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RÉASÚNÚ GEARR

Is é an Ciste um Aistriú Cóir (CUAC) an chéad cholún den Sásra um Aistriú Cóir agus 
meastar gur réamhchoinníoll é le haghaidh aistriú cóir i dtreo geilleagar atá neodrach ó thaobh 
na haeráide de. Tá sé beartaithe ag an gCoimisiún a áirithiú ‘nach bhfágfar duine ar bith ar 
gcúl’, ach ní chomhlíonann togra CUAC an gealltanas sin. 

Ar an gcéad dul síos, ar 7.5 billiún EUR, ní leor méid CUAC chun na riachtanais tuartha a 
chomhlíonadh, a mheastar a bheidh sna céadta billiún faoi 2050 i mBallstáit áirithe. Dá bhrí 
sin, sílim go bhfuil gá le hairgead breise chun méid CUAC a mhéadú, ar rud é nach mór a 
chaibidliú le linn caibidlíocht leanúnach den chéad Chreat Airgeadais Ilbhliantúil eile.  

Ar an dara dul síos, ba cheart don Choimisiún dul i ngleic leis an easpa acmhainní sin trí 
aistriú éigeantach a dhéanamh ar CFRE agus ar CSE+. I mo thuairimse, tógann sé sin airgead 
ó chuspóirí tábhachtacha eile agus níor cheart a leithead a dhéanamh ach amháin ar bhonn 
deonach agus faoi rogha na mBallstát, atá sa riocht is fearr chun a riachtanais infheistíochta 
féin a mheasúnú.

Ar an tríú dul síos, ba cheart tosaíochtaí caiteachais CUAC a athrú chun a thionchar a 
uasmhéadú. Is iad réigiúin an Aontais atá spleách ar ghual agus ar lignít a bheidh thíos i 
dtosach agus is measa a bheidh thíos le haistriú ísealcharbóin an Aontais. Ba cheart, dá bhrí 
sin, go ndéanfar acmhainní CUAC a infheistiú sna Ballstáit agus sna réigiúin atá fós an-
spleách, mura bhfuil siad go hiomlán spleách, ar ghual agus ar lignít — agus ina mbeidh 
tionchair eacnamaíocha agus shóisialta na n-aistrithe inbhuanaitheachta is mó ann.  

Chun an t-aistriú aeráide sna Ballstáit a éascú:

- ba cheart infheistíochtaí i ngás a cheadú má sholáthraíonn siad laghduithe suntasacha 
ar astaíochtaí, toisc gur cheart gás a mheas mar fhoinse fuinnimh idirthréimhseach;

- níor cheart idirdhealú a dhéanamh i gcoinne cuideachtaí móra, toisc gur féidir leo 
infheistíochtaí a sholáthar ar scála níos mó, agus ba cheart go deimhin tacú le FBManna agus 
gnólachtaí atá ag teacht chun cinn freisin; agus 

- ba cheart tacú le teicneolaíochtaí nua má tá siad seanbhunaithe go leor le cur in úsáid 
ionas gur féidir fíor athruithe sa ghearrthéarma a thabhairt i gcrích le CUAC.

I bhfianaise an chomhthéacs pholaitiúil níos leithne atá ann faoi láthair — lena n-áirítear an 
dóchúlacht go mbeidh acmhainneacht infheistíochta níos ísle ann tar éis ghéarchéim COVID-
19 — táim den tuairim go mb’fhéidir nach mbeidh an tAontas réidh le neodracht aeráide faoi 
2050 a shaothrú.

LEASUITHE

Iarrann an Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia ar an 
gCoiste um Fhorbairt Réigiúnach, mar an coiste atá freagrach, na leasuithe seo a leanas a chur 
san áireamh:
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Leasú 1

Togra le haghaidh rialacháin
Lua 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú 
an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe an 
tríú mír d'Airteagal 175 de,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú 
an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe an 
tríú mír d'Airteagal 175 agus 
d'Airteagal 322(1)(a) de,

Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1) Leis an gcreat rialála lena rialaítear 
beartas comhtháthaithe an Aontais don 
tréimhse ó 2021 go 2027, i gcomhthéacs an 
chéad chreat airgeadais ilbhliantúil eile, 
rannchuidítear le comhlíonadh ghealltanais 
an Aontais Comhaontú Pháras agus 
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na 
Náisiún Aontaithe a chur chun feidhme trí 
chistiú an Aontais a dhíriú ar chuspóirí 
glasa. Leis an Rialachán seo, cuirtear chun 
feidhme ceann de na tosaíochtaí a leagtar 
amach sa Teachtaireacht maidir leis an 
gComhaontú Glas don Eoraip (“An 
Comhaontú Glas don Eoraip”)11 agus is 
cuid é den Phlean Infheistíochta d'Eoraip 
Inbhuanaithe lena gcuirtear maoiniú 
tiomnaithe ar fáil faoin Sásra um Aistriú 
Cóir i gcomhthéacs an bheartais 
chomhtháthaithe chun aghaidh a thabhairt 
ar na costais eacnamaíocha agus shóisialta 
a bhaineann leis an aistriú chuig geilleagar 
ciorclach atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de, ina ndéantar aon astaíochtaí 
gás ceaptha teasa atá fágtha a chúiteamh le 
hionsúcháin choibhéiseacha.

(1) Leis an gcreat rialála lena rialaítear 
beartas comhtháthaithe an Aontais don 
tréimhse ó 2021 go 2027, i gcomhthéacs an 
chéad chreat airgeadais ilbhliantúil eile, 
rannchuidítear le comhlíonadh ghealltanais 
an Aontais Comhaontú Pháras, agus go 
háirithe a sprioc a leagtar amach in 
Airteagal 2 de, agus Spriocanna Forbartha 
Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe a chur 
chun feidhme trí chistiú an Aontais a dhíriú 
ar chuspóirí atá inbhuanaithe ó thaobh an 
chomhshaoil agus na sochaí de. Leis an 
Rialachán seo, cuirtear chun feidhme ceann 
de na tosaíochtaí a leagtar amach sa 
Teachtaireacht maidir leis an gComhaontú 
Glas don Eoraip (“An Comhaontú Glas 
don Eoraip”)11 agus is cuid é den Phlean 
Infheistíochta d'Eoraip Inbhuanaithe12 lena 
gcuirtear maoiniú tiomnaithe ar fáil faoin 
Sásra um Aistriú Cóir i gcomhthéacs an 
bheartais chomhtháthaithe chun tacú le 
críocha an Aontais agus lena n-
áitritheoirí, go háirithe na daoine is 
leochailí, dul i ngleic leis na dúshláin 
eacnamaíocha shóisialta den aistriú chuig 
geilleagar atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de, inbhuanaithe ó thaobh an 
chomhshaoil de, tíosach ar fhuinneamh 
agus ar acmhainní agus ciorclach faoi 
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2050 ar a dhéanaí, ina ndéantar aon 
astaíochtaí gás ceaptha teasa atá fágtha a 
chúiteamh le hionsúcháin choibhéiseacha, 
agus ina ndéantar caipiteal nádúrtha an 
Aontais agus sláinte agus folláine na 
ndaoine a chosaint agus a fheabhsú.

_________________ _________________
11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final, 11.12.2019.
12 COM(2020) 21, 14.1.2020. 12 COM(2020) 21, 14.1.2020.

Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

(2) Tá an t-aistriú chuig geilleagar atá 
neodrach ó thaobh na aeráide de, 
inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil 
de, tíosach ar fhuinneamh agus ar 
acmhainní agus ciorclach ar cheann de na 
cuspóirí beartais is tábhachtaí atá ag an 
Aontas agus teastóidh infheistíochtaí 
suntasacha breise uaidh. An 
12 Nollaig 2019, d’fhormhuinigh an 
Chomhairle Eorpach an cuspóir Aontas a 
bheidh neodrach ó thaobh na haeráide de a 
bhaint amach faoi 2050, mar bhealach 
chun rannchuidiú le cuspóirí 
Chomhaontú Pháras a bhaint amach. Cé 
go ndéanfaidh bearta chun comhrac i 
gcoinne an athraithe aeráide agus an 
díghrádaithe comhshaoil leasanna 
foriomlána a sholáthair san fhadtéarma, 
cuireann siad deiseanna agus dúshláin ar 
fáil do chách sa mheántéarma, ós rud é 
nach dtosaíonn gach duine, gach críoch 
agus gach Ballstát a n-aistriú ón bpointe 
céanna ná níl an cumas freagartha céanna 
acu. Tá roinnt acu sin níos forbartha ná 
cinn eile, ach bíonn tionchar sóisialta agus 
eacnamaíoch níos leithne ag an aistriú ar na 
réigiúin sin a bhíonn ag brath go mór ar 
bhreoslaí iontaise, go háirithe gual, lignít, 
móin agus sceall ola, nó ar thionscail atá 
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chuspóirí an chomhtháthaithe shóisialta, 
eacnamaíoch agus chríochaigh.

dian ar gháis cheaptha teasa. I gcás den sórt 
sin, cruthaítear an baol go mbeidh aistriú ar 
luasanna éagsúla san Aontas i dtaca leis an 
ngníomhú ar son na haeráide, ach an baol 
freisin go dtiocfadh méadú ar na bearnaí 
idir na réigiúin, rud a dhéanfadh dochar do 
chuspóirí an chomhtháthaithe shóisialta, 
eacnamaíoch agus chríochaigh.

Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

(3) Chun go n-éireoidh leis an aistriú, 
ní mór dó a bheith daon-lárnach, cothrom, 
cuimsitheach agus inghlactha go sóisialta 
ag cách, ní mór dó neamhionannais a 
laghdú agus gan aon duine a fhágáil ar 
lár. Dá bhrí sin, ní mór don Aontas agus do 
na Ballstáit araon a impleachtaí 
eacnamaíocha, comhshaoil agus sóisialta a 
chur san áireamh ón tús, agus úsáid a 
bhaint as gach ionstraim a d’fhéadfadh a 
bheith ann chun drochiarmhairtí a 
sheachaint, agus a mhaolú, i gcás ina 
bhfuil siad dosheachanta, agus deiseanna 
nua a chruthú do dhaoine agus do 
chríocha is mó a ndéantar difear dóibh. 
Tá ról tábhachtach ag buiséad an Aontais i 
ndáil leis sin.

Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3a) Is deis é an t-aistriú chuig 
geilleagar atá neodrach ó thaobh carbóin 
de chun níos mó post a chruthú, freisin. 
De réir eagrán 2019 den athbhreithniú 
bliantúil ar Fhostaíocht agus ar 
Fhorbairtí Sóisialta san Eoraip (ESDE) 
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ón gCoimisiún, méadóidh an t-aistriú 
chuig geilleagar atá neodrach ó thaobh 
carbóin de líon na bpost a bheidh ar fáil. 
Faoi 2030, táthar ag dréim leis go 
gcruthóidh an t-aistriú 1.2 milliún post 
breise san Aontais, anuas ar an 12 
mhilliún post nua atáthar ag dréim leo 
cheana féin. De réir an Choimisiúin, 
d’fhéadfadh an t-aistriú maolú a 
dhéanamh ar an deighilt oibre leanúnach 
atá tagtha chun cinn de thoradh an 
uathoibrithe agus an digitithe trí phoist a 
chruthú freisin i lár an scála dáilte pá 
agus scileanna, go háirithe i réimsí na 
tógála agus na monaraíochta.

Leasú 6

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 3 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3b) Tá éascú buiséadach an Aontais 
agus ionstraimí feabhsaithe maidir le 
beartas comhtháthaithe bunriachtanach i 
bhfianaise drochiarmhairtí eacnamaíocha 
agus sóisialta phaindéim COVID-19 atá 
ann sna Ballstáit faoi láthair. Ba cheart 
go mbeadh na Ballstáit saor a leithreasaí 
idir cistí, míreanna caiteachais agus 
tosaíochtaí a atreorú i gcomhréir lena 
riachtanais eacnamaíocha agus 
shóisialta, gan beann ar chuspóirí maidir 
le díriú téamach agus coinníollacht 
mhaicreacnamaíoch agus/nó pholaitiúil 
an Aontais.

Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4) Mar a leagtar amach sa 
Chomhaontú Glas don Eoraip agus sa 

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

Phlean Infheistíochta d'Eoraip 
Inbhuanaithe, ba cheart go mbeadh Sásra 
um Aistriú Cóir comhlántach do na 
gníomhaíochtaí eile faoin gcéad chreat 
airgeadais ilbhliantúil eile don tréimhse ó 
2021 go 2027. Ba cheart dó tacú le daoine 
agus críocha dul i ngleic leis na tionchair 
shóisialta, chomhshaoil agus 
eacnamaíocha a bhaineann le haistriú chuig 
aeráidneodracht san Aontas tríd an 
gcaiteachas ó bhuiséad an Aontais ar 
chuspóirí aeráide, comhshaoil, 
eacnamaíocha, agus sóisialta a thabhairt le 
chéile ar an leibhéal réigiúnach, freisin, i 
bhfianaise thionchair ghéarchéim 
COVID-19.

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

(5) Bunaítear leis an Rialachán seo an 
Ciste um Aistriú Cóir (CUAC) atá ar 
cheann de cholúin an tSásra um Aistriú 
Cóir a chuirtear chun feidhme faoin 
mbeartas comhtháthaithe. Is é an aidhm atá 
le CUAC ná tacú leis na gníomhaíochtaí 
atá dírithe ar aistriú cóir agus rathúil 
chuig geilleagar atá neodrach ó thaobh 
na haeráide de agus, dhrochiarmhairtí an 
aistrithe aeráide agus comhshaoil a 
sheachaint, agus a mhaolú i gcás ina bhfuil 
siad dosheachanta, trí thacaíocht agus 
deiseanna nua a sholáthar do na daoine 
agus na críocha is mó a dhéanann siad 
difear dóibh, go háirithe na hoibrithe lena 
mbaineann go díreach. I gcomhréir le 
cuspóir sonrach CUAC, ba cheart do na 
gníomhaíochtaí a fhaigheann tacaíocht ó 
CUAC rannchuidiú go díreach chun an t-
aistriú a éascú agus tionchar an aistrithe a 
laghdú trí dheiseanna nua fostaíochta 
inbhuanaithe a chruthú, trí 
dhrochthorthaí ar an bhfostaíocht agus 
drochiarmhairtí sóisialta a mhaolú a 
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d’fhéadfadh dídhaonrú sna réigiúin is mó 
dhéantar difear dóibh a bheith mar 
thoradh orthu agus trí mhaoiniú a 
dhéanamh ar éagsúlú agus nuachóiriú an 
gheilleagair áitiúil, trí thacaíocht dhíreach 
a thabhairt do ghníomhaíochtaí atá 
inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil 
agus na sochaí de. Léirítear sin i gcuspóir 
sonrach CUAC, a bhunaítear ar an leibhéal 
céanna agus a liostaítear in éineacht leis na 
cuspóirí beartais a leagtar amach in 
Airteagal [4] de Rialachán AE [RFC nua].

Leasú 9

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 5 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5a) Ba cheart go mbeadh méid CUAC 
i gcomhréir le riachtanais aistrithe 
aeráide agus comhshaoil atá cóir. Ba 
cheart cistiú a sholáthar do gach Ballstát 
chun tacú lena aistriú le béim ar leith ar 
chríocha mianadóireachta guail, ina 
ndéantar gual a shaothrú fós agus, 
freisin, ar chríocha ina dtarlaíonn 
athruithe tábhachtacha struchtúracha 
mar iarmhairt ar ghníomhaíochtaí 
mianadóireachta a chéimniú amach.

Leasú 10

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6) I bhfianaise a thábhachtaí atá sé dul 
i ngleic leis an athrú aeráide i gcomhréir le 
gealltanais an Aontais Comhaontú Pháras a 
chur chun feidhme, an gealltanas maidir le 
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na 
Náisiún Aontaithe agus an méadú ar 
uaillmhian an Aontais mar atá beartaithe sa 
Chomhaontú Glas don Eoraip, ba cheart do 

(6) I bhfianaise a thábhachtaí atá sé dul 
i ngleic leis an athrú aeráide i gcomhréir le 
gealltanais an Aontais i leith Comhaontú 
Pháras a chur chun feidhme, i gcomhréir 
leis an ngealltanas maidir le Spriocanna 
Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún 
Aontaithe agus i gcomhréir leis an méadú 
ar uaillmhian an Aontais mar atá beartaithe 



PE650.356v04-00 10/44 AD\1208754GA.docx

GA

CUAC a bheith ina rannchuidiú 
tábhachtach chun gníomhaíochtaí aeráide a 
phríomhshruthú. Is acmhainní breise iad na 
hacmhainní ó imchlúdach airgeadais 
CUAC féin a chuirtear leis na 
hinfheistíochtaí is gá chun an sprioc 
foriomlán go mbeadh 25 % den 
chaiteachas as buiséad an Aontais ag 
rannchuidiú le cuspóirí aeráide a bhaint 
amach. Rannchuideoidh acmhainní arna n-
aistriú ó CFRE agus ó CSE+ go hiomlán 
chun an sprioc sin a bhaint amach.

sa Chomhaontú Glas don Eoraip, ba cheart 
do CUAC a bheith ina rannchuidiú 
tábhachtach chun gníomhaíochtaí aeráide a 
phríomhshruthú agus dlús a chur leis an 
aistriú aeráide chuig geilleagar atá 
neodrach ó thaobh na haeráide de faoi 
2050 ar a dhéanaí. Is acmhainní breise iad 
na hacmhainní ó imchlúdach airgeadais 
CUAC féin a chuirtear leis na 
hinfheistíochtaí is gá a dhéanamh chun an 
sprioc foriomlán go mbeadh 40 % den 
chaiteachas as buiséad an Aontais ag 
rannchuidiú le cuspóirí aeráide a bhaint 
amach. Rannchuideoidh na hacmhainní a 
aistrítear ón gCiste Forbraíochta 
Réigiúnaí na hEorpa (CFRE) agus ón 
gCiste Sóisialta na hEorpa Plus (CSE+) 
leis an sprioc sin a bhaint amach, má 
chineann na Ballstáit amhlaidh.

