníomh cur chun feidhme chun an 
tréimhse maidir le glacadh na gcinntí dá 
dtagraítear in Airteagail 17(1) agus 17(2) 
nó chun íocaíochtaí faoin tSaoráid 
Téarnaimh agus Athléimneachta a chur ar 
fionraí.

1. I gcás neamhchomhlíonadh 
suntasach i ndáil le haon chás a leagtar síos 
in Airteagal 15(7) den Rialachán lena 
leagtar síos forálacha coiteanna maidir le 
[…)][RFC], glacfaidh an Coimisiún 
cinneadh trí bhíthin gníomh tarmligthe i 
gcomhréir le hAirteagal 27a chun an 
tréimhse ama le haghaidh ghlacadh na 
gcinntí dá dtagraítear in Airteagail 17(1) 
agus 17(2) a chur ar fionraí nó chun 
íocaíochtaí faoin tSaoráid a chur ar fionraí.

Or. en

Leasú 32

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 2 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Má tharlaíonn aon cheann de na 
cásanna dá dtagraítear in Airteagal 15(11) 
den Rialachán lena leagtar síos forálacha 
coiteanna maidir le [...], glacfaidh an 
Chomhairle cinneadh, ar thogra a fháil 
ón gCoimisiún, trí bhíthin gníomh cur 
chun feidhme chun fionraí na tréimhse nó 
na n-íocaíochtaí dá dtagraítear sa mhír 
roimhe seo a fhoirceannadh.

2. Má tharlaíonn aon cheann de na 
cásanna dá dtagraítear in Airteagal 15(11) 
den Rialachán lena leagtar síos forálacha 
coiteanna maidir le [...], glacfaidh an 
Coimisiún cinneadh trí bhíthin gníomh 
tarmligthe i gcomhréir le hAirteagal 27a 
chun fionraí na tréimhse AMA nó na n-
íocaíochtaí dá dtagraítear sa mhír roimhe 
seo a fhoirceannadh.

Or. en

Leasú 33

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 2 a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2 a. Spreagfaidh an tSaoráid 
athchóirithe arna gcur chun feidhme ag 
údaráis áitiúla agus ag geallsealbhóirí 
eile. I gcás ina sainaithnítear faoin 
Seimeastar Eorpach, go háirithe sna 
moltaí tírshonracha, saincheisteanna ar 
gá athchóiriú práinneach a dhéanamh 
ina leith ach go mbaineann an Ballstát 
lena mbaineann úsáid neamhleor as an 
gcistiú leithdháilte, nó i gcás ina bhfuil an 
cistiú sin curtha ar fionraí ag an 
gCoimisiún, leanfaidh gníomhaíochtaí 
réigiúnacha agus áitiúla a rannchuidíonn 
le haghaidh a thabhairt ar na 
saincheisteanna sin de thairbhe a bhaint 
as an tSaoráid.

Or. en

Leasú 34

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 12 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Arna iarraidh sin ag Ballstát, agus 
go dtí an 31 Nollaig 2024, féadfaidh an 
Coimisiún tacaíocht iasachta a dheonú don 
Bhallstát lena mbaineann chun a 
phleananna téarnaimh agus athléimneachta 
a chur chun feidhme.

1. Go dtí an 31 Nollaig 2025, arna 
iarraidh sin ag Ballstát, féadfaidh an 
Coimisiún tacaíocht iasachta a dheonú don 
Bhallstát lena mbaineann chun a 
phleananna téarnaimh agus athléimneachta 
a chur chun feidhme.

Or. en

Leasú 35

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 12 – mír 2
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. An tráth céanna le plean téarnaimh 
agus athléimneachta dá dtagraítear in 
Airteagal 15 a thíolacadh nó ag tráth éigin 
eile suas go dtí an 31 Lúnasa 2024, 
féadfaidh Ballstát iasacht a iarraidh. Sa 
chás deireanach, beidh plean 
athbhreithnithe, garspriocanna agus 
spriocanna breise san áireamh, ag gabháil 
leis an iarraidh.

