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RÉASÚNÚ GEARR

Tar éis phaindéim COVID-19 agus na mbeart dianghlasála mar aon leis an ngéarchéim mhór 
eacnamaíoch a d’eascair as an staid sin, chinn an Chomhairle Eorpach, in éineacht leis an 
gCoimisiún Eorpach, plean Eorpach don téarnamh dar teideal ‘An tAontas Eorpach den chéad 
ghlúin eile’ (NGEU) a sheoladh. Tá an réiteach sin féin bunaithe ar fhadhb: déantar é a chistiú 
le fiachas coiteann agus cead ag CE, den chéad uair, suimeanna móra a fháil ar iasacht ar na 
margaí airgeadais; ach eisítear an fiachas sin gan aon scéim nithiúil aisíocaíochta. Níl an CAI 
oiriúnach do mhuirear airgeadais den sórt sin amach anseo, agus níor thángthas ar chomhaontú 
ar bith maidir le hacmhainní eile chun an fiachas sin a aisíoc. I bhfianaise an mhéid sin, tá plean 
NGEU ag brath ar an ualach trom agus ar na deacrachtaí gan réiteach a tharchur chuig an gcéad 
ghlúin eile.

Is é an ról atá againn mar Pharlaimint anois a áirithiú, ar a laghad, go ndéanfar an t-airgead a 
gheofar ar iasacht a infheistiú chun luach agus rathúnas a chruthú amach anseo, ionas go mbeidh 
an deis is fearr ag an gcéad ghlúin eile an fiachas sin a aisíoc. Ní bheadh sé sin riachtanach 
d’aon chaiteachas poiblí, ná níor léir go raibh práinn leis díreach roimh an ngéarchéim 
eacnamaíoch is mó ó bhí an Dara Cogadh Domhanda ann: ach i bhfianaise scéim mhaoinithe 
an phlean téarnaimh sin, tá sé dearbhriachtanach go ndéanfar tiomantas soiléir a bhunú do na 
glúnta atá le teacht.

Sin an fáth, mar rapóirtéir do Choiste ITRE maidir leis an tSaoráid Téarnaimh agus 
Athléimneachta (RRF), lena leagtar síos na rialacha maidir le húsáid chistí NGEU, gur 
bhunaigh mé an prionsabal soiléir sin i sainmhíniú na huirlise sin: “tá RFF teoranta 
d’infheistíochtaí a cheaptar chun ioncam a tháirgeadh amach anseo ionas go mbeidh ar chumas 
na chéad ghlúine eile na hiasachtaí a aisíoc.” Chun a áirithiú go gcuirfear an cistiú sin i dtreo 
infheistíochtaí ábhartha, luaitear an pointe sin go sainráite inár dtuarascáil i ngach réimse lena 
mbunaítear critéir chun na cistí a dhíghlasáil chun tairbhe na gclár náisiúnta téarnaimh, agus 
san Iarscríbhinn lena leagfar amach na treoirlínte oibríochtúla don Choimisiún Eorpach maidir 
le socrú nithiúil NGEU. Ar aon dul leis sin, áirithítear inár dtuarascáil go ndéanfar aon chuid 
de na cistí nach n-úsáidtear a chur go hiomlán i dtreo ár bhfiachas foriomlán a laghdú.

Luaitear príomhphointí eile sa tuairim seo freisin. Dealraítear go bhfuil sé riachtanach go 
mbeimis ar aon tuairim maidir leis an rud is “athléimneacht” ann, ós rud é gurb é sin cuspóir na 
saoráide. Léirigh géarchéim COVID-19 dúinn a spleáiche atáimid ar thríú tíortha, fiú i réimsí 
atá ríthábhachtach dár slándáil, dár gceannasacht agus don chumas atá againn teacht aniar ó 
shuaití agus géarchéimeanna. Molaim gur cheart acmhainneacht gheilleagar, thionscal agus 
thalmhaíocht na hEorpa maidir le táirgeadh na n-earraí agus na seirbhísí a theastaíonn chun 
cobhsaíocht ár náisiún agus ár sochaithe a ráthú a thabhairt le tuiscint sa sainmhíniú ar an 
athléimneacht. Cuireann sé sin iallach orainn feabhas suntasach a chur ar ár n-uathriail 
straitéiseach san Aontas Eorpach; cuireadh an coincheap sin isteach mar bhun-treoirlíne do 
RRF. 

Chun aon chur amú caiteachais phoiblí a sheachaint, d’áitíomar ar an ngá atá le 
comhleanúnachas idir cláir nua agus príomhstraitéisí AE atá ann cheana féin. Ba cheart freisin 
na cistí a úsáid ar bhealach sábháilte bunaithe ar thrédhearcacht iomlán na dtairbhithe: tá an 
tiomantas soiléir sin ceangailte le prionsabal an daonlathais agus tá sé dlite do shaoránaigh ár 
dtíortha.
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Ar deireadh, i bhfianaise an achair ghairid ama agus phráinn na staide, agus chun oibriú go 
héifeachtúil leis an dá choiste fhreagracha, dhírigh mé mo chuid oibre ar airteagail atá faoi 
inniúlacht chomhroinnte.
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LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh ar an gCoiste um 
Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta, mar an coiste atá freagrach, na leasuithe seo a 
leanas a chur san áireamh:

Leasú 1

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4) De dheasca ráig phaindéim 
COVID-19 go luath sa bhliain 2020 tá 
athrú tagtha ar an ionchas eacnamaíochta 
san Aontas agus ar fud na cruinne sna 
blianta amach romhainn, agus tá freagairt 
phráinneach chomhordaithe ag teastáil ón 
Aontas chun déileáil leis na hiarmhairtí 
tubaisteacha eacnamaíocha agus sóisialta 
atá ann do na Ballstáit uile. Méadaíodh go 
mór na dúshláin atá ceangailte leis an 
gcomhthéacs déimeagrafach de dheasca 
COVID-19. Thaispeáin paindéim COVID-
19 atá ann faoi láthair agus an ghéarchéim 
eacnamaíoch agus airgeadais a bhí ann 
roimhe seo go gcabhraíonn sé le Ballstáit 
freagairt níos éifeachtúla do thurraingí agus 
téarnamh uathu ar bhealach níos tapa má 
fhorbraíonn siad geilleagair agus córais 
airgeadais atá iontaofa agus athléimneach 
agus atá tógtha ar struchtúir láidre 
eacnamaíocha agus shóisialta. Braithfidh 
iarmhairtí meántéarmacha agus 
fadtéarmacha ghéarchéim COVID-19 ar a 
thapa a thiocfadh geilleagair na mBallstát 
slán as an ngéarchéim, rud a bhraithfidh ar 
an spás fioscach atá ar fáil do na Ballstáit 
maidir le bearta a dhéanamh chun tionchar 
sóisialta agus eacnamaíoch na géarchéime 
a mhaolú agus ar athléimneacht a 
ngeilleagar. Mar sin, beidh athchóirithe 
agus infheistíochtaí lena dtabharfar 
aghaidh ar laigí struchtúracha na 
ngeilleagar agus lena gcuirfear lena n-
athléimneacht bunriachtanach chun na 

(4) De dheasca ráig phaindéim 
COVID-19 go luath sa bhliain 2020 tá 
athrú tagtha ar an ionchas eacnamaíochta 
san Aontas agus ar fud na cruinne sna 
blianta amach romhainn, agus tá freagairt 
phráinneach chomhordaithe ag teastáil ón 
Aontas chun déileáil leis na hiarmhairtí 
tubaisteacha eacnamaíocha agus sóisialta 
atá ann do na Ballstáit uile. Méadaíodh go 
mór na dúshláin atá ceangailte leis an 
gcomhthéacs déimeagrafach de dheasca 
COVID-19. Thaispeáin paindéim COVID-
19 atá ann faoi láthair agus an ghéarchéim 
eacnamaíoch agus airgeadais a bhí ann 
roimhe seo go gcabhraíonn sé le Ballstáit 
freagairt níos éifeachtúla do thurraingí agus 
téarnamh uathu ar bhealach níos tapa má 
fhorbraíonn siad geilleagair agus córais 
airgeadais atá iontaofa agus athléimneach 
agus atá tógtha ar struchtúir láidre 
eacnamaíocha agus shóisialta. Braithfidh 
iarmhairtí meántéarmacha agus 
fadtéarmacha ghéarchéim COVID-19 ar a 
thapa a thiocfadh geilleagair na mBallstát 
slán as an ngéarchéim, rud a bhraithfidh ar 
an spás fioscach atá ar fáil do na Ballstáit 
maidir le bearta a dhéanamh chun tionchar 
sóisialta agus eacnamaíoch na géarchéime 
a mhaolú agus ar athléimneacht a 
ngeilleagar. Mar sin, beidh athchóirithe 
agus infheistíochtaí lena dtabharfar 
aghaidh ar laigí struchtúracha na 
ngeilleagar agus lena gcuirfear lena n-
athléimneacht bunriachtanach chun na 
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geilleagair a chur ar ais ar bhealach an 
téarnaimh inbhuanaithe agus chun méadú 
breise ar éagsúlachtaí san Aontas a 
sheachaint.

geilleagair a chur ar ais ar bhealach an 
téarnaimh inbhuanaithe agus chun méadú 
breise ar éagsúlachtaí san Aontas a 
sheachaint, agus uathriail straitéiseach 
fhadtéarmach an Aontais á háirithiú.