Leasú 11

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 6 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6a) Ní féidir an t-aistriú go 
haeráidneodracht a bhaint amach le 
hacmhainní ó CUAC agus leo sin 
amháin. Déanfaidh an dá colún eile den 
Sásra um Aistriú Cóir tacar beart agus 
deiseanna maoinithe a chur ar fáil, taobh 
le CUAC, leis an gcuspóir an t-aistriú a 
éascú agus dlús a chur leis sna réigiún is 
mó a dhéantar difear dóibh. Meallfaidh 
scéim thiomnaithe um aistriú cóir faoi 
InvestEU infheistíochtaí príobháideacha 
chun tairbhe na réigiúin i mbun aistrithe 
agus a chuideoidh lena ngeilleagair foinsí 
fáis nua a fháil amhail tionscadail 
dhícharbónaithe, éagsúlú eacnamaíoch 
na réigiún, fuinneamh, iompar agus 
bonneagar sóisialta. Déanfar saoráid 
iasachta don earnáil phoiblí le tacaíocht ó 
bhuiséad an Aontais ag an mBanc 
Eorpach Infheistíochta a úsáid le 
haghaidh iasachtaí lamháltais don 
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earnáil phoiblí, mar shampla maidir le 
hinfheistíochtaí i mbonneagar fuinimh 
agus iompair, i líonraí téimh ceantairn, 
agus in athchóiriú nó insliú foirgneamh.

Leasú 12

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 6 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6b) Is é atá i gceist le haistriú cóir, 
freisin, ná tacaíocht a thabhairt dóibh 
siúd is mó a dhéanann an t-athrú aeráide 
difear dóibh. Buailfidh tionchair an 
athraithe aeráide roinnt réigiún agus 
pobal ar bhonn neamhréireach, ar 
réigiúin agus pobail iad nach mór a 
chothú, de réir mheon na 
dlúthpháirtíochta Eorpaí.

Leasú 13

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

(7) Ba cheart do na hacmhainní ó 
CUAC a bheith comhlántach le 
hacmhainní atá ar fáil faoin mbeartas 
comhtháthaithe, gan dochar do chuspóirí 
eile de bheartas comhtháthaithe agus do 
leithdháiltí airgeadais atá 
clársceidealaithe le haghaidh spriocanna 
eile faoi CFRE agus CSF+.

Leasú 14

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

agus comhshaoil do na Ballstáit uile, ach 
tabharfar isteach deiseanna nua leis san 
fhadtéarma, freisin. Beidh sé ina dhúshlán 
ar leith do na Ballstáit sin a bhíonn ag brath 
go mór ar bhreoslaí iontaise soladacha, 
ach ar ghníomhaíochtaí tionsclaíocha atá 
dian ar gháis cheaptha teasa, freisin. Beidh 
gá na gníomhaíochtaí sin a chéimniú 
amach nó a choigeartú de bharr an 
aistrithe chuig aeráidneodracht, agus 
slándáil an tsoláthair maidir le 
fuinneamh atá inacmhainne, sábháilte 
agus inbhuanaithe a áirithiú ag an am 
céanna. Ba cheart do CUAC, dá bhrí sin, 
na Ballstáit uile a chumhdach, ach ba 
cheart go léireodh dáileadh a acmhainní 
airgeadais cumas na mBallstát na 
hinfheistíochtaí atá riachtanach chun 
déileáil leis an aistriú i dtreo neodracht ó 
thaobh na haeráide de a mhaoiniú.

Leasú 15

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 9

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(9) Chun creat airgeadais iomchuí a 
leagan amach le haghaidh CUAC, ba 
cheart don Choimisiún miondealú bliantúil 
a leagan amach de na leithdháiltí atá le fáil 
in aghaidh an Bhallstáit faoi sprioc na 
hInfheistíochta le haghaidh fáis agus post, 
bunaithe ar chritéir oibiachtúla.

(9) Chun creat airgeadais iomchuí a 
leagan amach le haghaidh CUAC, ba 
cheart don Choimisiún miondealú bliantúil 
a leagan amach de na leithdháiltí atá le fáil 
in aghaidh an Bhallstáit faoi sprioc na 
hInfheistíochta le haghaidh post agus fáis, 
bunaithe ar chritéir oibiachtúla agus 
coinníollachtaí soiléire.

Leasú 16

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 10

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(10) Leis an Rialachán seo sainaithnítear 
na cineálacha infheistíochtaí lenar féidir 
tacú le caiteachas ina leith le CUAC. Ba 

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

cheart tosaíochtaí aeráide agus comhshaoil 
an Aontais a urramú go hiomlán agus gach 
gníomhaíocht dá dtugtar tacaíocht á 
saothrú. Ba cheart infheistíochtaí a 
thacaíonn le pobail, oibrithe, geilleagair 
áitiúla agus atá inbhuanaithe sa 
mheántéarma go fadtéarma, agus cuspóirí 
uile an Chomhaontaithe Ghlais agus 
Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta a 
bheith san áireamh sa liosta infheistíochtaí. 
Ba cheart do na tionscadail a dtugtar 
maoiniú dóibh rannchuidiú le haistriú go 
geilleagar atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de, inbhuanaithe ó thaobh an 
chomhshaoil de, tíosach ar fhuinneamh 
agus ar acmhainní agus ciorclach. Ba 
cheart infheistíochtaí i bhfoinsí fuinnimh 
idirthréimhseacha, amhail gás nádúrtha, 
a bheith incháilithe le haghaidh 
tacaíochta má dhéantar laghdú suntasach 
ar astaíochtaí gás ceaptha teasa ar 
infheistíochtaí den sórt sin, agus má 
fhágann siad gur féidir gás inathnuaite a 
úsáid mar rogha mhalartach 
inbhuanaithe. Thairis sin, ba cheart dóibh 
a bheith comhsheasmhach le Rialachán 
(EU) 2020/852 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle12a, ach amháin má 
thugann Ballstát údar sa phlean 
críochach um aistriú cóir leis an ngá atá 
le tacaíocht a thabhairt dóibh agus dá 
gcomhsheasmhacht le cuspóir 
aeráidneodrachta an Aontais. I gcás 
earnálacha atá ag dul i léig, cosúil le 
táirgeadh fuinnimh atá bunaithe ar ghual, 
lignít, móin agus sceall ola nó 
gníomhaíochtaí eastósctha le haghaidh na 
mbreoslaí soladacha iontaise sin, ba cheart 
an tacaíocht a nascadh le céimniú amach na 
gníomhaíochta laistigh de thréimhse ama 
atá comhsheasmhach le oibleagáidí an 
Aontais faoi Chomhaontú Pháras agus a 
nascadh leis an laghdú comhfhreagrach ar 
leibhéal na fostaíochta. I dtaca le 
hearnálacha ina bhfuil athrú ó bhonn ar siúl 
a bhfuil leibhéil arda astaíochtaí gás 
ceaptha teasa acu, ba cheart 
gníomhaíochtaí nua a chur chun cinn leis 
an tacaíocht trí theicneolaíochtaí nua, 
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próisis nua nó táirgí nua a chur in úsáid, a 
mbeidh laghdú suntasach ar astaíochtaí mar 
thoradh leo, i gcomhréir le spriocanna 
aeráide agus fuinnimh an Aontais faoi 
2030 agus cuspóirí aeráidneodrachta an 
Aontais faoi 205013 fad agus a dhéantar 
fostaíocht a choinneáil ar bun agus a 
fheabhsú agus díghrádú an chomhshaoil a 
sheachaint ag an am céanna. Ba cheart aird 
ar leith a thabhairt freisin ar 
bhochtaineacht fuinnimh a chomhrac, 
ghníomhaíochtaí lena ndéantar cur in úsáid 
ardteicneolaíochtaí agus i dteicneolaíochtaí 
inbhuanaithe a fheabhsú, lena n-áirítear 
iad siúd atá bunaithe ar Intleacht 
Shaorga, agus i réimsí an digitithe agus na 
nascachta chomh maith, ar choinníoll go 
gcabhraíonn bearta den sórt sin chun na fo-
iarmhairtí diúltacha a bhaineann le haistriú 
aeráide agus comhshaoil a mhaolú, agus 
go rannchuidíonn siad le hastaíochtaí gás 
ceaptha teasa agus úsáid acmhainní 
nádúrtha a laghdú go suntasach. Tá 
infheistíochtaí i ngeilleagar bithbhunaithe 
a fhaightear ar bhonn inbhuanaithe agus 
atá ciorclach, agus infheistíochtaí in 
athbhunú éiceachóras díghrádaithe 
riachtanach chun an sprioc a bhaint 
amach maidir le haeráidneodracht a 
bheith ann faoi 2050. Tá infheistíochtaí 
den sórt sin costasach, agus ba cheart go 
mbeadh gach Ballstát incháilithe le 
haghaidh tacaíocht gan beann ar a 
acmhainneacht airgeadais. 