2. An tráth céanna le plean téarnaimh 
agus athléimneachta dá dtagraítear in 
Airteagal 15 a thíolacadh nó ag tráth éigin 
eile suas go dtí an 31 Lúnasa 2025, 
féadfaidh Ballstát iasacht a iarraidh. Sa 
chás deireanach, beidh plean 
athbhreithnithe, le n-áirítear garspriocanna 
agus spriocanna breise, ag gabháil leis an 
iarraidh.

Or. en

Leasú 36

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 12 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. An tacaíocht iasachta do phlean 
téarnaimh agus athléimneachta an 
Bhallstáit lena mbaineann, ní mó ná an 
difríocht idir méid iomlán an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta arna 
athbhreithniú i gcás inarb ábhartha a 
bheidh sé agus an ranníocaíocht uasta dá 
dtagraítear in Airteagal 10. Ní mó ná 4.7 % 
d’Ollioncam Náisiúnta an Bhallstáit a 
bheidh méid uasta na hiasachta le gach 
Ballstát.

4. An tacaíocht iasachta do phlean 
téarnaimh agus athléimneachta an 
Bhallstáit lena mbaineann, ní bheidh sé 
níos airde ná an difríocht idir costas iomlán 
an phlean téarnaimh agus athléimneachta, 
arna athbhreithniú i gcás inarb ábhartha, 
agus an ranníocaíocht airgeadais uasta dá 
dtagraítear in Airteagal 10. Ní mó ná 6,8% 
d’Ollioncam Náisiúnta an Bhallstáit a 
bheidh méid uasta na hiasachta le gach 
Ballstát.

Or. en

Leasú 37

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. I saothrú na gcuspóirí a leagtar 
amach in Airteagal 4, ullmhóidh na 

1. I saothrú na gcuspóirí a leagtar 
amach in Airteagal 4, ullmhóidh na 
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Ballstáit pleananna náisiúnta téarnaimh 
agus athléimneachta. Leagfar amach sna 
pleananna sin clár oibre athchóirithe agus 
infheistíochta an Bhallstáit lena mbaineann 
le haghaidh na tréimhse ceithre bliana ina 
dhiaidh sin. Na pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta incháilithe le haghaidh 
cistiúcháin faoin ionstraim sin, cuimseoidh 
siad bearta le haghaidh cur chun feidhme 
athchóirithe agus tionscadal infheistíochta 
poiblí trí phacáiste comhleanúnach.

Ballstáit pleananna náisiúnta téarnaimh 
agus athléimneachta. Leagfar amach sna 
pleananna sin clár oibre athchóirithe agus 
infheistíochta an Bhallstáit lena mbaineann 
le haghaidh na tréimhse cúig bliana ina 
dhiaidh sin. Na pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta incháilithe le haghaidh 
maoiniúcháin faoin ionstraim sin, 
cuimseoidh siad bearta le haghaidh cur 
chun feidhme athchóirithe agus tionscadal 
infheistíochta poiblí trí phacáiste 
comhleanúnach.

Or. en

Leasú 38

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Na pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta, beidh siad 
comhsheasmhach leis na dúshláin agus 
tosaíochtaí tírshonracha is ábhartha a 
sainaithníodh i gcomhthéacs an 
tSeimeastair Eorpaigh, na cinn is ábhartha 
don aistriú glas agus don aistriú digiteach 
nó a eascraíonn astu go háirithe. Na 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta, 
beidh siad comhsheasmhach freisin leis an 
bhfaisnéis a chuirfidh na Ballstáit san 
áireamh ina gcláir náisiúnta athchóirithe 
faoin Seimeastar Eorpach, ina bpleananna 
náisiúnta fuinnimh agus aeráide agus sna 
huasdátaithe orthu faoi Rialachán (AE) 
2018/1999, ina bpleananna críochacha um 
aistriú cóir faoin gCiste um Aistriú Cóir, 
agus ina gcomhaontuithe comhpháirteacha 
agus cláir oibríochtúla faoi chistí an 
Aontais.