Leasú 2

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6)  Tá sé bunriachtanach, áfach, tacú 
le hinfheistíocht sa chás áirithe sin chun 
dlús a chur leis an téarnamh agus an 
acmhainneacht fáis fhadtéarmach a neartú. 
Tá infheistiú i dteicneolaíochtaí, 
acmhainneachtaí agus próisis ghlasa agus 
dhigiteacha atá dírithe ar chuidiú leis an 
aistriú chuig fuinneamh glan, ar bhorradh a 
chur faoin éifeachtúlacht fuinnimh i 
dtithíocht agus in earnálacha 
eacnamaíocha ríthábhachtacha eile den 
gheilleagar tábhachtach chun fás 
inbhuanaithe a bhaint amach agus chun 
cuidiú le 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 go ngearrtar 
siar go mór ar an infheistíocht le linn 
géarchéimeanna. Tá sé bunriachtanach, 
áfach, tacú le hinfheistíocht sa chás áirithe 
sin chun dlús a chur leis an téarnamh agus 
an acmhainneacht fáis fhadtéarmach a 
neartú. Maidir le hinfheistíochtaí i 
dteicneolaíochtaí glasa agus digiteacha, i 
nuálaíocht agus taighde, in acmhainní 
agus próisis, chomh maith le 
hinfheistíochtaí sóisialta, atá dírithe ar 
chúnamh a thabhairt don aistriú chuig 
fuinneamh glan, ar bhorradh a chur faoin 
éifeachtúlachta fuinnimh, faoin 
tsábháilteacht agus faoi thimpeallacht 
shláintiúil laistigh d’fhoirgnimh, lena n-
áirítear athchóiriú agus comhtháthú 
réiteach nuálach, agus in earnálacha 
ríthábhachtacha eile den gheilleagar, 
chomh maith le tionscal Eorpach 
iomaíoch agus nuálach a thógáil, tá 
tábhacht leo chun fás inbhuanaithe a bhaint 
amach, chun cuspóir neodracht aeráide 
an Aontais a bhaint amach in 2050 agus 
chun cabhrú le poist ardcháilíochta a 
chruthú laistigh san Aontas. Cuideoidh na 
hinfhesitíochtaí sin leis an Aontas chomh 
maith a bheith níos athléimní agus níos 
neamhspleáiche trí phríomhshlabhraí 
soláthair a éagsúlú.

Leasú 3
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Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 6 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6a) Léirigh na bearta dianghlasála le 
linn ghéarchéim COVID-19 an tábhacht a 
bhaineann le haistriú digiteach, ach chuir 
siad leis an neamhionannas digiteach 
agus leis na fadhbanna a bhíonn ag 
daoine a bhfuil rochtain theoranta acu ar 
theicneolaíocht dhigiteach nó a bhfuil 
leibhéal íseal scileanna digiteacha acu. 
Ba cheart go n-áireofaí leis an téarnamh 
iarphaindéime bearta chun na fadhbanna 
sin a réiteach, go háirithe forbairt 
scileanna digiteacha a chothú, lena n-
áirítear uas-sciliú agus athsciliú oibrithe, 
agus chun comhionannas digiteach a 
chur chun cinn chomh maith le tacú le 
réitigh bogearraí oscailte agus crua-
earraí agus chun cosaint sonraí pearsanta 
a áirithiú. Ina theannta sin, ba cheart go 
mbeadh an t-aistriú digiteach glas freisin: 
ba cheart an t-éileamh méadaitheach ar 
leictreachas, arna spreagadh ag fás na 
hearnála digití, a chomhlíonadh ar 
bhealach inbhuanaithe, bunaithe ar 
bhearta éifeachtúlachta fuinnimh agus ar 
ghiniúint fuinnimh in-athnuaite.

Leasú 4

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7) Níl aon ionstraim ann, faoi láthair, 
lena ndéantar foráil do thacaíocht dhíreach 
airgeadais atá ceangailte le torthaí a bhaint 
amach agus cur chun feidhme athchóirithe 
agus infheistíochtaí poiblí na mBallstát 
mar fhreagairt ar dhúshláin arna sainaithint 
sa Seimeastar Eorpach, agus chun tionchar 
fadtéarmach a bheith aige ar tháirgiúlacht 
agus athléimneacht gheilleagar na 

(7) Níl aon ionstraim ann, faoi láthair, 
lena ndéantar foráil do thacaíocht dhíreach 
airgeadais atá ceangailte le torthaí a bhaint 
amach agus cur chun feidhme athchóirithe 
agus infheistíochtaí poiblí a dhéanann na 
Ballstáit, lena n-áirítear mar fhreagairt ar 
dhúshláin arna sainaithint sa Seimeastar 
Eorpach, ar tacaíocht í lena bhféadfar 
infheistíochtaí príobháideacha a úsáid 
chomh maith, agus d’fhonn tionchar 
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mBallstát. fadtéarmach a bheith aige ar tháirgiúlacht 
agus athléimneacht gheilleagar na 
mBallstát.

Leasú 5

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(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 
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 na hionstraimí agus na 
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 
shuntasach a sholáthar agus téarnamh 
gheilleagar na hEorpa a éascú, ar 
geilleagar é atá buailte go trom ag 
géarchéim COVID-19, agus a 
athléimneacht a mhéadú chun dlús a chur 
le cur chun feidhme athchóirithe agus 
infheistíochtaí poiblí gaolmhara sna 
Ballstáit, ar athchóirithe agus 
infheistíochtaí iad lena bhféadfar 
infheistíochtaí príobháideacha a úsáid 
chomh maith, agus machaire comhréidh 
á choimeád laistigh den mhargadh 
inmheánach. 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 na cláir eile roimhe seo 
chun tairbhe di.

Leasú 6

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11) Mar léiriú ar Chomhaontú Glas don (11) Mar léiriú ar Chomhaontú Glas don 
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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 
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.

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 
agus inbhuanaitheacht comhshaoil a 
phríomhshruthú agus leis an sprioc 
foriomlán a ghnóthú, is é sin go mbeadh 
30% den chaiteachas i mbuiséad an 
Aontais Eorpaigh ag tacú le cuspóirí 
aeráide. Chuige sin, maidir leis na bearta 
lena dtacaítear le haistriú cóir glas agus a 
áirítear i bplean téarnaimh agus 
athléimneachta gach Ballstáit, ba cheart 
gurbh ionann an méid atá i gceist leo 
agus 37% ar a laghad de leithdháileadh 
an phlean agus ba cheart gurbh ionann 
an méid atá i gceist leis na bearta a 
bhaineann leis an aistriú digiteach agus 
20% ar a laghad de leithdháileadh an 
phlean. Ba cheart critéir agus creat 
Tacsanomaíochta AE a úsáid chun cur 
chun feidhme na ngealltanas maidir le 
haistriú cóir glas a rianú.

Leasú 7

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 11 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11a) Ba cheart do na Ballstáit a áirithiú 
freisin go gcomhlíonann na 
gníomhaíochtaí eile a áirítear ina 
bpleananna téarnaimh agus 
athléimneachta prionsabal an 
réamhchúraim gan dochar suntasach a 
dhéanamh, dá dtagraítear i Rialachán 
(AE) 2020/852 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle1a.
__________________
1a Rialachán (AE) 2020/852 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle an 
18 Meitheamh 2020 maidir le creat a 
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bhunú chun infheistíocht inbhuanaithe a 
éascú, agus lena leasaítear 
Rialachán (AE) 2019/2088, (IO L 198, 
22.6.2020, lch. 13).

Leasú 8

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 12

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12) Chun na cuspóirí foriomlána sin a 
chur chun feidhme, déanfar bearta ábhartha 
a shainaithint nuair a bheidh an tSaoráid á 
hullmhú agus á cur chun feidhme, agus 
déanfar iad a athmheas i gcomhthéacs na 
meastóireachtaí ábhartha agus na bpróiseas 
athbhreithnithe. Chomh maith leis sin, ba 
cheart aird chuí a thabhairt ar thionchar na 
bpleananna náisiúnta a tíolacadh faoin 
Rialachán seo ní hamháin ar chothú an 
aistrithe ghlais, ach freisin ar chothú an 
chlaochlaithe dhigitigh. Beidh ról 
tosaíochta ag na dá ní sin in athsheoladh 
agus i nuachóiriú ár ngeilleagair.