_________________ _________________
12a Rialachán (AE) Uimh. 2020/852 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 18 Meitheamh 2020 
maidir le creat a bhunú chun 
infheistíocht inbhuanaithe a éascú agus 
lena leasaítear Rialachán (AE) 
Uimh. 2019/2088, (IO L 198, 22.6.2020, 
lch. 13).

13 Mar a leagtar amach in “A Clean Planet 
for all A European strategic long-term 
vision for a prosperous, modern, 
competitive and climate neutral economy” 

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

[Pláinéad Glan do Chách Fís straitéiseach 
fhadtéarmach Eorpach chun geilleagar 
rachmasach, nua-aimseartha, iomaíoch 
agus neodrach ó thaobh na haeráide de a 
bhaint amach], Teachtaireacht ón 
gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, 
chuig an gComhairle Eorpach, chuig an 
gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch 
agus Sóisialta na hEorpa, chuig Coiste na 
Réigiún, agus chuig an mBanc Eorpach 
Infheistíochta - COM(2018) 773 final.

Leasú 17

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 10 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(10a) Ba cheart do CUAC tacú le 
gníomhaíochtaí agus le húsáid 
teicneolaíochtaí, ar rudaí iad atá 
inmharthana san fhadtéarma agus nach 
mbeidh ag brath ar fhóirdheontais chun 
oibriú i ndiaidh an uas-scálaithe tosaigh. 
Níor cheart go gcuirfeadh na 
gníomhaíochtaí a dtugtar tacaíocht dóibh 
bac ar fhorbairt agus ar úsáid na 
roghanna malartacha ísealcharbóin nó 
gaibhniú sócmhainní atá díobhálach do 
chuspóirí aeráidneodrachta agus 
comhshaoil a éascú, agus a saolré a chur 
san áireamh.

Réasúnú

Déanann ailíniú le Tacsanomaíocht AE maidir le Maoinithe Inbhuanaithe arna chomhaontú 
idir na trí institiúid comhtháú beartas a éascú, lena n-áirítear beartais aeráide agus 
chomhshaoil, agus caiteachas buiséid AE. Foráiltear le Tacsanomaíocht AE creat bunúsach 
tagartha chun a mheas an bhfuil na hinfheistíochtaí inbhuanaithe. Ní thacóidh CUAC le 
gníomhaíochtaí a thiocfadh salach ar chuspóirí aeráide nó comhshaoil an Chomhaontaithe 
Ghlais.

Leasú 18

Togra le haghaidh rialacháin
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Aithris 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

(11) Chun na daoine is mó a dhéanann 
an t-aistriú aeráide agus comhshaoil difear 
dóibh a chosaint, ba cheart go gcumhdódh 
CUAC uas-sciliú agus athsciliú na n-
oibrithe a ndéantar difear dóibh freisin, 
mar aon le daoine féinfhostaithe agus 
dífhostaithe, agus é mar aidhm leis sin 
cabhrú leo iad féin a chur in oiriúint do 
dheiseanna nua fostaíochta, chomh maith 
le cúnamh gníomhach agus pearsantaithe 
chun post a chuardach a sholáthair do gach 
catagóir de chuardaitheoirí poist agus a 
gcuimsiú gníomhach sa tsochaí, agus 
comhionannas inscne á urramú agus 
cothromaíocht inscne á saothrú ag an am 
céanna.

Leasú 19

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

Leasú 20

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 12

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12) Chun feabhas a chur ar éagsúlú 
eacnamaíoch na gcríoch a n-imríonn an t-
aistriú tionchar orthu, ba cheart do CUAC 
tacaíocht a thabhairt don infheistiú táirgiúil 
i FBManna. Ba cheart infheistíocht 
tháirgiúil a thuiscint mar infheistíocht i 
gcaipiteal seasta nó sócmhainní 
neamhábhartha fiontar, i bhfianaise earraí 
agus seirbhísí a tháirgeadh, rud a chuirfidh, 
dá bhrí sin, leis an oll-infheistíocht agus le 
fostaíocht. I gcás fiontair eile nach 
FBManna iad, níor cheart tacú le 
hinfheistíochtaí táirgiúla ach amháin má tá 
siad riachtanach chun caillteanais post a 
bhíonn ann mar thoradh ar an aistriú a 
mhaolú, trí líon suntasach post a chruthú 
nó a chosaint, agus nach mbeidh athlonnú 
ann mar thoradh orthu ná dá mbarr. Ba 
cheart infheistíochtaí i saoráidí 
tionsclaíocha atá ann cheana, lena n-
áirítear iad sin a chumhdaítear faoi Chóras 
Trádála Astaíochtaí an Aontais Eorpaigh, a 
cheadú má rannchuidíonn siad leis an 
aistriú chuig geilleagar atá neodrach ó 
thaobh na haeráide de faoi 2050 agus má 
théann siad cuid mhaith faoi bhun na 
dtagarmharcanna ábhartha a bhunaítear 
don leithdháileadh saor in aisce faoi 
Threoir 2003/87/CE ó Pharlaimint na 

(12) Chun feabhas a chur ar éagsúlú 
eacnamaíoch na gcríoch a n-imríonn an t-
aistriú tionchar orthu, ba cheart do CUAC 
tacaíocht a thabhairt d’infheistíocht 
tháirgiúil, le béim ar leith ar infheistíocht i 
FBManna. Ba cheart infheistíocht tháirgiúil 
a thuiscint mar infheistíocht i gcaipiteal 
seasta nó sócmhainní neamhábhartha 
fiontar, i bhfianaise earraí agus seirbhísí a 
tháirgeadh, rud a chuirfidh, dá bhrí sin, leis 
an oll-infheistíocht agus le fostaíocht. I 
gcás fiontair eile nach FBManna iad, ba 
cheart tacú le hinfheistíochtaí táirgiúla má 
tá siad riachtanach chun caillteanais post a 
bhíonn ann mar thoradh ar an aistriú a 
mhaolú, trí líon suntasach post a chruthú 
nó a chosaint, agus nach mbeidh athlonnú 
ann mar thoradh orthu ná dá mbarr. Ba 
cheart infheistíochtaí i saoráidí 
tionsclaíocha atá ann cheana, lena n-
áirítear iad sin a chumhdaítear faoi Chóras 
Trádála Astaíochtaí an Aontais Eorpaigh, a 
cheadú má rannchuidíonn siad leis an 
aistriú chuig geilleagar atá neodrach ó 
thaobh na haeráide de faoi 2050 agus má 
théann siad cuid mhaith faoi bhun na 
dtagarmharcanna ábhartha a bhunaítear 
don leithdháileadh saor in aisce faoi 
Threoir 2003/87/CE ó Pharlaimint na 
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hEorpa agus ón gComhairle14 agus má 
dhéantar líon suntasach post a chosaint mar 
thoradh orthu. Ba cheart réasúnú a 
thabhairt le haon infheistíocht den sórt sin 
dá réir sa phlean críochach um aistriú cóir 
ábhartha. Chun sláine an mhargaidh 
inmheánaigh agus an bheartais 
chomhtháthaithe a chosaint, ba cheart don 
tacaíocht do ghnóthais rialacha an Aontais 
maidir le státchabhair mar a leagtar amach 
in Airteagal 107 agus in Airteagal 108 
CFAE a chomhlíonadh agus, go háirithe, 
ba cheart tacaíocht d’infheistíochtaí 
táirgiúla de chuid fiontar nach FBManna 
iad a bheith teoranta d’fhiontair atá 
lonnaithe i limistéir atá ainmnithe mar 
limistéir fhóirithinte chun críocha phointí 
(a) agus (c) d’Airteagal 107(3) CFAE.

hEorpa agus ón gComhairle14 agus má 
dhéantar líon suntasach post a chosaint mar 
thoradh orthu, agus mura ndéantar 
maoiniú a fhaightear faoi Treoir 
2003/87/CE a fhorlíonadh. Ba cheart 
réasúnú a thabhairt le haon infheistíocht 
den sórt sin dá réir sa phlean críochach um 
aistriú cóir ábhartha. Chun sláine an 
mhargaidh inmheánaigh agus an bheartais 
chomhtháthaithe a chosaint, ba cheart don 
tacaíocht do ghnóthais rialacha an Aontais 
maidir le státchabhair mar a leagtar amach 
in Airteagal 107 agus in Airteagal 108 
CFAE a chomhlíonadh agus, go háirithe, 
ba cheart tacaíocht d’infheistíochtaí 
táirgiúla de chuid fiontar nach FBManna 
iad a bheith teoranta d’fhiontair atá 
lonnaithe i limistéir atá ainmnithe mar 
limistéir fhóirithinte chun críocha phointí 
(a) agus (c) d’Airteagal 107(3) CFAE.