2. Na pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta, beidh siad 
comhsheasmhach leis na dúshláin agus 
tosaíochtaí tírshonracha is ábhartha a 
sainaithníodh i gcomhthéacs an 
tSeimeastair Eorpaigh, go háirithe na cinn 
is ábhartha don aistriú glas agus don aistriú 
digiteach nó a eascraíonn astu, agus fós na 
riachtanais agus dúshláin infheistíochta a 
bhaineann le héagothromaíochtaí 
réigiúnacha agus áitiúla a chur san 
áireamh. Na pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta, beidh siad 
comhsheasmhach freisin leis an bhfaisnéis 
a chuirfidh na Ballstáit san áireamh ina 
gcláir náisiúnta athchóirithe faoin 
Seimeastar Eorpach, ina bpleananna 
náisiúnta fuinnimh agus aeráide agus sna 
huasdátaithe orthu faoi Rialachán (AE) 
2018/199921, sna pleananna críochacha um 
aistriú cóir faoin gCiste um Aistriú Cóir22, 
agus sna comhaontuithe comhpháirteacha 
agus cláir oibríochtúla faoi chistí an 
Aontais.
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__________________ __________________
21 Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle an 
11 Nollaig 2018 maidir le Rialachas an 
Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta 
Aeráide.

21 Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle an 
11 Nollaig 2018 maidir le Rialachas an 
Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta 
Aeráide.

22 […] 22 […]

Or. en

Leasú 39

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2 a. Déanfar na pleananna téarnaimh 
agus athléimneachta a tharraingt suas tar 
éis dul i gcomhairle leis na húdaráis 
réigiúnacha agus áitiúla agus le 
geallsealbhóirí eile, lena n-áirítear na 
comhpháirtithe sóisialta agus 
eagraíochtaí na sochaí sibhialta, i 
gcomhréir le hAirteagal 6 de Rialachán 
(AE)XX/xx ó Pharlaimint na hEorpa agus 
ón gComhairle1a;
__________________
1a Rialachán (AE) XX/xx ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle AN XX lena leagtar síos 
forálacha coiteanna maidir le Ciste 
Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, Ciste 
Sóisialta na hEorpa Plus, an Ciste 
Comhtháthaithe agus an Ciste Eorpach 
Muirí agus Iascaigh agus rialacha 
airgeadais maidir leis na cistí sin agus 
maidir leis an gCiste Tearmainn agus 
Imirce, an Ciste Slándála Inmheánaí 
agus an Ionstraim um Bainistiú 
Teorainneacha agus um Víosaí (IO L ...).

Or. en
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Leasú 40

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 2 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2 b. Agus forbairtí teicneolaíochta á 
gcur san áireamh, féadfaidh an tSaoráid 
rannchuidiú le pleananna infheistíochta 
comhtháite a ghlacadh i mbonneagair 
dhigiteacha agus scileanna digiteacha 
chomh maith le creat cistiúcháin 
éifeachtach a bhunú chun an t-
iomaíochas is airde is féidir a áirithiú i 
réigiúin san Aontas.

Or. en

Leasú 41

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 3 – pointe b a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b a) méid an chomhairliúcháin leis na 
húdaráis réigiúnacha agus áitiúla agus le 
geallsealbhóirí eile, lena n-áirítear na 
comhpháirtithe sóisialta agus 
eagraíochtaí na sochaí sibhialta, arna 
dhéanamh roimh thíolacadh an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta;