(12) Chun na cuspóirí foriomlána sin a 
chur chun feidhme, déanfar bearta ábhartha 
a shainaithint nuair a bheidh an tSaoráid á 
hullmhú agus á cur chun feidhme, agus 
déanfar iad a athmheas i gcomhthéacs na 
meastóireachtaí ábhartha agus na bpróiseas 
athbhreithnithe. Chomh maith leis sin, ba 
cheart aird chuí a thabhairt ar thionchar na 
bpleananna náisiúnta a tíolacadh faoin 
Rialachán seo ar aistriú glas cóir agus 
claochlú digiteach inbhuanaithe agus 
cuimsitheach a chothú agus ar thacaíocht 
a thabhairt do straitéis maidir le 
FMBanna, lena n-áirítear micrifhiontair, 
agus aird a thabhairt ar straitéis 
thionsclaíoch, a mbeidh ról tosaíochta aici 
in athsheoladh, dícharbónú, agus 
nuachóiriú ár ngeilleagair agus ina 
choinneáil iomaíoch.

Leasú 9

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 

(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 
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sóisialta agus eacnamaíoch na géarchéime, 
agus rud a thacóidh 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.

sóisialta agus eacnamaíoch na géarchéime, 
agus rud a thacóidh leis an aistriú glas cóir 
agus leis an gclaochlú digiteach atá dírithe 
ar Eoraip a bheidh neodrach ó thaobh na 
haeráide de a bhaint amach 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 agus 
cothrom ó thaobh inscne de a chur chun 
cinn, agus machaire comhréidh an 
Mhargaidh Aonair agus uathriail 
straitéiseach an Aontais á n-áirithiú agus 
iomaíochas domhanda na hEorpa á 
mhéadú.

Leasú 10

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 16

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(16) Chun rannchuidiú an phlean 
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, 

(16) Chun rannchuidiú phlean téarnaimh 
agus athléimneachta gach Ballstáit 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 lena bhféadfar 
infheistíochtaí príobháideacha a úsáid 
chomh maith. Ba cheart go mbeadh na 
pleananna náisiúnta téarnaimh agus 
athléimneachta comhsheasmhach leis na 
pleananna náisiúnta fuinnimh agus aeráide, 
na pleananna um aistriú cóir, agus na 
comhaontuithe comhpháirtíochta agus na 
cláir oibríochtúla arna nglacadh faoi chistí 
an Aontais agus go n-áiritheoidís sinirgí 
leo, agus go mbeidís comhsheasmhach le 
tosaíochtaí agus cuspóirí chistí agus 
chláir eile an Aontais, leis na cláir 
náisiúnta um athchóiriú agus leis na 
dúshláin thírshonracha ábhartha arna 
sainaithint i gcomhthéacs an tSeimeastair 
Eorpaigh. Chun borradh a chur faoi 
ghníomhaíochtaí a thagann faoi 
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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 na 
gníomhaíochtaí uile dá dtugtar tacaíocht á 
saothrú.

thosaíochtaí an Chomhaontaithe Ghlais 
don Eoraip, an Chláir Oibre Dhigitigh 
agus na Straitéise tionsclaíche agus na 
Straitéise FMB, ba cheart freisin go leagfaí 
amach sna pleananna náisiúnta 
téarnaimh agus athléimneachta bearta atá 
ábhartha maidir leis an aistriú glas cóir 
agus an claochlú digiteacha. Leis na bearta 
sin, 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 na 
gníomhaíochtaí uile dá dtugtar tacaíocht á 
saothrú.

Leasú 11

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 20

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(20) Is gá próiseas a bhunú chun tograí 
maidir le pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta ó na Ballstáit a thíolacadh, 
chomh maith leis an ábhar atá iontu. Chun 
gastacht na nósanna imeachta a áirithiú, ba 
cheart do Bhallstát plean téarnaimh agus 
athléimneachta a thíolacadh faoin 
30 Aibreán ar a dhéanaí, i bhfoirm 
iarscríbhinn ar leith a ghabhann leis an 
gClár Náisiúnta um Athchóiriú. Chun cur 
chun feidhme gasta a áirithiú, ba cheart go 
bhféadfadh na Ballstáit dréachtphlean a 
thíolacadh maille leis an dréachtbhuiséad 
don bhliain atá le teacht an 15 Deireadh 
Fómhair den bhliain roimhe sin.

(20) Is gá próiseas a bhunú chun tograí 
maidir le pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta ó na Ballstáit a thíolacadh, 
chomh maith leis an ábhar atá iontu. Chun 
gastacht na nósanna imeachta a áirithiú, ba 
cheart do Bhallstát plean téarnaimh agus 
athléimneachta a thíolacadh faoin 
30 Aibreán ar a dhéanaí, i gcomhpháirt 
leis an gClár Náisiúnta um Athchóiriú. 
Chun cur chun feidhme gasta a áirithiú, ba 
cheart go bhféadfadh na Ballstáit 
dréachtphlean a thíolacadh maille leis an 
dréachtbhuiséad don bhliain atá le teacht 
an 15 Deireadh Fómhair den bhliain 
roimhe sin.

Leasú 12

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 21
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(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 
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 
beart 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 na haistrithe 
digiteacha; 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.

(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 
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 
beart 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 cóir agus an 
claochlú 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.

Leasú 13

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 22

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(22) Ba cheart don Choimisiún measúnú 
a dhéanamh ar an bplean téarnaimh agus 
athléimneachta arna mholadh ag na 
Ballstáit agus ba cheart dó gníomhú i 
ndlúthchomhar leis an mBallstát lena 
mbaineann. Déanfaidh an Coimisiún 
úinéireacht náisiúnta an phróisis a urramú 
go hiomlán agus mar sin cuirfidh sé an 
réasúnú agus na gnéithe arna soláthar ag an 

(22) Ba cheart don Choimisiún measúnú 
a dhéanamh ar na pleananna téarnaimh 
agus athléimneachta arna moladh ag na 
Ballstáit agus ba cheart dó gníomhú i 
ndlúthchomhar le gach Ballstát lena 
mbaineann. Déanfaidh an Coimisiún 
úinéireacht náisiúnta an phróisis a urramú 
go hiomlán agus mar sin cuirfidh sé an 
réasúnú agus na gnéithe arna soláthar ag an 
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mBallstáit lena mbaineann san áireamh 
agus déanfaidh sé measúnú le féachaint an 
bhfuiltear ag súil go rannchuideoidh an 
plean téarnaimh agus athléimneachta 
arna mholadh ag an mBallstáit le 
haghaidh a thabhairt go héifeachtach ar 
na dúshláin arna sainaithint sa mholadh 
tírshonrach ábhartha a dhírítear chuig an 
mBallstát lena mbaineann nó i 
ndoiciméid ábhartha eile arna nglacadh 
go hoifigiúil ag an gCoimisiún sa 
Seimeastar Eorpach; cibé acu an bhfuil 
bearta sa phlean a rannchuidíonn go 
héifeachtach leis na haistrithe glasa agus 
digiteacha nó a thugann aghaidh ar na 
dúshláin a thagann astu; cibé acu an 
meastar go mbeidh tionchar buan ag an 
bplean ar an mBallstát lena mbaineann; 
cibé acu an meastar go rannchuideoidh an 
plean go héifeachtach le hacmhainneacht 
fáis, cruthú fostaíochta agus athléimneacht 
eacnamaíoch agus sóisialta an Bhallstáit a 
neartú, tionchar eacnamaíoch agus sóisialta 
na géarchéime a mhaolú agus rannchuidiú 
le comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus 
críochach a fheabhsú; cibé acu an bhfuil an 
réasúnú arna sholáthar ag an mBallstát 
maidir le costais mheasta iomlán an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta a tíolacadh 
réasúnta agus inchreidte agus i gcomhréir 
leis an tionchar a mheastar a bheidh aige ar 
an ngeilleagar agus ar an bhfostaíocht; cibé 
acu an bhfuil bearta maidir le cur chun 
feidhme na n-athchóirithe agus na 
dtionscadal infheistíochta poiblí a 
chomhfhreagraíonn gníomhaíochtaí 
comhleanúnacha sa phlean téarnaimh agus 
athléimneachta atá beartaithe; agus cibé 
acu an meastar nó nach meastar go n-
áiritheofar leis an socrú arna mholadh ag 
an mBallstát lena mbaineann cur chun 
feidhme éifeachtach an phlean téarnaimh 
agus athléimneachta, lena n-áirítear na 
garspriocanna agus na spriocanna 
beartaithe, agus na táscairí gaolmhara.