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

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

Leasú 21

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 12 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12a) Is gá rialacha an Aontais maidir le 
Státchabhair a bheith solúbtha chun go 
mbeidh réigiúin incháilithe atá i mbun 
aistrithe in ann infheistíochtaí 
príobháideacha a mhealladh. Agus 
dréachtú a dhéanamh ar na treoirlínte 
nua, ba cheart don Choimisiún, dá bhrí 
sin, na fadhbanna a bhaineann le hathrú 
struchtúrach sna réigiúin lena 
mbaineann a chur san áireamh, chun a 
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áirithiú go dtabharfar solúbthacht 
leordhóthanach do na réigiúin sin chun a 
dtionscadail a chur i gcrích ar bhealach 
atá inmharthana go sóisialta agus go 
heacnamaíoch.

Leasú 22

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 12 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12b) Níor cheart tacaíocht 
d’infheistíocht tháirgiúil i bhfiontair nach 
FBManna iad trí CUAC a theorannú do 
na limistéir atá incháilithe do 
státchabhair faoi na rialacha is 
infheidhme maidir le Státchabhair de 
bhun phointí (a) agus (c) d’Airteagal 
107(3) CFAE. Os a choinne sin, leis na 
rialacha maidir leis an státchabhair, ba 
cheart go mbeadh gach réigiún a 
fhaigheann cúnamh trí CUAC in ann dul 
i ngleic go héifeachtach leis an mbagairt 
go gcaillfí poist ag céim luath. Ba cheart 
an méid sin a áirithiú, freisin, trí 
Rialachán (AE) Uimh. 651/2014  ón 
gCoimisiún1a a oiriúnú dá réir sin.
________________
1a Rialachán (AE) Uimh. 651/2014 ón 
gCoimisiún an 17 Meitheamh 2014 lena 
ndearbhaítear go bhfuil catagóirí áirithe 
cabhrach comhoiriúnach leis an margadh 
inmheánach i gcur i bhfeidhm 
Airteagal 107 agus Airteagal 108 den 
Chonradh (IO L 187, 26.6.2014, lch. 1).

Leasú 23

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 12 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12c) Ba cheart an deis a thabhairt do 



PE650.356v04-00 20/44 AD\1208754GA.docx

GA

na réimsí is mó a ndéanann an t-aistriú 
chuig geilleagar atá neodrach ó thaobh 
aeráide de difear dóibh dul i ngleic go 
gníomhach ar an athrú struchtúrach lena 
mbaineann a luaithe is féidir. Éilítear leis 
sin coigeartuithe ar an dlí maidir le 
Státchabhair, mar shampla trí bhíthin 
treoirlíne nua ón gCoimisiún ar bhonn 
pointe (b) nó (c) d’Airteagal 107(3) 
CFAE, ionas go n-áirithítear go bhfuil 
cabhair incheadaithe faoi na rialacha is 
infheidhme gan beann ar stádas na 
réigiún a fhaigheann cúnamh;

Leasú 24

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 13

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

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

Leasú 25

Togra le haghaidh rialacháin
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Aithris 14

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

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

Leasú 26

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 14 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14a) Ba cheart go mbeidh leithdháiltí 
airgeadais ó CUAC coinníollach ar na 
Ballstáit a dtiomantas do sprioc 
aeráidneodrachta an Aontais faoi 2050 a 
bheith foirmhuinithe agus léirithe acu 
agus Straitéis Fhadtéarma atá 
comhsheasmhach le Comhaontú Pháras 
agus a chuspóir teochta a ghlacadh. I 
gcás nach ndéanann Ballstát na 
coinníollacha sin a chomhlíonadh, ba 
cheart 50% de na leithdháiltí bliantúla 
don Bhallstát lena mbaineann a fhionraí 
go dtí go bhfuil an tiomantas sin 
foirmhuinithe agus léirithe ag an 
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mBallstát sin.

Leasú 27

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 15

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

(15) Sna pleananna críochacha um 
aistriú cóir, ba cheart na daoine agus na 
críocha ar a mbeidh an tionchar is diúltaí a 
shainaithint, daoine agus críocha is ceart 
tacaíocht CUAC a dhíriú orthu agus 
tuairisc a thabhairt ar ghníomhaíochtaí 
sonracha atá le déanamh chun geilleagar 
atá neodrach ó thaobh na haeráide de a 
bhaint amach, go háirithe i ndáil le saoráidí 
ina bhfuil táirgeadh breoslaí iontaise nó 
gníomhaíochtaí eile atá dian ar gháis 
cheaptha teasa ar siúl a thiontú nó a 
dhúnadh laistigh de thréimhse ama atá 
comhsheasmhach le hoibleagáidí an 
Aontais faoi Chomhaontú Pháras. Ba 
cheart do na críocha sin a bheith 
sainmhínithe go beacht agus ag freagairt do 
réigiúin NUTS leibhéal 3 nó a bheith ina 
gcodanna díobh. Ba cheart mionsonraí a 
bheith sna pleananna ar dhúshláin, 
deiseanna agus riachtanais infheistíochta 
na gcríoch sin agus na cineálacha 
oibríochtaí atá de dhíth a shainaithint ar 
dhóigh a áiritheoidh go ndéanfaí 
gníomhaíochtaí eacnamaíocha atá aeráid-
díonach agus atá inbhuanaithe ó thaobh 
comhshaoil de a fhorbairt ar bhonn 
comhleanúnach atá ag teacht leis an aistriú 
chuig neodracht ó thaobh na haeráide de 
agus cuspóirí an Chomhaontaithe Ghlais 
freisin. Níor cheart ach d’infheistíochtaí atá 
i gcomhréir leis na pleananna um aistriú 
tacaíocht airgeadais a fháil ó CUAC. Ba 
cheart do na pleananna críochacha um 
aistriú cóir a bheith mar chuid de na cláir (a 
fhaigheann tacaíocht ó CFRE, ó CSE+, ón 
gCiste Comhtháthaithe nó ó CUAC, de réir 
an cháis) atá formheasta ag an gCoimisiún. 
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Na limistéir agus tosaíochtaí 
infheistíochta atá sainaitheanta ag an 
gCoimisiún in Iarscríbhinn D de 
Thuarascálacha tíre an tSeimeastair 
Eorpaigh do 2020, féadfar iad a úsáid sa 
mheastóireacht ar infheistíochtaí na 
mBallstát.

Leasú 28

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 19

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

(19) Ní féidir leis na Ballstáit cuspóirí 
an Rialacháin seo, eadhon tacaíocht a 
thabhairt do dhaoine agus críocha a bhfuil 
athrú eacnamaíoch agus sóisialta ó bhonn 
rompu chun aistriú go geilleagar atá 
neodrach ó thaobh na haeráide, atá 
inbhuanaithe ó thaobh comhshaoil, atá 
go hiomlán bunaithe ar fhoinsí 
inathnuaite, an-éifeachtúil ó thaobh 
acmhainní agus fuinnimh de, agus 
ciorclach, a ghnóthú go leordhóthanach ina 
n-aonar. Is iad na príomhchúiseanna leis 
sin ná, ar thaobh amháin, méid na n-
éagothromaíochtaí idir leibhéil forbartha na 
réigiún éagsúil agus dúshláin shonracha 
na ndaoine agus na réigiún is mídheisiúla, 
chomh maith leis an teorainn le 
hacmhainní airgeadais na mBallstát agus 
na gcríoch agus, ar an taobh eile, an gá le 
creat cur chun feidhme comhsheasmhach 
lena gcumhdaítear roinnt cistí de chuid an 
Aontais atá faoi bhainistíocht 
chomhroinnte. Ós rud é gur fearr is féidir 
na cuspóirí sin a ghnóthú ar leibhéal an 
Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a 
ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na 
coimhdeachta a leagtar amach in 
Airteagal 5 CAE. I gcomhréir le prionsabal 
na comhréireachta a leagtar amach san 
Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo 
thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí 
sin a ghnóthú,
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Leasú 29

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

1. Bunaítear leis an Rialachán seo an 
Ciste um Aistriú Cóir (“CUAC”) chun 
tacaíocht a chur ar fáil do dhaoine i 
gcríocha a bhfuil dúshláin thromchúiseacha 
éagsúla shocheacnamaíocha acu a thagann 
ó shainiúlachtaí na mBallstát sa phróiseas 
aistrithe i dtreo geilleagar atá neodrach ó 
thaobh na haeráide de, atá inbhuanaithe ó 
thaobh comhshaoil de, éifeachtúil ó 
thaobh acmhainní agus fuinnimh de agus 
ciorclach san Aontas faoi 2050 ar a 
dhéanaí agus sprioc 2030 an Aontais 
maidir le hastaíochtaí gás ceaptha teasa a 
laghdú.

Leasú 30

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 2 Airteagal 2

Cuspóir sonrach Cuspóir sonrach

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

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

Leasú 31
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Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

1. Tacóidh CUAC le tionchar 
sóisialta, socheacnamaíoch agus 
comhshaoil an aistrithe sna réigiúin atá 
buailte sna Ballstáit uile.

Leasú 32

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 2 – fomhír 1 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

EUR 7.5 billiún i bpraghsanna 2018 a 
d'fhéadfaí méadú teacht orthu, a bheidh ar 
fáil sa ghealltanas buiséadach don tréimhse 
2021-2027 sna hacmhainní do CUAC faoi 
sprioc na hInfheistíochta le haghaidh fáis 
agus post, agus méadófar é, de réir mar a 
bheidh, le hacmhainní breise a 
leithdháilfear i mbuiséad an Aontais, agus 
le hacmhainní eile i gcomhréir leis an 
mbunghníomh is infheidhme.