Or. en

Leasú 42

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 3 – pointe c a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c a) meastachán, i gcás inarb iomchuí, 
ar thionchar na n-aistrithe glasa agus 
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digiteacha ó thaobh poist a cailleadh agus 
easpa cosanta sóisialta, chomh maith le 
meastachán ar bhearta iomchuí chun 
aghaidh a thabhairt ar na fadhbanna sin, 
go háirithe i réigiúin ina ndéanfar 
aistrithe fuinnimh suntasacha;

Or. en

Leasú 43

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 3 – pointe d a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d a) na táscairí sóisialta a bheidh le 
feabhsú leis an bplean téarnaimh agus 
athléimneachta atá molta agus an 
rannchuidiú a rinneadh le Colún 
Eorpach na gCeart Sóisialta a chur chun 
feidhme agus le Spriocanna Forbartha 
Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe a 
bhaint amach;

Or. en

Leasú 44

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 17 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Glacfaidh an Coimisiún cinneadh 
laistigh de cheithre mhí ó thíolacadh 
oifigiúil an phlean téarnaimh agus 
athléimneachta ag an mBallstát, trí bhíthin 
gníomh cur chun feidhme. I gcás ina 
mbeidh toradh dearfach ar an measúnú a 
dhéanfaidh an Coimisiún ar phlean 
téarnaimh agus athléimneachta, leagfar 
amach leis an gcinneadh sin na 
hathchóirithe agus na tionscadail 
infheistíochta a bheidh le cur chun feidhme 

1. Laistigh de dhá mhí tar éis don 
Bhallstát an plean téarnaimh agus 
athléimneachta a thíolacadh go hoifigiúil, 
glacfaidh an Coimisiún cinneadh trí 
bhíthin gníomh tarmligthe i gcomhréir le 
hAirteagal 27ú lena ndéanfar measúnú ar 
an bplean téarnaimh agus 
athléimneachta. I gcás ina mbeidh toradh 
dearfach ar an measúnú a dhéanfaidh an 
Coimisiún ar phlean téarnaimh agus 
athléimneachta, leagfar amach leis an 
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ag an mBallstát, lena n-áirítear na 
garspriocanna agus na spriocanna agus an 
ranníocaíocht a leithdháilfear i gcomhréir 
le hAirteagal 11.

gcinneadh sin na hathchóirithe agus na 
tionscadail infheistíochta a bheidh le cur 
chun feidhme ag an mBallstát, lena n-
áirítear na garspriocanna agus na 
spriocanna, agus an ranníocaíocht a 
leithdháilfear i gcomhréir le hAirteagal 11.

Or. en

Leasú 45

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 17 – mír 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

7. Déanfar na gníomhartha cur chun 
feidhme dá dtagraítear i míreanna 1 agus 
2 den Airteagal seo a ghlacadh i 
gcomhréir leis an nós imeachta 
scrúdúcháin dá dtagraítear in 
Airteagal 27(2).

scriosta

Or. en

Leasú 46

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 18 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. I gcás nach bhféadfaidh an Ballstát 
lena mbaineann an plean téarnaimh agus 
athléimneachta, lena n-áirítear na 
garspriocanna agus na spriocanna ábhartha, 
a bhaint amach a thuilleadh, go páirteach 
nó go hiomlán, de bharr imthosca 
oibiachtúla, féadfaidh an Ballstát lena 
mbaineann iarraidh réasúnaithe a chur faoi 
bhráid an Choimisiúin maidir leis na cinntí 
dá dtagraítear in Airteagal 17(1) agus (2) a 
leasú nó a ionadú. Chuige sin, féadfaidh an 
Ballstát plean modhnaithe nó plean nua 
téarnaimh agus athléimneachta a mholadh.