mBallstát lena mbaineann san áireamh 
agus déanfaidh sé measúnú le féachaint an 
bhfuil bearta sa phlean a rannchuidíonn go 
héifeachtach leis an aistriú glas cóir agus 
leis an gclaochlú digiteach agus le 
haghaidh a thabhairt ar na dúshláin a 
thagann astu; cibé an meastar go mbeidh 
tionchar buan ag an bplean ar an mBallstát 
lena mbaineann; cibé an meastar go 
rannchuideoidh an plean go héifeachtach le 
hacmhainneacht fáis, cruthú fostaíochta 
agus athléimneacht eacnamaíoch agus 
sóisialta an Bhallstáit a neartú, tionchar 
eacnamaíoch agus sóisialta na géarchéime 
a mhaolú agus rannchuidiú le comhtháthú 
eacnamaíoch, sóisialta agus críochach a 
fheabhsú; cibé an bhfuiltear ag dréim leis 
go rannchuideoidh an plean téarnaimh 
agus athléimneachta le haghaidh a 
thabhairt go héifeachtach ar dhúshláin a 
sainaithníodh sa mholadh ábhartha 
tírshonrach a cuireadh faoi bhráid an 
Bhallstáit lena mbaineann nó i 
ndoiciméid ábhartha eile a ghlac an 
Coimisiún go hoifigiúil sa Seimeastar 
Eorpach; cibé an bhfuil an réasúnú arna 
sholáthar ag an mBallstát maidir le costais 
mheasta iomlán an phlean téarnaimh agus 
athléimneachta a tíolacadh réasúnta agus 
inchreidte agus i gcomhréir leis an tionchar 
a mheastar a bheidh aige ar an ngeilleagar 
agus ar an bhfostaíocht; cibé an 
ndeachthas i gcomhairle go cuí leis na 
geallsealbhóirí ábhartha go léir; cibé an 
bhfuil luachanna an Aontais a 
chumhdaítear in Airteagal 2 CAE [an 
smacht reachta] á gcomhlíonadh ag na 
Ballstáit; cibé an bhfuil bearta sa phlean 
téarnaimh agus athléimneachta atá 
beartaithe, maidir le cur chun feidhme na 
n-athchóirithe agus na dtionscadal 
infheistíochta poiblí lena bhféadfar 
infheistíochtaí príobháideacha a úsáid 
chomh maith, a chomhfhreagraíonn do 
ghníomhaíochtaí comhleanúnacha; agus 
cibé an meastar go n-áiritheofar leis an 
socrú arna mholadh ag an mBallstát lena 
mbaineann cur chun feidhme éifeachtach 
an phlean téarnaimh agus athléimneachta, 
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lena n-áirítear na garspriocanna agus na 
spriocanna beartaithe, agus na táscairí 
gaolmhara.

Leasú 14

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 26

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(26) Ar choinníoll go dtugtar aghaidh go 
sásúil leis an bplean téarnaimh agus 
athléimneachta ar na critéir mheasúnaithe, 
ba cheart an ranníocaíocht uasta airgeadais 
a leithdháileadh ar an mBallstát lena 
mbaineann i gcás gur comhionann costais 
mheasta iomlána na n-athchóirithe agus na 
n-infheistíochtaí a áirítear sa phlean 
téarnaimh agus athléimneachta agus méid 
na ranníocaíochta uasta féin, nó gurb airde 
na costais mheasta sin ná méid na 
ranníocaíochta uasta féin. Ba cheart méid a 
leithdháileadh don Bhallstát lena 
mbaineann ina ionad sin ar chomhionann é 
le costas measta iomlán an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta i gcás gur 
lú an costas measta iomlán sin ná an 
ranníocaíocht uasta féin. Níor cheart aon 
ranníocaíocht a dhámhachtain don 
Bhallstát mura dtugann an plean téarnaimh 
agus athléimneachta aghaidh ar na critéir 
mheasúnaithe ar bhealach sásúil.

(26) Ar choinníoll go dtugtar aghaidh go 
sásúil leis an bplean téarnaimh agus 
athléimneachta ar na critéir mheasúnaithe, 
ba cheart an ranníocaíocht uasta airgeadais 
a leithdháileadh ar an mBallstát lena 
mbaineann i gcás gur comhionann costais 
mheasta iomlána na n-athchóirithe agus na 
n-infheistíochtaí a áirítear sa phlean 
téarnaimh agus athléimneachta agus méid 
na ranníocaíochta uasta féin, nó gurb airde 
na costais mheasta sin ná méid na 
ranníocaíochta uasta féin. Ba cheart méid a 
leithdháileadh don Bhallstát lena 
mbaineann ina ionad sin ar chomhionann é 
le costas measta iomlán an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta i gcás gur 
lú an costas measta iomlán sin ná an 
ranníocaíocht uasta féin. Níor cheart aon 
ranníocaíocht a dhámhachtain don 
Bhallstát mura dtugann an plean téarnaimh 
agus athléimneachta aghaidh ar aon 
cheann de na critéir mheasúnaithe ar 
bhealach sásúil.

Leasú 15

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 riachtanas 
airgeadais atá ceangailte leis na 
hathchóirithe agus infheistíochtaí breise a 

(29) Ba cheart údar cuí a bheith leis an 
iarraidh iasachta de bharr na riachtanas 
airgeadais atá ceangailte leis na 
hathchóirithe agus infheistíochtaí breise a 
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áirítear sa phlean téarnaimh agus 
athléimneachta, atá ábhartha go sonrach do 
na haistrithe glasa digiteacha, agus mar 
sin, trí chostas an phlean a bheith níos 
airde ná an ranníocaíocht uasta atá le 
leithdháileadh tríd an ranníocaíocht neamh-
inaisíoctha. Ba cheart go bhféadfaí an 
iarraidh ar iasacht agus an plean a 
thíolacadh i dteannta a chéile. 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. 
Sa bhreis air 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 
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.

áirítear sa phlean téarnaimh agus 
athléimneachta, atá ábhartha go sonrach 
don aistriú glas cóir agus don chlaochlú 
digiteach, agus mar sin, trí chostas an 
phlean a bheith níos airde ná an 
ranníocaíocht uasta atá (le) leithdháileadh 
tríd an ranníocaíocht neamh-inaisíoctha. Ba 
cheart go bhféadfaí an iarraidh ar iasacht 
agus an plean a thíolacadh i dteannta a 
chéile. 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. Sa bhreis air 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 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.

Leasú 16

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 30

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(30) Ba cheart an fhéidearthacht a bheith 
ag Ballstát iarratas réasúnaithe a dhéanamh 
an plean téarnaimh agus athléimneachta a 
leasú laistigh den tréimhse cur chun 
feidhme, i gcás go bhfuil údar do bheart 
den sórt sin le himthosca oibiachtúla. Ba 
chóir don Choimisiún measúnú a 
dhéanamh ar an iarratas réasúnaithe agus 
cinneadh nua a dhéanamh ina leith laistigh 

(30) Ba cheart an fhéidearthacht a bheith 
ag Ballstát iarratas réasúnaithe a dhéanamh 
a phlean téarnaimh agus athléimneachta a 
leasú laistigh den tréimhse cur chun 
feidhme, i gcás go bhfuil údar le bheart den 
sórt sin de bharr imthosca oibiachtúla. Ba 
cheart don Choimisiún measúnú a 
dhéanamh ar an iarratas réasúnaithe agus 
cinneadh nua a dhéanamh ina leith laistigh 
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de cheithre mhí. de dhá mhí.

Leasú 17

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 34

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(34) Ar mhaithe le trédhearcacht, ba 
cheart na pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta arna nglacadh ag an 
gCoimisiún a chur in iúl do Pharlaimint na 
hEorpa agus don Chomhairle agus ba 
cheart go ndéanfadh an Coimisiún na 
gníomhaíochtaí cumarsáide de réir mar is 
iomchuí.

(34) Ar mhaithe le trédhearcacht, ba 
cheart na pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta arna nglacadh ag an 
gCoimisiún a chur in iúl do Pharlaimint na 
hEorpa agus don Chomhairle agus ba 
cheart go ndéanfadh an Coimisiún agus an 
Ballstát lena mbaineann na 
gníomhaíochtaí cumarsáide de réir mar is 
iomchuí.

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 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 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 sin13. Tar éis gníomh cur 

(39) Ba cheart don Choimisiún na 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta 
atá le cur chun feidhme ag na Ballstáit agus 
an ranníocaíocht chomhfhreagrach a 
leithdháileadh orthu a fhormheas trí 
ghníomhartha tarmligthe. Chun a áirithiú 
go measfar go héifeachtach an bhfuil 
cuspóirí an Rialacháin seo á 
gcomhlíonadh ag an bplean, tugtar de 
chumhacht don Choimisiún gníomhartha 
tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le 
hAirteagal 290 den Chonradh ar 
Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) 
chun an Rialachán seo a fhorlíonadh a 
bhaineann leis na pleananna téarnaimh 
agus athléimneachta a ghlacadh agus an 
tacaíocht airgeadais a íoc ar chomhlíonadh 
na ngarspriocanna agus na spriocanna 
ábhartha. Tá sé tábhachtach, go háirithe, 
go rachadh an Coimisiún i mbun 
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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 
cinntear leo go háirithe an nós imeachta 
maidir leis an mbuiséad a bhunú agus a 
chur chun feidhme trí dheontais, soláthar, 
duaiseanna agus cur chun feidhme 
indíreach, agus déantar foráil leo maidir le 
seiceálacha ar an bhfreagracht atá ar 
oibreoirí airgeadais. Baineann na rialacha a 
ghlactar ar bhonn Airteagal 322 CFAE 
freisin le buiséad an Aontais a chosaint i 
gcás easnaimh ghinearálaithe maidir leis an 
smacht reachta sna Ballstáit, ós rud é gur 
réamhchoinníoll riachtanach é urramú an 
smachta reachta i dtaca le bainistíocht 
fhónta airgeadais agus cistiú éifeachtach ó 
AE.