EUR [X] billiún i bpraghsanna 2018 a 
d'fhéadfaí méadú teacht orthu, a bheidh ar 
fáil sa ghealltanas buiséadach don tréimhse 
2021-2027 sna hacmhainní do CUAC faoi 
sprioc na hInfheistíochta le haghaidh fáis 
agus post, agus méadófar é, de réir mar a 
bheidh, le hacmhainní breise a 
leithdháilfear i mbuiséad an Aontais, agus 
le hacmhainní eile i gcomhréir leis an 
mbunghníomh is infheidhme. Ní bheidh 
cistiú an Chiste um Aistriú Cóir chun 
dochair do na hacmhainní a 
leithdháilfear ar na cistí CAI eile.

Leasú 33

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3a. Beidh rochtain ar na cistí a 
chuirfear ar fáil faoi CUAC coinníollach 
ar thiomantas na mBallstát do chuspóir 
an Aontais maidir leis an aeráidneodracht 
agus é sin a fhormhuiniú agus a 
thaispeáint faoi 2050 ar a dhéanaí ina 
bpleananna um aistriú cóir, agus ar 
straitéis fhadtéarmach a ghlacadh dá 
dtagraítear in Airteagal 15 de Rialachán 
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(AE) 2018/1999 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle 1a i gcomhréir le 
Comhaontú Pháras.
Má theipeann ar Bhallstát na 
coinníollacha a leagtar síos sa chéad 
fhomhír a chomhlíonadh, déanfar na 
leithdháiltí bliantúla don Bhallstát sin a 
laghdú 50 % go dtí go gcomhlíonfar na 
coinníollacha sin.
Leis an athbhreithniú meántéarma dá 
dtagraítear in Airteagal 7(4), déanfar 
meastóireacht ar cibé an leor na 
coinníollacha a leagtar amach sa mhír 
seo chun aistriú rianúil fuinnimh chuig 
geilleagar atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de dá dtagraítear in Airteagal 
1(1) a chumasú.  I gcás inarb iomchuí, 
glacfaidh an Coimisiún togra reachtach 
chun an mhír seo a leasú.
_________________
1a 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, lena leasaítear 
Rialacháin (CE) Uimh. 663/2009 agus 
(CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle, Treoracha 
94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 
2009/73/CE, 2010/31/AE, 2012/27/AE 
agus 2013/30/AE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle, 
Treoir 2009/119/CE agus Treoir (AE) 
2015/652 ón gComhairle agus lena n-
aisghairtear Rialachán (AE) 
Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle (IO L 328, 
21.12.2018, lch. 1).

Leasú 34

Togra le haghaidh rialacháin
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Airteagal 3 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. De mhaolú ar Airteagal [21a] de 
Rialachán (AE) [RFC nua], i gcás aon 
acmhainní breise dá dtagraítear i mír 2, a 
leithdháilfear do CUAC i mbuiséad an 
Aontais nó a soláthraítear trí acmhainní 
eile ní bheidh ceanglas tacaíocht 
chomhlántach a thabhairt ó CFRE ná ó 
CSE+.

4. De mhaolú ar Airteagal [21a] de 
Rialachán (AE) [RFC nua], i gcás aon 
acmhainní breise dá dtagraítear i mír 2, a 
leithdháilfear do CUAC i mbuiséad an 
Aontais nó a sholáthraítear trí acmhainní 
eile féadfaidh siad tacaíocht chomhlántach 
a fháil ó CFRE nó ó CSE+ laistigh de na 
teorainneacha a shonraítear in Airteagal 
6(2).

Leasú 35

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

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

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

(a) infheistíochtaí táirgiúla agus 
inbhuanaithe i bhfiontair, go háirithe 
micrifhiontair, FBManna agus gnólachtaí 
nuathionscanta, go háirithe sna 
hearnálacha sin atá riachtanach don 
aistriú cóir i dtreo geilleagar atá neodrach 
ó thaobh na haeráide de dá dtagraítear in 
Airteagal 1(1);

(b) infheistíochtaí i ngnólachtaí nua a 
chruthú, lena n-áirítear trí ghorlanna gnó 
agus seirbhísí comhairliúcháin;

(b) infheistíochtaí i ngnólachtaí a 
chruthú, le béim ar leith ar FBManna 
agus ar ghnólachtaí nuathionscanta chun 
rannchuidiú le héagsúlú agus ath-thiontú 
eacnamaíoch, lena n-áirítear trí ghorlanna 
gnó;

(c) infheistíochtaí i ngníomhaíochtaí 
taighde agus nuálaíochta agus chun aistriú 
teicneolaíochtaí nua a chothú;

(c) infheistíochtaí inbhuanaithe i 
ngníomhaíochtaí taighde agus nuálaíochta 
agus chun aistriú ardteicneolaíochtaí a 
chothú as a dtiocfaidh laghdú suntasach 
ar astaíochtaí gás ceaptha teasa, ar úsáid 
acmhainní nó ar úsáid fuinnimh;

(d) infheistíochtaí i dteicneolaíochtaí 
agus bonneagar le haghaidh fuinneamh 

(d) infheistíochtaí i dteicneolaíochtaí 
agus bonneagar le haghaidh fuinneamh 
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glan inacmhainne, le hastaíochtaí gáis 
ceaptha teasa a laghdú, agus don 
éifeachtúlacht fuinnimh agus don 
fhuinneamh in-athnuaite a úsáid;

glan inachmhainne sábháilte, agus 
inbhuanaithe, le hastaíochtaí gáis ceaptha 
teasa a laghdú, agus don éifeachtúlacht 
acmhainní agus fuinnimh (lena n-áirítear 
téamh ceantair) agus fuinneamh 
inathnuaite, teicneolaíochtaí stórála 
fuinnimh agus líonraí fuinnimh amhail 
eangacha cliste agus sár-eangacha;
(da) infheistíochtaí a bhaineann le 
táirgeadh, próiseáil, dáileadh, stóráil nó 
dóchán gáis, ar choinníoll go n-úsáidtear 
iad mar theicneolaíocht idirlinne in ionad 
guail, ligníte, móna, scealla ola agus go 
léirítear leo go ndéantar laghduithe 
suntasacha ar astaíochtaí gás ceaptha 
teasa agus ba cheart go mbeifí in ann gás 
inathnuaite a úsáid ag céim níos déanaí. 
Ba cheart na hinfheistíochtaí sin a ailíniú 
leis na critéir a leagtar síos le Rialachán 
(AE) 2020/852 mura rud é go dtugann an 
Ballstát údar cuí sa phlean críochach um 
aistriú cóir leis an ngá atá le tacaíocht a 
thabhairt don oibríocht neamhailínithe 
agus go léiríonn sé comhsheasmhacht na 
hinfheistíochta sin leis an 
aeráidneodracht faoi 2050;
(db) bearta iarfheistithe 
éifeachtúlachta fuinnimh spriocdhírithe 
chun aghaidh a thabhairt ar 
bhochtaineacht fuinnimh agus ar 
dhrochdhálaí tithíochta;
(dc) infheistíochtaí atá dírithe ar 
aistriú modúil i dtreo modhanna 
soghluaisteachta níos inbhuanaithe a 
chur chun cinn;

(e) infheistíochtaí i ndigitiú agus i 
nascacht dhigiteach;

(e) infheistíochtaí i ndigitiú agus i 
nascacht dhigiteach, agus i dteicneolaíocht 
na cumarsáide, lenar féidir freagairt don 
éileamh a fhorbairt, agus an gá le húsáid 
acmhainní agus fuinnimh a laghdú go 
suntasach á chur san áireamh;

(f) infheistíochtaí in athghiniúint agus i 
ndí-éilliú láithreán, in athchóiriú talún agus 
i dtionscadail athrú cuspóra;

(f) infheistíochtaí in athghiniúint agus i 
ndí-éilliú láithreán, in athchóiriú talún agus 
i dtionscadail athrú cuspóra, agus in 
éiceachórais dhíghrádaithe a athbhunú, 
rud a áiritheoidh go n-urramófar an 
prionsabal gurb é údar an truaillithe a 
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íocfaidh as;
(g) infheistíochtaí i bhfeabhsú an 
gheilleagair chiorclaigh, lena n-áirítear trí 
dhramhaíl a chosc, laghdú, éifeachtúlacht 
acmhainní, deisiú, athúsáid agus 
athchúrsáil;

(g) infheistíochtaí i mbunú agus i 
bhfeabhsú an gheilleagair chiorclaigh a 
fhoinsítear go hinbhuanaithe, agus an 
bhithgheilleagair freisin, lena n-áirítear trí 
dhramhaíl a chosc, laghdú, éifeachtúlacht 
acmhainní, deisiú, athúsáid agus 
athchúrsáil;

(h) uas-sciliú agus athsciliú oibrithe; (h) uas-sciliú agus athsciliú oibrithe 
agus cuardaitheoirí poist, lena n-áirítear 
daoine féinfhostaithe, d’fhonn an 
bhearna scileanna a líonadh rud is gá don 
aistriú cothrom i dtreo geilleagar atá 
neodrach ó thaobh na haeráide de, dá 
dtagraítear in Airteagal 1(1);

(i) cúnamh i gcuardach poist do 
chuardaitheoirí poist;

(i) cúnamh i gcuardach poist do 
chuardaitheoirí poist, agus comhionannas 
inscne á urramú agus cothromaíocht 
inscne á saothrú, i gcás inar féidir;

(j) cuimsiú gníomhach na 
gcuardaitheoirí poist;

(j) cuimsiú gníomhach na 
gcuardaitheoirí poist, agus comhionannas 
inscne á urramú agus cothromaíocht 
inscne á saothrú, i gcás inar féidir;

(k) cúnamh teicniúil. (k) cúnamh teicniúil, lena n-áirítear 
gorlanna áitiúla agus náisiúnta agus 
gorlanna tionscadail trína dtugtar 
airgeadaithe agus tionscnóirí tionscadal 
le chéile.