1. I gcás nach bhféadfar an plean 
téarnaimh agus athléimneachta, lena n-
áirítear garspriocanna agus spriocanna 
ábhartha, a bhaint amach a thuilleadh, i 
bpáirt nó go hiomlán, lena n-áirítear i gcás 
ina ndéanfaidh na hathruithe ar na 
táscairí sóisialta agus eacnamaíocha 
difear suntasach don togra tosaigh a 
rinne an Ballstát lena mbaineann de bharr 
imthosca oibiachtúla, féadfaidh an Ballstát 
lena mbaineann iarraidh réasúnaithe a chur 
faoi bhráid an Choimisiúin na cinntí dá 
dtagraítear in Airteagal 17(1) agus 17(2) a 
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leasú nó a ionadú. Chuige sin, féadfaidh an 
Ballstát plean téarnaimh agus 
athléimneachta modhnaithe nó nua a 
mholadh. Féadfaidh an Ballstát úsáid a 
bhaint as an Ionstraim um Thacaíocht 
Theicniúil chun na críche sin agus 
féadfaidh sé iarraidh ar thacaíocht 
theicniúil a thíolacadh tráth ar bith.

Or. en

Leasú 47

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 3 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Ar na garspriocanna agus na 
spriocanna ábhartha comhaontaithe a chur i 
gcrích atá sonraithe sa phlean téarnaimh 
agus athléimneachta arna fhormheas i 
ngníomh cur chun feidhme an 
Choimisiún, cuirfidh an Ballstát lena 
mbaineann iarraidh chuí-réasúnaithe ar 
íocaíocht na ranníocaíochta faoi bhráid an 
Choimisiúin. Féadfaidh na Ballstáit iarrataí 
ar íocaíocht den sórt sin a thíolacadh don 
Choimisiún ar bhonn débhliantúil. 
Déanfaidh an Coimisiún, laistigh de dhá 
mhí ón iarraidh a fháil, measúnú ar cibé ar 
cuireadh chun feidhme go sásúil na 
garspriocanna agus na spriocanna ábhartha 
a leagtar amach sa chinneadh dá 
dtagraítear in Airteagal 17(1) nó nár 
cuireadh. Chun críocha an mheasúnaithe, 
cuirfear an socrúchán oibríochtúil dá 
dtagraítear in Airteagal 17(6) san áireamh 
freisin. Féadfaidh saineolaithe cúnamh a 
thabhairt don Choimisiún.

3. Ar na garspriocanna agus na 
spriocanna ábhartha comhaontaithe atá 
sonraithe sa phlean téarnaimh agus 
athléimneachta arna fhormheas i ngníomh 
tarmligthe an Choimisiún dá dtagraítear 
in Airteagal 17(1) a chur i gcrích, cuirfidh 
an Ballstát lena mbaineann iarraidh chuí-
réasúnaithe ar íocaíocht na ranníocaíochta 
agus, i gcás inarb ábhartha, ar íocaíocht an 
tráinse iasachta, faoi bhráid an 
Choimisiúin. Féadfaidh na Ballstáit iarrataí 
ar íocaíocht den sórt sin a thíolacadh don 
Choimisiún ar bhonn débhliantúil. 
Déanfaidh an Coimisiún, laistigh de dhá 
mhí ón iarraidh a fháil, measúnú ar cibé ar 
cuireadh chun feidhme go sásúil na 
garspriocanna agus na spriocanna ábhartha 
a leagtar amach sa ghníomh tarmligthe dá 
dtagraítear in Airteagal 17(1). Chun 
críocha an mheasúnaithe, cuirfear an 
socrúchán oibríochtúil dá dtagraítear in 
Airteagal 17(6) san áireamh freisin. 
Féadfaidh saineolaithe cúnamh a thabhairt 
don Choimisiún.