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 Fearr. 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 ngníomhaíochtaí 
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 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 
cinntear leo go háirithe an nós imeachta 
maidir leis an mbuiséad a bhunú agus a 
chur chun feidhme trí dheontais, soláthar, 
duaiseanna agus cur chun feidhme 
indíreach, agus déantar foráil leo maidir le 
seiceálacha ar an bhfreagracht atá ar 
oibreoirí airgeadais. Baineann na rialacha a 
ghlactar ar bhonn Airteagal 322 CFAE 
freisin le buiséad an Aontais a chosaint i 
gcás easnaimh ghinearálaithe maidir leis an 
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smacht reachta sna Ballstáit, ós rud é gur 
réamhchoinníoll riachtanach é urramú an 
smachta reachta i dtaca le bainistíocht 
fhónta airgeadais agus cistiú éifeachtach ó 
AE.

__________________ __________________
13 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).

13 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).

Leasú 19

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3a. Ciallaíonn ‘athléimneacht’ an 
cumas aghaidh a thabhairt ar 
shuaitheadh eacnamaíoch, sochaíoch 
agus éiceolaíoch agus ar athruithe 
struchtúracha leanúnacha a eascraíonn 
as aon chineál géarchéime, ar bhealach 
cóir, inbhuanaithe agus cuimsitheach, 
agus dea-bhail na sochaí a chaomhnú, trí 
uathriail straitéiseach an Aontais 
Eorpaigh a ráthú maidir le sócmhainní 
agus teicneolaíochtaí atá ag teastáil ar 
mhaithe le cobhsaíocht agus slándáil 
shochaithe na hEorpa, chun an 
ghéarchéim a shárú gan an oidhreacht a 
chur i mbaol do na glúine atá le teacht, 
agus oscailteacht agus neart an Aontais 
ar an margadh domhanda á n-áirithiú.

Leasú 20

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 3 b (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3b. Ciallaíonn an prionsabal ‘gan 
dochar suntasach a dhéanamh’ a áirithiú 
nach ndéanann aon bheart ná 
infheistíocht sna pleananna téarnaimh 
agus athléimneachta dochar suntasach 
d’aon cheann de na cuspóirí comhshaoil 
a leagtar amach in Airteagal 9 de 
Rialachán (AE) 2020/852 i gcomhréir le 
hAirteagal 17 den Rialachán sin;

Leasú 21

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 3 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Raon feidhme na Saoráide Téarnaimh agus 
Athléimneachta a bhunaítear leis an 
Rialachán seo, tagróidh sé do réimsí 
beartais a bhaineann le comhtháthú 
eacnamaíoch, sóisialta agus críochach, na 
haistrithe glasa agus digiteacha, sláinte, 
iomaíochas, athléimneacht, táirgiúlacht, 
oideachas agus scileanna, taighde agus 
nuálaíocht, fás cliste, inbhuanaithe agus 
cuimsitheach, poist agus infheistíocht, agus 
cobhsaíocht na gcóras airgeadais.

Raon feidhme na Saoráide Téarnaimh agus 
Athléimneachta a bhunaítear leis an 
Rialachán seo, tagróidh sé do réimsí 
beartais a bhaineann le comhtháthú 
eacnamaíoch, sóisialta agus críochach, 
aistriú glas cóir agus claochlú digiteacha, 
FMBanna lena n-áirítear micrifhiontair, 
uathriail straitéiseach an Aontais, lena n-
áirítear a uathriail thionsclaíoch, go 
háirithe in earnálacha ardteicneolaíochtaí 
atá dírithe ar an todhchaí, sláinte, 
iomaíochas fadtéarmach ar na margaí 
domhanda, athléimneacht, táirgiúlacht, 
gairmoiliúint agus scileanna, caipiteal 
daonna agus sóisialta, taighde agus 
nuálaíocht a ritheann chun tosaigh in 
earnálacha straitéiseacha, bonneagair 
shóisialta agus chriticiúla, fuinneamh, 
lena n-áirítear éifeachtúlacht fuinnimh, 
fuinneamh in-athnuaite, agus slándáil a 
sholáthair, fás cliste, inbhuanaithe agus 
cuimsitheach, poist ardcháilíochta agus 
infheistíocht, agus cobhsaíocht na gcóras 
airgeadais.

Leasú 22
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Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 3 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Beidh tionchar fadtéarmach dearfach ag 
infheistíochtaí a mhaoineofar tríd an 
tSaoráid um Théarnamh agus um 
Athléimneacht ar athléimneacht 
eacnamaíoch agus shóisialta, ar 
inbhuanaitheacht agus ar rathúnas agus 
iomaíochas fadtéarmach na mBallstát, 
chun tairbhe do na glúine atá le teacht, go 
háirithe ós rud é, mar thoradh ar an 
tSaoráid, go mbeidh fás agus ioncam ann 
do na Ballstáit agus don Aontas a 
bhainfidh tairbhe as an Ionstraim 
Eorpach um Théarnamh (‘Next 
Generation EU’) agus as a scéimeanna 
aisíocaíochta.

Leasú 23

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 na 
haistrithe glasa agus digiteacha, 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 cuspóir ginearálta na Saoráide 
um Théarnamh agus um Athléimneacht 
rathúnas eacnamaíoch inbhuanaithe 
fadtéarmach an Aontais a áirithiú, 
comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus 
críochach an Aontais agus iomaíochas 
fadtéarmach 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 le haistriú 
glas cóir agus le claochlú digiteach araon, 
uathriail dhigiteach a chur chun cinn, 
príomhstraitéisí, eadhon maidir le 
Tionscadail Thábhachtacha ar mhaithe le 
leas na hEorpa i gcoitinne (IPCEIanna), 
an straitéis thionsclaíoch don Eoraip, an 
straitéis do FBManna Eorpacha, an 
geilleagar ciorclach, taighde agus 
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nuálaíocht, teicneolaíochtaí atá dírithe ar 
an todhchaí.
Ar an gcaoi sin, le cuspóir ginearálta na 
Saoráide um Théarnamh agus 
Athléimneacht, rannchuideofar le 
hacmhainneacht fáis gheilleagair an 
Aontais agus a éiceachóras tionsclaíoch 
agus a slabhraí luacha straitéiseacha a 
athbhunú, rud lena gcothófar cruthú 
fostaíochta, go háirithe trí 
infhostaitheacht agus poist ar 
ardchaighdeán a fheabhsú, chomh maith 
le spleáchais ar thríú tíortha i réimsí 
straitéiseacha a laghdú, lena n-áirítear trí 
athsholáthrú cliste agus trí thacú le 
tionscail a bhfuil sé léirithe ina leith go 
bhfuil siad ríthábhachtach i ndiaidh 
ghéarchéim COVID-19, cobhsaíocht na 
gcóras airgeadais a chaomhnú, 
breisluach fadtéarmach na tacaíochta 
airgeadais a áirithiú agus é a choimeád 
laistigh den Aontas, fás inbhuanaithe 
fadtéarmach a chur chun cinn, 
acmhainneacht iomlán an mhargaidh 
aonair a shaothrú, agus spleáchas ar 
thríú tíortha i réimsí straitéiseacha á 
laghdú.

Leasú 24

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1a. Beidh an tSaoráid um Théarnamh 
agus Athléimneacht agus an caiteachas a 
bhaineann léi comhsheasmhach leis an 
gComhaontú Glas don Eoraip agus le 
Comhaontú Pháras maidir leis an Athrú 
Aeráide agus léireofar urraim leo don 
phrionsabal ‘gan dochar suntasach a 
dhéanamh’.