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

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

Féadfaidh CUAC tacú freisin le 
hinfheistíochtaí chun astaíochtaí gáis 

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

ceaptha teasa a laghdú i ngníomhaíochtaí a 
liostaítear in Iarscríbhinn I a ghabhann le 
Treoir 2003/87/CE ar choinníoll go bhfuil 
na hinfheistíochtaí sin formheasta mar 
chuid den phlean críochach um aistriú cóir 
bunaithe ar an bhfaisnéis a cheanglaítear 
faoi phointe (i) d'Airteagal 7(2). Ní bheidh 
na hinfheistíochtaí sin incháilithe ach 
amháin má tá gá leo chun an phlean 
críochach um aistriú cóir a chur chun 
feidhme, agus go mbeidh laghduithe 
suntasacha ar astaíochtaí gás ceaptha 
teasa mar thoradh leo a rachaidh faoi 
bhun na dtagarmharcanna ábhartha a 
úsáidtear don leithdháileadh saor in aisce 
faoi Threoir 2003/87/CE, agus nach 
gcuirfidh siad leis an spleáchas ar 
bhreoslaí iontaise, agus go mbeidh gá leo 
chun líon suntasach post a chosaint sa 
chríoch lena mbaineann. Ní bhfaighidh 
tairbhithe thacaíocht CUAC, i gcomhair 
tionscadail ar leith, aon mhaoiniú breise ó 
chistí eile faoi Threoir 2003/87/CE.

Leasú 36

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) díchoimisiúnú nó tógáil 
cumhachtstáisiún núicléach;

(a) díchoimisiúnú nó tógáil 
cumhachtstáisiún núicléach nó aon 
ghníomhaíochtaí a bhaineann leis an 
earnáil fuinnimh núicléach;

Leasú 37

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

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



AD\1208754GA.docx 31/44 PE650.356v04-00

GA

Réasúnú

Do na geilleagair sin atá an-spleách ar ghual, is breosla idirlinne tábhachtach é gás 
nádúrtha lena gcumasaítear an t-aistriú chuig foinsí glana agus inbhuanaithe fuinnimh. Mar 
sin féin, caithfear a chruthú leis na hinfheistíochtaí sin go mbeidh laghduithe suntasacha ar 
astaíochtaí gás ceaptha teasa mar thoradh leo.

Leasú 38

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(da) infheistíocht i saoráidí cóireála 
dramhaíola iarmharaí

Leasú 39

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ea) infheistíochtaí táirgiúla i 
bhfiontair nach FMBanna iad, a thugann 
le tuiscint go mbeidh aistriú post, caipitil 
agus próiseas táirgthe ó Bhallstát amháin 
go ceann eile i gceist leo.

Réasúnú

Níor cheart gníomhaíochtaí eacnamaíocha a athlonnú mar thoradh ar CUAC.

Leasú 40

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(eb) Infheistíochtaí as a dtiocfadh 
úsáid neamh-inbhuanaithe bithmhaise nó 
barra bia chun críocha fuinneamh a 
ghiniúint;
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Leasú 41

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ec) gníomhaíochtaí nó infheistíochtaí 
a bhfuil riosca breise ag baint leo maidir 
le neamh-inmharthanacht fhadtéarmach 
agus spleách ar fhóirdheontais chun 
oibriú tar éis uas-scálú tosaigh;

Leasú 42

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ed) gníomhaíochtaí nó infheistíochtaí, 
a chuirfeadh srian ar roghanna 
malartacha ísealcharbóin a fhorbairt 
agus a chur i bhfeidhm agus a mbeadh 
gaibhniú sócmhainní mar thoradh orthu i 
gcás sócmhainní nach bhfuil 
comhoiriúnach le cuspóir na 
haeráidneodrachta, agus a saolré á cur 
san áireamh;

Leasú 43

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ee) gníomhaíochtaí nó infheistíochtaí, 
a chuirfeadh srian ar roghanna 
malartacha ísealcharbóin a fhorbairt 
agus a chur i bhfeidhm agus a mbeadh 
gaibhniú sócmhainní mar thoradh orthu i 
gcás sócmhainní atá díobhálach do 
chuspóirí aeráide agus comhshaoil, agus 
a saolré á cur san áireamh.
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Réasúnú

Ábhar a bhaineann le comhleanúnachas reachtach agus beartais. Ailíniú agus tarchur chuig 
Tacsanomaíocht AE le haghaidh Maoiniú Inbhuanaithe.

Leasú 44

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Déanfar acmhainní CUAC a 
chlársceidealú i gcomhair na gcatagóirí 
réigiún ina bhfuil na críocha lena 
mbaineann, ar bhonn na bpleananna 
críochacha um aistriú cóir arna mbunú i 
gcomhréir le hAirteagal 7 agus arna 
bhformheas ag an gCoimisiún mar chuid 
de chlár nó de leasú ar chlár. Beidh na 
hacmhainní arna gclársceidealú i bhfoirm 
cláir shonraigh amháin nó níos mó nó i 
bhfoirm tosaíochta amháin nó níos mó 
laistigh de chlár.

1. Déanfar acmhainní CUAC a 
chlársceidealú i gcomhair na gcatagóirí 
réigiún ina bhfuil na daoine agus na 
críocha lena mbaineann, ar bhonn na 
bpleananna críochacha um aistriú cóir arna 
mbunú i gcomhréir le hAirteagal 7 agus 
arna bhformheas ag an gCoimisiún mar 
chuid de chlár nó de leasú ar chlár. Beidh 
na hacmhainní arna gclársceidealú i 
bhfoirm cláir shonraigh amháin nó níos mó 
nó i bhfoirm tosaíochta amháin nó níos mó 
laistigh de chlár. Déanfar acmhainní a 
leithdháileadh ar na críocha is mó a 
ndéanann an t-aistriú go 
haeráidneodracht difear dóibh.

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

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

Leasú 45

Togra le haghaidh rialacháin
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Airteagal 6 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Is éard a bheidh i dtosaíocht nó i 
dtosaíochtaí CUAC cuid nó iomlán 
acmhainní CUAC a leithdháiltear do na 
Ballstáit agus na hacmhainní a aistrítear i 
gcomhréir le hAirteagal [21a] de Rialachán 
(AE) [RFC nua]. Beidh iomlán acmhainní 
CFRE agus CSE+ a aistrítear chuig 
tosaíocht CUAC cothrom ar a laghad le 
hoiread go leith de mhéid na tacaíochta ó 
CUAC chuig an tosaíocht sin ach ní 
rachaidh sé thar trí oiread den mhéid sin.

2. Má chineann Ballstát aistriú a 
dhéanamh chuig acmhainní CUAC i 
gcomhréir le hAirteagal [21a] de Rialachán 
(AE) [RFC nua], ní rachaidh iomlán 
acmhainní CFRE agus CSE+ a aistrítear 
chuig tosaíocht CUAC thar trí oiread de 
mhéid thosaíocht nó thosaíochtaí CUAC.