Or. en
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Leasú 48

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

6. I gcás nach mbeidh na bearta is gá 
déanta ag an mBallstát lena mbaineann 
laistigh de thréimhse sé mhí ón gcur ar 
fionraí, cuirfidh an Coimisiún méid na 
ranníocaíochta de bhun Airteagal 14(1) den 
Rialachán Airgeadais ar ceal tar éis dó deis 
a thabhairt don Bhallstát lena mbaineann a 
chuid barúlacha a chur i láthair laistigh de 
thréimhse dhá mhí tar éis don Choimisiún a 
chuid conclúidí a chur in iúl. Na húdaráis 
réigiúnacha agus áitiúla agus na 
geallsealbhóirí eile, lena n-áirítear na 
comhpháirtithe sóisialta agus 
eagraíochtaí na sochaí sibhialta, a 
chuirfidh an plean téarnaimh agus 
athléimneachta chun feidhme, áiritheoidh 
an Coimisiún go leanfaidh siad de 
thairbhe a bhaint as an tSaoráid.

Or. en

Leasú 49

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 20 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Tuairisceoidh an Ballstát lena mbaineann 
ar bhonn ráithiúil laistigh de phróiseas an 
tSeimeastair Eorpaigh ar an dul chun cinn a 
rinneadh chun na pleananna téarnaimh 
agus athléimneachta a ghnóthú, lena n-
áitítear an socrúchán oibríochtúil dá 
dtagraítear in Airteagal 17(6). Chuige sin, 
léireofar go hiomchuí tuarascálacha 
ráithiúla na mBallstát sna Cláir Náisiúnta 
Athchóirithe a úsáidfear mar uirlis chun 
dul chun cinn a thuairisciú i dtreo na 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta a 

Tuairisceoidh an Ballstát lena mbaineann 
ar bhonn ráithiúil laistigh de phróiseas an 
tSeimeastair Eorpaigh ar an dul chun cinn a 
rinneadh chun na pleananna téarnaimh 
agus athléimneachta a ghnóthú, lena n-
áitítear an socrúchán oibríochtúil dá 
dtagraítear in Airteagal 17(6). Chuige sin, 
déanfar tuarascálacha ráithiúla na 
mBallstát a léiriú go hiomchuí sna Cláir 
Náisiúnta um Athchóiriú, a úsáidfear mar 
uirlis chun tuarascáil a thabhairt ar an dul 
chun cinn i dtreo chur i gcrích na 
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thabhairt chun críocha. bpleananna téarnaimh agus athléimneachta, 
lena n-áirítear maidir leis na bearta arna 
ndéanamh chun comhordú a áirithiú idir 
an tSaoráid, Cistí Struchtúracha agus 
Infheistíochta na hEorpa agus cláir eile 
arna gcistiú ag an Aontas. Déanfar an 
tuarascáil a tharchur go comhuaineach 
chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig 
an gComhairle gan moill mhíchuí.

Or. en

Leasú 50

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 21 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Tarchuirfidh an Coimisiún na 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta 
arna bhformheas i ngníomh cur chun 
feidhme an Choimisiún i gcomhréir le 
hAirteagal 17 chuig Parlaimint na hEorpa 
agus chuig an gComhairle gan moill 
mhíchuí. Féadfaidh an Ballstát lena 
mbaineann a iarraidh ar an gCoimisiún 
faisnéis íogair nó rúnda a fholú, dá 
gcuirfí leas poiblí an Bhallstáit i mbaol dá 
nochtfaí í.

1. Déanfaidh an Coimisiún na 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta 
arna bhformheas i ngníomh tarmligthe an 
Choimisiún i gcomhréir le hAirteagal 17 a 
tharchur go comhuaineach chuig 
Parlaimint na hEorpa agus chuig an 
gComhairle gan moill mhíchuí.

Or. en

Leasú 51

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 21 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2 a. Áiritheoidh na Ballstáit go 
ndéanfar gníomhaíochtaí cumarsáide an 
Choimisiúin dá dtagraítear i mír 2, go 
háirithe maidir leis an oibleagáid úsáid a 
bhaint as an tacaíocht a sholáthraítear 
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faoi chuimsiú na Saoráide, a scaipeadh 
go cuí ar na leibhéil réigiúnacha agus 
áitiúla iomchuí. 