Leasú 25
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Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 5 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Féadfaidh na méideanna dá 
dtagraítear i mír 1(a) speansais a 
chumhdach a bhaineann le gníomhaíochtaí 
ullmhúcháin, faireacháin, rialaithe, iniúchta 
agus meastóireachta a bhfuil gá leo chun 
gach ionstraim aonair a bhainistiú agus a 
gcuspóirí a ghnóthú, go háirithe staidéir, 
cruinnithe saineolaithe, gníomhaíochtaí 
faisnéise agus cumarsáide, lena n-áirítear 
cumarsáid chorparáideach faoi thosaíochtaí 
polaitiúla an Aontais, a mhéid a bhaineann 
siad le cuspóirí an Rialacháin seo, 
speansais a bhaineann le líonraí TF atá 
dírithe ar phróiseáil agus ar mhalartú 
faisnéise, uirlisí teicneolaíochta faisnéise 
corparáideacha, agus gach speansas eile 
maidir le cúnamh teicniúil agus riaracháin 
arna thabhú ag an gCoimisiún chun gach 
ionstraim a bhainistiú. Féadfaidh na 
speansais gach costas a bhaineann le 
gníomhaíochtaí tacaíochta eile a 
chumhdach freisin, amhail costais a 
bhaineann le rialú cáilíochta agus 
faireachán ar thionscadail ar an láthair agus 
costais a bhaineann le 
piarchomhairleoireacht agus le saineolaithe 
chun athchóirithe agus infheistíochtaí a 
mheasúnú agus a chur chun feidhme.

2. Féadfaidh na méideanna dá 
dtagraítear i mír 1(a) speansais a 
chumhdach a bhaineann le gníomhaíochtaí 
ullmhúcháin, faireacháin, rialaithe, iniúchta 
agus meastóireachta a bhfuil gá leo chun 
gach ionstraim aonair a bhainistiú agus a 
gcuspóirí a ghnóthú, go háirithe staidéir, 
cruinnithe saineolaithe, rannpháirtíocht na 
sochaí sibhialta agus na bpobal áitiúil, 
gníomhaíochtaí faisnéise agus cumarsáide, 
lena n-áirítear cumarsáid chorparáideach 
faoi thosaíochtaí polaitiúla an Aontais, a 
mhéid a bhaineann siad le cuspóirí an 
Rialacháin seo, speansais a bhaineann le 
líonraí TF atá dírithe ar phróiseáil agus ar 
mhalartú faisnéise, uirlisí teicneolaíochta 
faisnéise corparáideacha, agus gach 
speansas eile maidir le cúnamh teicniúil 
agus riaracháin arna thabhú ag an 
gCoimisiún chun gach ionstraim a 
bhainistiú. Féadfaidh na speansais gach 
costas a bhaineann le gníomhaíochtaí 
tacaíochta eile a chumhdach freisin, amhail 
costais a bhaineann le rialú cáilíochta agus 
faireachán ar thionscadail ar an láthair agus 
costais a bhaineann le 
piarchomhairleoireacht agus le saineolaithe 
chun athchóirithe agus infheistíochtaí a 
mheasúnú agus a chur chun feidhme.

Leasú 26

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 14 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Beidh na pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta comhsheasmhach leis na 
dúshláin agus tosaíochtaí tírshonracha is 
ábhartha a sainaithníodh i gcomhthéacs an 
tSeimeastair Eorpaigh, go háirithe iad sin a 
eascraíonn as an aistriú glas agus 

2. Beidh na pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta comhsheasmhach leis na 
dúshláin agus tosaíochtaí tírshonracha 
ábhartha a sainaithníodh i gcomhthéacs an 
tSeimeastair Eorpaigh, go háirithe iad sin 
atá ábhartha do straitéis thionsclaíoch an 
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digiteach. Beidh na pleananna téarnaimh 
agus athléimneachta comhsheasmhach leis 
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, ina 
bpleananna críochacha um aistriú cóir 
faoin gCiste um Aistriú Cóir, agus ina 
gcomhaontuithe comhpháirteacha agus 
cláir oibríochtúla faoi chistí an Aontais.

Aontais agus na mBallstát, go háirithe 
chun tacú le FBManna agus 
micrifhiontair, leis an aistriú glas cóir i 
dtreo aeráidneodrachta agus le claochlú 
digiteach. Beidh na pleananna téarnaimh 
agus athléimneachta 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, chomh maith leis na 
dúshláin agus na tosaíochtaí ábhartha 
tírshonracha arna sainaithint i 
gcomhthéacs an tSeimeastair Eorpaigh, 
go háirithe na dúshláin agus na 
tosaíochtaí sin atá ábhartha do raon 
feidhme an Rialacháin seo nó a 
eascraíonn as. Beidh na pleananna 
téarnaimh agus athléimneachta 
comhsheasmhach freisin leis an gcuspóir 
infheistíochtaí a chumasú i sócmhainní, 
teicneolaíochtaí agus bonneagair atá 
dírithe ar an todhchaí agus lena n-
áiritheofar athléimneacht agus 
iomaíochas fadtéarmach an Aontais ar 
mhargaí domhanda agus lena neartófar 
uathriail straitéiseach an Aontais agus 
lena gcruthófar sineirgí le gach ciste agus 
clár ábhartha de chuid an Aontais.

__________________ __________________
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 […]

Leasú 27

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 14 – mír 2 – fomhír 1 a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Chun rannchuidiú leis an aistriú glas cóir 
agus leis an gclaochlú digiteach, 
rannchuideoidh 37% ar a laghad de 
leithdháileadh an phlean téarnaimh agus 
athléimneachta le bearta lena dtacaítear 
leis an aistriú glas cóir, i gcomhréir leis 
an Rialachán maidir le Tacsanomaíocht, 
agus rannchuideoidh 20% ar a laghad de 
leithdháileadh an phlean le bearta lena 
dtacaítear leis an gclaochlú digiteach.

Leasú 28

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 15 – mír 3 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) míniú ar an dóigh a mheastar go 
dtabharfar aghaidh ar na dúshláin agus 
tosaíochtaí struchtúracha tírshonracha is 
ábhartha a sainaithníodh i gcomhthéacs 
an tSeimeastair Eorpaigh;

Scriosta

Leasú 29

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 15 – mír 3 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) míniú ar conas a neartaíonn an 
plean acmhainneacht fáis, cruthú post agus 
athléimneacht eacnamaíoch agus shóisialta 
an Bhallstáit lena mbaineann, conas a 
mhaolaíonn sé tionchar eacnamaíoch agus 
sóisialta na géarchéime, agus mar a 
rannchuidíonn sé le feabhas a chur ar 
chomhtháthú agus ar chóineasú sóisialta 
agus críochach;

(b) míniú ar conas a rannchuidíonn an 
plean le baint amach phríomhstraitéisí an 
Aontais agus a neartaíonn sé uathriail 
straitéiseach an Aontais agus iomaíochas, 
acmhainneacht fáis, go háirithe do 
FBManna agus micrifhiontair, 
éiceachórais thionsclaíocha agus slabhraí 
luacha straitéiseacha, cáilíocht seirbhísí 
poiblí, cruthú post ardcháilíochta, go 
háirithe infhostaitheacht daoine óga, agus 
athléimneacht eacnamaíoch agus shóisialta 
an Bhallstáit lena mbaineann, conas a 
mhaolaíonn sé tionchar eacnamaíoch agus 
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sóisialta na géarchéime, agus conas a 
mhaolaíonn sé tionchar sóisialta na 
géarchéime chun feabhas a chur ar 
chomhtháthú agus cóineasú eacnamaíoch, 
sóisialta agus críochach, agus machaire 
réidh an mhargaidh aonair á áirithiú leis;

Leasú 30

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 15 – mír 3 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) míniú ar an gcaoi a mheastar go 
rannchuideoidh bearta sa phlean leis an 
aistriú glas agus an t-aistriú digiteach nó 
leis na dúshláin atá mar thoradh orthu;

(c) míniú ar an gcaoi a mheastar go 
rannchuideoidh na bearta sa phlean leis an 
aistriú cóir glas agus le cuspóir an Aontais 
maidir leis an aeráidneodracht agus a 
gcomhréireacht leis na Pleananna 
Náisiúnta Aeráide agus Fuinnimh 
(NECPanna) a léiriú;

Leasú 31

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ca) míniú ar an gcaoi a mheastar go 
rannchuideoidh an plean leis an 
gclaochlú digiteach cóir agus leis na 
dúshláin a eascraíonn as inrochtaineacht 
dhigiteach a chuimsiú agus béim á leagan 
ar thionscal an Aontais lena n-áirítear 
éiceachórais straitéiseacha, tacaíocht don 
taighde agus imlonnú na teicneolaíochta, 
i réimsí amhail an intleacht shaorga, 5G, 
an geilleagar sonraí, an deighilt 
dhigiteach, forbairt scileanna digiteacha 
lena n-áirítear uas-sciliú agus athoiliúint 
oibrithe;

Leasú 32
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Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 15 – mír 3 – pointe c b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(cb) míniú ar an gcaoi a neartaíonn an 
plean straitéisí an Aontais maidir le 
Tionscadail Thábhachtacha ar Mhaithe le 
Leas na hEorpa i gCoitinne (IPCEIanna), 
le haghaidh FBManna Eorpacha agus 
micrifhiontar, le haghaidh geilleagair 
chiorclaigh, le haghaidh taighde agus 
nuálaíocht i bpríomhtheicneolaíochtaí, 
agus le haghaidh earnálacha 
straitéiseacha a bhféadfadh, inter alia, 
fuinneamh in-athnuaite agus 
teicneolaíochtaí éifeachtúlachta 
fuinnimh, agus earnálacha 
ardteicneolaíochta eile atá dírithe ar an 
todhchaí a bheith san áireamh iontu;