Leasú 46

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

(a) tuairisc ar an bpróiseas aistrithe ar 
an leibhéal náisiúnta agus réigiúnach i 
dtreo geilleagar atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de dá dtagraítear in Airteagal 
1(1) atá comhsheasmhach leis an leagan is 
déanaí den Phlean Náisiúnta Fuinnimh 
agus Aeráide (“NECP”), lena n-áirítear 
amlíne chun breoslaí iontaise a chéimniú 
amach de réir a chéile laistigh de 
thréimhse a bheidh comhsheasmhach leis 
an gcuspóir iarrachtaí a shaothrú chun 
an méadú teochta a theorannú go 1, 5 C 
os cionn na leibhéal réamhthionsclaíoch;

Leasú 47

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) réasúnú le críocha a shainaithint a 
bheith faoin tionchar is diúltaí de dheasca 
an phróisis aistrithe dá dtagraítear i bpointe 
(a) agus atá le tacaíocht a fháil ó CUAC, i 

(b) réasúnú le daoine agus críocha a 
shainaithint a bheith faoin tionchar is 
diúltaí de dheasca an phróisis aistrithe dá 
dtagraítear i bpointe (a) agus atá le 
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gcomhréir le mír 1; tacaíocht a fháil ó CUAC, i gcomhréir le 
mír 1;

Leasú 48

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

(c) measúnú ar dhúshláin agus 
deiseanna an aistrithe atá ann do na 
daoine agus na críocha is mó a bheidh faoi 
thionchar diúltach, lena n-áirítear tionchair 
shóisialta, eacnamaíocha agus comhshaoil 
an aistrithe i dtreo geilleagar atá neodrach 
ó thaobh na haeráide de dá dtagraítear in 
Airteagal 1(1), agus ina sainaithnítear líon 
na bpost a ndéanfar difear dóibh agus na 
gcaillteanas post a d'fhéadfadh bheith ann, 
na riachtanais agus na cuspóirí forbartha 
atá le baint amach faoi 2030, nasctha le 
hathrú ó bhonn nó le dúnadh na 
ngníomhaíochtaí a bhfuil lorg mór 
astaíochtaí gás ceaptha teasa ag baint leo 
sna críocha sin;

Leasú 49

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

(d) tuairisc ar rannchuidiú measta na 
tacaíochta CUAC maidir le dul i ngleic le 
tionchair shóisialta, eacnamaíocha agus 
chomhshaoil an aistrithe i dtreo geilleagar 
atá neodrach ó thaobh na haeráide de dá 
dtagraítear in Airteagal 1(1);

Leasú 50

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

bhfuil na socruithe comhpháirtíochta agus 
an chaoi a raibh na húdaráis áitiúla agus 
réigiúnacha lena mbaineann agus na 
geallsealbhóirí áitiúla rannpháirteach in 
eagrú agus cur chun feidhme na 
comhpháirtíochta, na bearta faireacháin 
agus meastóireachta atá pleanáilte agus na 
comhlachtaí freagracha, agus liosta de na 
comhpháirtithe ábhartha lena mbaineann 
amhail dá dtagraítear i mír 3;

Leasú 51

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ga) más infheidhme, réasúnú leis an 
infheistíocht in oibríochtaí gáis nach 
bhfuil ailínithe leis na critéir a leagtar 
amach faoi Rialachán (AE) 2020/852 lena 
n-áirítear léiriú ar chomhsheasmhacht na 
n-infheistíochtaí sin leis an 
aeráidneodracht faoi 2050;

Leasú 52

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

(h) i gcás ina dtugtar tacaíocht 
d’infheistíochtaí táirgiúla d‘fhiontair 
seachas micrifhiontair agus FBManna, 
liosta uileghabhálach d’oibríochtaí agus 
fiontair den sórt sin agus réasúnú ar an ngá 
atá le tacaíocht den sórt sin chun go n-
éireoidh leis an bpróiseas aistrithe dá 
dtagraítear i bpointe (a) agus chun na 
dúshláin dá dtagraítear i bpointe (c) a 
shárú, agus cruthúnas nach mbeidh 
aistriú post, caipitil nó próiseas táirgthe ó 
Bhallstát amháin go Ballstát eile i gceist 
leis na hinfheistíochtaí sin;
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Leasú 53

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

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

Leasú 54

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Beidh na páirtithe ábhartha i 
gcomhréir le hAirteagal [6] den Rialachán 
(AE) [RCF nua] rannpháirteach in 
ullmhúchán agus cur chun feidhme na 
bpleananna críochacha um aistriú cóir.

3. Beidh na páirtithe ábhartha uile i 
gcomhréir le hAirteagal [6] den Rialachán 
(AE) [RCF nua] rannpháirteach in 
ullmhúchán agus cur chun feidhme na 
bpleananna críochacha um aistriú cóir.

Leasú 55

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú
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(b) déanfar na leithdháiltí a eascraíonn 
as pointe (a) a chur i bhfeidhm a choigeartú 
lena áirithiú nach bhfaighidh aon Bhallstát 
méid atá níos mó ná EUR 2 bhilliún. 
Déanfar na méideanna os cionn EUR 2 
bhilliún a athdháileadh go comhréireach 
chuig leithdháiltí na mBallstát uile eile. 
Déanfar sciaranna na mBallstát a athríomh 
dá réir;

(b) déanfar na leithdháiltí a eascraíonn 
as pointe (a) a chur i bhfeidhm a choigeartú 
lena áirithiú nach bhfaighidh aon Bhallstát 
méid atá níos mó ná EUR 8 mbilliún (i 
bpraghsanna 2018). Déanfar na 
méideanna os cionn EUR 8 mbilliún a 
athdháileadh chuig leithdháileadh dháiltí 
na mBallstát uile eile. Déanfar sciaranna na 
mBallstát a athríomh dá réir; 

Leasú 56

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) déanfar na leithdháiltí a eascraíonn 
as pointe (c) a chur i bhfeidhm a choigeartú 
lena áirithiú gurb é an toradh atá leis an 
leithdháileadh deiridh ó CUAC ná déine 
chabhrach per capita (arna tomhas ar 
bhonn dhaonra iomlán an Bhallstáit) de 
EUR 6 ar a laghad thar an tréimhse iomlán.

(d) déanfar na leithdháiltí a eascraíonn 
as pointe (c) a chur i bhfeidhm a choigeartú 
lena áirithiú gurb é an toradh atá leis an 
leithdháileadh deiridh ó CUAC ná déine 
chabhrach per capita (arna tomhas ar 
bhonn dhaonra iomlán an Bhallstáit) de 
EUR 32 (i bpraghasanna 2018) ar a 
laghad thar an tréimhse iomlán. 

Leasú 57

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – mír 1 – pointe 1.1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

1.1. Leagan amach an phróisis aistrithe 
a bhfuiltear ag súil leis i dtreo geilleagar 
atá neodrach ó thaobh na haeráide de dá 
dtagraítear in Airteagal 1(1), i gcomhréir 
le cuspóirí na bPleananna Náisiúnta 
Fuinnimh agus Aeráide agus pleananna 
aistrithe eile atá ann cheana maille le 
hamlíne chun deireadh a chur le 
gníomhaíochtaí amhail mianadóireacht 
ghuail agus ligníte nó táirgeadh 
leictreachais gualbhreoslaithe nó na 
gníomhaíochtaí sin a laghdú

Leasú 58
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Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – mír 1 – pointe 1.2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

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

Leasú 59

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II –mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

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

Leasú 60

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – pointe 2.4 – Tagairt: Airteagal 7(2)(h)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Le líonadh isteach má thugtar tacaíocht 
d’infheistíochtaí táirgiúla nach FBManna 
iad, agus sa chás sin amháin:

Le líonadh isteach má thugtar tacaíocht 
d’infheistíochtaí táirgiúla nach 
micrifhiontair agus FBManna iad, agus sa 
chás sin amháin:

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

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

Leasú 61
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Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – Tagairt: Airteagal 7(2)(i);

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Le líonadh má thugtar tacaíocht 
d’infheistíochtaí chun an laghdú ar 
astaíochtaí gás ceaptha teasa ó na 
gníomhaíochtaí a liostaítear in Iarscríbhinn 
I a ghabhann le Treoir 2003/87/CE a bhaint 
amach, agus sa chás sin amháin:

Le líonadh má thugtar tacaíocht 
d’infheistíochtaí chun an laghdú ar 
astaíochtaí gás ceaptha teasa ó na 
gníomhaíochtaí a liostaítear in Iarscríbhinn 
I a ghabhann le Treoir 2003/87/CE a bhaint 
amach, agus sa chás sin amháin:

- liosta uileghabhálach d’oibríochtaí 
a dtabharfar tacaíocht dóibh agus réasúnú 
go rannchuidíonn siad leis an aistriú chuig 
geilleagar a bheidh neodrach ó thaobh na 
haeráide de agus go mbeidh laghduithe 
suntasacha ar astaíochtaí gás ceaptha teasa 
mar thoradh leo a rachaidh faoi bhun na 
dtagarmharcanna ábhartha a úsáidtear don 
leithdháileadh saor in aisce faoi Threoir 
2003/87/CE agus ar choinníoll go bhfuil 
siad riachtanach chun líon suntasach post a 
chosaint

- liosta uileghabhálach d’oibríochtaí 
a dtabharfar tacaíocht dóibh agus réasúnú 
go rannchuidíonn siad leis an aistriú chuig 
geilleagar a bheidh neodrach ó thaobh na 
haeráide de agus go mbeidh laghduithe 
suntasacha ar astaíochtaí gás ceaptha teasa 
mar thoradh leo a rachaidh faoi bhun na 
dtagarmharcanna ábhartha a úsáidtear don 
leithdháileadh saor in aisce faoi Threoir 
2003/87/CE agus ar choinníoll go bhfuil 
siad riachtanach chun líon suntasach post a 
chosaint;
- cruthúnas nach mbaineann siad 
tairbhe as cistí eile atá ar fáil faoi Threoir 
2003/87/CE
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