Or. en

Leasú 52

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 24 – teideal

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Tuarascáil bhliantúil Tuarascáil ráithiúil

Or. en

Leasú 53

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 24 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Cuirfidh an Coimisiún tuarascáil 
bhliantúil ar fáil do Pharlaimint na hEorpa 
agus don Chomhairle maidir le cur chun 
feidhme na Saoráide, mar a leagtar amach 
sa Rialachán seo.

1. Soláthróidh an Coimisiún tuarascáil 
ráithiúil do Pharlaimint na hEorpa agus 
don Chomhairle go comhuaineach maidir 
le cur chun feidhme na Saoráide, mar a 
leagtar amach sa Rialachán seo.

Or. en

Leasú 54

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 24 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Áireofar sa tuarascáil bhliantúil 
faisnéis faoin dul chun cinn a rinneadh le 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta 
na mBallstát lena mbaineann faoin 

2. Áireofar sa tuarascáil ráithiúil 
faisnéis faoin dul chun cinn a rinneadh le 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta 
na mBallstát lena mbaineann faoin 
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tSaoráid. tSaoráid.

Or. en

Leasú 55

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 24 – mír 3 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

3. Áireofar sa tuarascáil ráithiúil 
faisnéis faoin méid seo a leanas freisin:

Or. en

Leasú 56

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 24 – mír 3 – pointe b a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b a) an Ionstraim um Thacaíocht 
Theicniúil a úsáid chun na pleananna 
téarnaimh agus athléimneachta a 
dhréachtú, a chur chun feidhme, a 
athbhreithniú agus a fheabhsú; agus

Or. en

Leasú 57

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 24 – mír 3 – pointe b b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b b) faisnéis faoi mhéid an 
chomhairliúcháin leis na húdaráis 
réigiúnacha agus áitiúla agus le 
geallsealbhóirí eile, lena n-áirítear na 
comhpháirtithe sóisialta agus 
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eagraíochtaí na sochaí sibhialta, roimh 
thíolacadh na bpleananna téarnaimh 
agus athléimneachta.

Or. en

Leasú 58

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 25 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Ceithre bliana tar éis theacht i 
bhfeidhm an Rialacháin seo, déanfaidh an 
Coimisiún tuarascáil meastóireachta 
meántéarmach neamhspleách a chur faoi 
bhráid Pharlaimint na hEorpa, na 
Comhairle, Choiste Eacnamaíoch agus 
Sóisialta na hEorpa agus Choiste na 
Réigiún maidir le cur chun feidhme an 
Rialacháin mar aon le tuarascáil 
mheastóireachta neamhspleách ex post 
tráth nach déanaí ná trí bliana tar éis 
dheireadh 2027.

1. Faoi  ... [ceithre bliana tar éis 
theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo, 
déanfaidh an Coimisiún tuarascáil 
meastóireachta meántéarmach 
neamhspleách ar chur chun feidhme an 
Rialacháin mar aon le tuarascáil 
mheastóireachta neamhspleách ex post a 
chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa, na 
Comhairle, Choiste Eacnamaíoch agus 
Sóisialta na hEorpa agus Choiste na 
Réigiún go comhuaineach tráth nach 
déanaí ná trí bliana tar éis dheireadh 2027.

Or. en

Leasú 59

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 26 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2 a. Áiritheoidh na Ballstáit go 
ndéanfar gníomhaíochtaí faisnéise agus 
cumarsáide an Choimisiúin dá 
dtagraítear i mír 2, go háirithe maidir leis 
an oibleagáid úsáid a bhaint as an 
tacaíocht a sholáthraítear faoi chuimsiú 
na Saoráide, a scaipeadh go cuí ar na 
leibhéil réigiúnacha agus áitiúla iomchuí.