Leasú 33

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(cc) míniú ar an gcaoi a bhfuil an 
plean idirnasctha agus comhleanúnach le 
príomhchistí agus príomhchláir de chuid 
an Aontais amhail Fís Eorpach, an Clár 
don Eoraip Dhigiteach, an Ciste um 
Aistriú Cóir, an tSaoráid um Chónascadh 
na hEorpa, Cistí Struchtúracha, an Clár 
Spáis, an Ciste Eorpach Cosanta, 
InvestEU;

Leasú 34

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 15 – mír 3 – pointe c d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(cd) míniú ar an gcaoi a n-infheistíonn 
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an plean i ngníomhaíochtaí, 
teicneolaíochtaí agus tionscail 
eacnamaíocha, shóisialta agus 
inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil 
de go fadtéarmach, lena gcruthaítear 
deiseanna do na glúine atá le teacht;

Leasú 35

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 15 – mír 3 – pointe c e (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ce) imlíne ar bhearta lena n-
áirithítear infheictheacht chistiú an 
Aontais agus trédhearcacht na dtairbhithe 
i gcomhréir le hAirteagal 26;

Leasú 36

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 15 – mír 3 – pointe e a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ea) míniú ar an tslí a mheastar go 
dtabharfar aghaidh ar na dúshláin agus 
tosaíochtaí struchtúracha tírshonracha is 
ábhartha a sainaithníodh i gcomhthéacs 
an tSeimeastair Eorpaigh;

Leasú 37

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 15 – mír 3 – pointe f

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(f)  (f) costais mheasta aonaid agus 
iomlána na n-athchóirithe agus na n-
infheistíochtaí a chumhdaítear leis an 
bplean téarnaimh agus athléimneachta a 
tíolacadh (dá ngairtear freisin ‘costais 
mheasta an phlean téarnaimh agus 
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athléimneachta’) le tacaíocht ó bhonn cirt 
iomchuí agus conas atá sé i gcomhréir leis 
an tionchar ionchasach ar an ngeilleagar 
agus ar an bhfostaíocht;

Leasú 38

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 16 – mír 3 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Déanfaidh an Coimisiún measúnú 
ar thábhacht agus ar chomhleanúnachas an 
phlean téarnaimh agus athléimneachta agus 
ar a ranncuidiú leis an aistriú glas agus leis 
an aistriú digiteach, agus chun na críche 
sin, cuirfidh sé na critéir seo a leanas san 
áireamh:

3. Déanfaidh an Coimisiún measúnú 
ar thábhacht agus ar chomhleanúnachas an 
phlean téarnaimh agus athléimneachta agus 
ar a ranncuidiú leis an aistriú glas cóir 
agus leis an gclaochlú digiteach, agus chun 
na críche sin, cuirfidh sé na critéir seo a 
leanas san áireamh:

Leasú 39

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 16 – mír 3 – pointe -a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(-a) cibé acu an rannchuideoidh nó 
nach rannchuideoidh na bearta a mholtar 
sa phlean leis na cuspóirí ginearálta agus 
sonracha a leagtar amach in Airteagal 4 a 
bhaint amach, agus cibé acu an bhfuil nó 
nach bhfuil an plean comhsheasmhach le 
raon feidhme an Rialacháin sin mar a 
leagtar síos in Airteagal 3 é;

Leasú 40

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 16 – mír 3 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) cibé acu atá nó nach bhfuil bearta 
sa phlean a rannchuidíonn go héifeachtach 

(b) cibé acu an bhfuil nó nach bhfuil 
bearta sa phlean a rannchuidíonn go 
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leis na haistrithe glasa agus digiteacha nó 
le haghaidh a thabhairt ar na dúshláin 
atá mar thoradh orthu;

héifeachtach le cuspóirí dá dtagraítear i 
bpointí (b), (c) agus (ca) d’Airteagal 15;

Leasú 41

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 16 – mír 3 – pointe b a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ba) cibé acu an rannchuidíonn nó 
nach rannchuidíonn an plean le straitéisí 
an Aontais dá dtagraítear i bpointe (cb) 
d’Airteagal 15;

Leasú 42

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 16 – mír 3 – pointe b b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(bb) cibé acu an bhfuil nó nach bhfuil 
an plean idirnasctha agus 
comhleanúnach le cláir an Aontais dá 
dtagraítear i bpointe (cc) d’Airteagal 15;

Leasú 43

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 16 – mír 3 – pointe b c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(bc) cibé acu an bhfuil nó nach bhfuil 
bearta leormhaithe sa phlean chun 
infheictheacht chistiú an Aontais agus 
trédhearcacht na dtairbhithe a áirithiú.

Leasú 44

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 16 – mír 3 – pointe b d (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(bd) cibé acu an ndíreofar nó nach 
ndíreofar leis an bplean ar an timthriall 
eacnamaíoch atá ar na bacáin agus ar na 
gníomhaíochtaí, ar na teicneolaíochtaí 
agus ar na tionscail a ghineann sochair 
fhadtéarmacha;

Leasú 45

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 16 – mír 3 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) Meastar go rannchuideoidh an 
plean téarnaimh agus athléimneachta go 
héifeachtach le hacmhainneacht fáis, 
cruthú fostaíochta agus athléimneacht 
eacnamaíoch agus sóisialta an Bhallstáit a 
neartú, tionchar eacnamaíoch agus sóisialta 
na géarchéime a mhaolú agus rannchuidiú 
le comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus 
críochach a fheabhsú;

(d) cibé acu an bhfuiltear nó nach 
bhfuiltear ag súil go gcuirfidh an plean 
téarnaimh agus athléimneachta go 
héifeachtach leis an acmhainneacht fáis, 
cruthú post ardcháilíochta agus 
athléimneacht eacnamaíoch agus shóisialta 
agus slabhraí luacha straitéiseacha an 
Bhallstáit a neartú, tionchar eacnamaíoch 
agus sóisialta na géarchéime a mhaolú, 
agus rannchuidiú le comhtháthú 
eacnamaíoch, sóisialta agus críochach agus 
neamhspleáchas straitéiseach an Aontais 
a fheabhsú;

Leasú 46

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 16 – mír 3 – pointe f

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(f) cibé acu atá nó nach bhfuil bearta 
sa phlean téarnaimh agus athléimneachta le 
haghaidh cur chun feidhme athchóirithe 
agus tionscadal infheistíochta poiblí ar 
gníomhaíochtaí comhleanúnacha iad;

(f) cibé acu an bhfuil nó nach bhfuil 
bearta sa phlean téarnaimh agus 
athléimneachta le haghaidh cur chun 
feidhme athchóirithe agus tionscadal 
infheistíochta poiblí ar gníomhaíochtaí 
comhleanúnacha iad;



PE655.918v03-00 32/48 AD\1215992GA.docx

GA

Leasú 47

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 
ag an mBallstát, lena n-áirítear na 
garspriocanna agus na spriocanna agus an 
ranníocaíocht a leithdháilfear i gcomhréir 
le hAirteagal 11.

1. Glacfaidh an Coimisiún cinneadh 
laistigh de dhá mhí ó thíolacadh oifigiúil 
an phlean téarnaimh agus athléimneachta 
ag an mBallstát, trí bhíthin gníomh 
tarmligthe i gcomhréir le hAirteagal 27. I 
gcás ina mbeidh toradh dearfach nó páirt-
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 ag an mBallstát, lena n-
áirítear na garspriocanna agus na 
spriocanna, agus an ranníocaíocht a 
leithdháilfear i gcomhréir le hAirteagal 11.

Leasú 48

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 17 – mír 3 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) i gcás nach gcomhlíonann an plean 
téarnaimh agus athléimneachta go sásúil na 
critéir atá leagtha amach in Airteagal 16(3), 
ní dhéanfar aon ranníocaíocht a 
leithdháileadh ar an mBallstát lena 
mbaineann.

(c) i gcás nach gcomhlíonann an plean 
téarnaimh agus athléimneachta go sásúil le 
haon cheann de na critéir atá leagtha 
amach in Airteagal 16(3), ní dhéanfar aon 
ranníocaíocht a leithdháileadh ar an 
mBallstát lena mbaineann agus beidh 
feidhm ag mír 5 den Airteagal sin.

Leasú 49

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 17 – mír 3 – pointe c a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ca) nuair a chomhlíonann an plean 
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téarnaimh agus athléimneachta na critéir 
dá dtagraítear in Airteagal 16(3) go 
páirteach nó cuid díobh amháin, cinnfidh 
an Coimisiún an ranníocaíocht airgeadais 
a leithdháilfear ar an mBallstát lena 
mbaineann suas le méid chostais mheasta 
na n-athchóirithe agus na n-
infheistíochtaí a chomhlíonann na critéir 
a leagtar amach in Airteagal 16(3).