Or. en
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Leasú 60

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 27

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 27 scriosta
Nós imeachta coiste
1. Tabharfaidh coiste cúnamh don 
Choimisiún. Beidh an coiste sin ina 
choiste de réir bhrí Rialachán (AE) 
Uimh. 182/2011.
2. I gcás ina ndéantar tagairt don mhír 
seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 de 
Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

Or. en

Leasú 61

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 27 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 27a
An tarmligean a fheidhmiú

1. Is faoi réir na gcoinníollacha a 
leagtar síos san Airteagal seo a thugtar an 
chumhacht don Choimisiún chun 
gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.
2. Déanfar an chumhacht chun 
gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá 
dtagraítear in Airteagal 9(1) agus (2) agus 
in Airteagal 17(1) a thabhairt don 
Choimisiún go ceann tréimhse seacht 
mbliana amhail ón ...[dáta theacht i 
bhfeidhm an Rialacháin]. Tráth nach 
déanaí ná naoi mí roimh dheireadh na 
tréimhse seacht mbliana, déanfaidh an 
Coimisiún tuarascáil ar tharmligean na 
cumhachta a tharraingt suas. Déanfar 
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tarmligean na cumhachta a fhadú go 
hintuigthe go ceann tréimhsí comhfhaid, 
mura rud é go gcuireann Parlaimint na 
hEorpa nó an Chomhairle in aghaidh an 
fhadaithe sin tráth nach déanaí ná trí mhí 
roimh dheireadh gach tréimhse.
3. Féadfaidh Parlaimint na hEorpa 
nó an Chomhairle tarmligean na 
cumhachta dá dtagraítear in Airteagal 
9(1) agus (2) agus in Airteagal 17(1) a 
chúlghairm aon tráth. Déanfaidh 
cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh 
deireadh a chur le tarmligean na 
cumhachta atá sonraithe sa chinneadh 
sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis 
fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an 
Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a 
shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé 
difear do bhailíocht aon ghníomhartha 
tarmligthe atá i bhfeidhm cheana.
4. Roimh dó gníomh tarmligthe a 
ghlacadh, rachaidh an Coimisiún i mbun 
comhairliúcháin le saineolaithe arna n-
ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis 
na prionsabail a leagtar síos i 
gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 
Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht 
Níos Fearr.
5. A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh 
tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún 
fógra, an tráth céanna, do Pharlaimint na 
hEorpa agus don Chomhairle faoi.
6. Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a 
ghlactar de bhun Airteagal 9(1) agus (2) 
agus Airteagal 17(1) i bhfeidhm ach 
amháin mura mbeidh aon agóid curtha in 
iúl ag Parlaimint na hEorpa ná ag an 
gComhairle laistigh de thréimhse [dhá 
mhí] tar éis fógra faoin ngníomh sin a 
thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus 
don Chomhairle nó más rud é, roimh 
dhul in éag na tréimhse sin, go mbeidh 
Parlaimint na hEorpa agus an 
Chomhairle araon tar éis a chur in iúl 
don Choimisiún nach ndéanfaidh siad 
aon agóid. Cuirfear síneadh [dhá mhí] 
leis an tréimhse sin ar thionscnamh 
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Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.

Or. en

Leasú 62

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2.4 – fleasc 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

- rannchuidíonn an plean 
téarnaimh agus athléimneachta le 
prionsabail Cholún Eorpach na gCeart 
Sóisialta a chur chun feidhme agus le 
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na 
Náisiún Aontaithe a bhaint amach,

Or. en

Leasú 63

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – pointe 2.4 – fleasc 1 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

- rannchuidíonn an plean 
téarnaimh agus athléimneachta le 
todhchaí níos fearr don chéad ghlúin eile,

Or. en

Leasú 64

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2.4 – fleasc 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

- rannchuidíonn an plean 
téarnaimh agus athléimneachta le 
pleananna infheistíochta comhtháite a 
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ghlacadh i mbonneagair agus scileanna 
digiteacha agus le creat cistithe 
éifeachtach a chruthú dóibh lenar cheart 
an t-iomaíochas is airde is féidir a áirithiú 
sna réigiúin san Aontas,

Or. en