Leasú 50

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 17 – mír 4 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) an tuairisc ar na leasuithe agus na 
tionscadail infheistíochta agus méid 
chostas measta iomlán an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta;

(b) an tuairisc ar na hathchóirithe agus 
ar na tionscadail infheistíochta faoin 
bplean téarnaimh agus athléimneachta 
agus méid a gcostas measta faoi seach;

Leasú 51

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 17 – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5. I gcás ina ndéanfaidh an Coimisiún 
measúnú diúltach ar phlean téarnaimh agus 
athléimneachta, cuirfidh sé an measúnú sin 
agus réasúnú cuí leis in iúl laistigh de 
cheithre mhí ó thíolacadh an togra ag an 
mBallstát.

5. I gcás ina ndéanfaidh an Coimisiún 
measúnú diúltach ar phlean téarnaimh agus 
athléimneachta, beidh measúnú cuí-
réasúnaithe ag gabháil leis an gcinneadh 
agus cuirfear in iúl é laistigh de dhá mhí 
tar éis don Bhallstát é a thíolacadh. 
Féadfaidh an Ballstát lena mbaineann 
plean téarnaimh agus athléimneachta eile 
a chur isteach agus féadfaidh sé an 
Ionstraim um Thacaíocht Theicniúil a 
úsáid freisin.

Leasú 52

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 17 – mír 7
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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).

7. Déanfar an gníomh tarmligthe dá 
dtagraítear i míreanna 1 agus 2 a ghlacadh i 
gcomhréir leis an nós imeachta dá 
dtagraítear in Airteagal 27.

Leasú 53

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 18 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. I gcás ina measann an Coimisiún go 
bhfuil údar maith le leasú a dhéanamh ar 
an bplean téarnaimh agus athléimneachta 
de bharr na gcúiseanna arna gcur chun cinn 
ag an mBallstát lena mbaineann, déanfaidh 
an Coimisiún an plean nua a mheas i 
gcomhréir le forálacha Airteagal 16, agus 
glacfaidh sé cinneadh nua i gcomhréir le 
hAirteagal 17 laistigh de cheithre mhí ó 
thíolacadh oifigiúil na hiarrata.

2. I gcás ina measann an Coimisiún go 
bhfuil údar maith le leasú a dhéanamh ar 
an bplean téarnaimh agus athléimneachta 
de bharr na gcúiseanna arna gcur chun cinn 
ag an mBallstát lena mbaineann, déanfaidh 
an Coimisiún an plean nua a mheas i 
gcomhréir le forálacha Airteagal 16, agus 
glacfaidh sé cinneadh nua i gcomhréir le 
hAirteagal 17 laistigh de dhá mhí ó 
thíolacadh oifigiúil na hiarrata.

Leasú 54

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 18 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. I gcás ina measann an Coimisiún 
nach bhfuil údar maith le leasú a dhéanamh 
ar an bplean téarnaimh agus 
athléimneachta de bharr na gcúiseanna arna 
gcur chun cinn ag an mBallstát lena 
mbaineann, diúltóidh an Coimisiún don 
iarraidh laistigh de cheithre mhí óna 
tíolacadh oifigiúil, tar éis dó deis a 
thabhairt don Bhallstát lena mbaineann a 
chuid barúlacha a chur i láthair laistigh de 
mhí amháin ó chonclúidí an Choimisiúin a 
chur in iúl.

3. I gcás ina measann an Coimisiún 
nach bhfuil údar maith le leasú a dhéanamh 
ar an bplean téarnaimh agus 
athléimneachta de bharr na gcúiseanna arna 
gcur chun cinn ag an mBallstát lena 
mbaineann, diúltóidh an Coimisiún don 
iarraidh laistigh de dhá mhí óna tíolacadh 
oifigiúil, tar éis dó deis a thabhairt don 
Bhallstát lena mbaineann a chuid barúlacha 
a chur i láthair laistigh de mhí amháin ó 
chonclúidí an Choimisiúin a chur in iúl.
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Leasú 55

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 19 – mír 3 – fomhír 1

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 Ballstáit iarrtaí den 
sórt sin a thíolacadh don Choimisiún ar 
bhonn débhliantúil. Déanfaidh an 
Coimisiún, laistigh de dhá mhí ón am ar 
cuireadh isteach an iarraidh, 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 a chur i 
gcrích atá sonraithe sa phlean téarnaimh 
agus athléimneachta arna fhormheas i 
ngníomh tarmligthe an Choimisiúin, 
cuirfidh an Ballstát lena mbaineann 
iarraidh chuí-réasúnaithe ar íocaíocht na 
ranníocaíochta agus, i gcás inarb ábhartha, 
ar an tráinse iasachta, faoi bhráid an 
Choimisiúin. Féadfaidh Ballstáit iarrataí 
den sórt sin a thíolacadh don Choimisiún ar 
bhonn ráithiúil. Déanfaidh an Coimisiún, 
laistigh de mhí amháin ón am ar cuireadh 
isteach an iarraidh, measúnú ar cibé ar 
cuireadh nó nár cuireadh chun feidhme go 
sásúil na garspriocanna agus na spriocanna 
ábhartha a leagtar amach sa chinneadh 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.

Leasú 56

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 

1. Tarchuirfidh an Coimisiún na 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta 
arna bhformheas i ngníomh tarmligthe an 
Choimisiúin 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 
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faisnéis íogair nó rúnda a fholú, dá gcuirfí 
leas poiblí an Bhallstáit i mbaol dá nochtfaí 
í.

fholú, dá gcuirfí leas poiblí an Bhallstáit i 
mbaol dá nochtfaí í.

Leasú 57

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 25 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1a. Chun go bhféadfaidh Parlaimint 
na hEorpa rialú iomchuí a dhéanamh ar 
éifeachtacht, ar éifeachtúlacht agus ar 
thionchar na tacaíochta airgeadais faoin 
tSaoráid, déanfar an tuarascáil bhliantúil 
a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa 
agus chuig an gComhairle mar chuid den 
Tuairisciú Cuntasachta Airgeadais 
Comhtháite agus beidh sí mar chuid den 
nós imeachta urscaoilte bliantúil mar 
chaibidil ar leith i dtuarascáil an 
Choimisiúin maidir le hurscaoileadh.

Leasú 58

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 26 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

1. Tabharfaidh na Ballstáit agus 
faighteoirí eile cistithe ón Aontas 
aitheantas d’fhoinse an chistithe ón Aontas 
agus áiritheoidh siad infheictheacht an 
chistithe sin go seasta, go háirithe nuair a 
bhíonn na gníomhaíochtaí agus a dtorthaí á 
gcur chun cinn, trí fheathal an Aontais a 
thaispeáint mar aon leis an tagairt don 
"tSaoráid Aisghabhála agus 
Athléimneachta" lena dtacaítear leis na 
gníomhaíochtaí, as líne agus ar líne 
araon, agus trí fhaisnéis spriocdhírithe atá 
comhleanúnach, éifeachtach agus 
comhréireach a sholáthar do shainghrúpaí 
éagsúla, lena n-áirítear na meáin agus an 
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pobal.

Leasú 59

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 26 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Cuirfidh an Coimisiún chun 
feidhme gníomhaíochtaí faisnéise agus 
cumarsáide a bhaineann leis na 
hionstraimí arna mbunú leis an Rialachán 
seo, agus a bhaineann lena 
ngníomhaíochtaí agus lena dtorthaí. Leis 
na hacmhainní airgeadais arna 
leithdháileadh ar ionstraimí arna mbunú 
leis an Rialachán seo, rannchuideofar le 
cumarsáid chorparáideach thosaíochtaí 
polaitiúla an Aontais freisin, a fhad a 
bhaineann siad sin leis na cuspóirí dá 
dtagraítear in Airteagail 4.

2. Déanfaidh an Coimisiún 
gníomhaíochtaí faisnéise agus cumarsáide 
a chur chun feidhme ar bhealach atá 
áisiúil don úsáideoir, chun feasacht a 
ardú i measc saoránach, gnólachtaí, go 
háirithe FBManna agus riaracháin 
phoiblí faoi na hacmhainní airgeadais 
arna soláthar trí na hionstraimí a 
bhunaítear leis an Rialachán seo, chomh 
maith lena ghníomhaíochtaí agus a 
thorthaí. Leis na hacmhainní airgeadais 
arna leithdháileadh ar ionstraimí arna 
mbunú leis an Rialachán seo, 
rannchuideofar le cumarsáid 
chorparáideach thosaíochtaí polaitiúla an 
Aontais freisin, a fhad a bhaineann siad sin 
leis na cuspóirí dá dtagraítear in 
Airteagal 4.

Leasú 60

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 26 – mír 2 – fomhír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Bunóidh an Coimisiún córas faireacháin 
dhigitigh lena n-áiritheofar trédhearcacht 
iomlán phoiblí trí ardán digiteach 
inchuardaithe atá inrochtana go héasca 
ina liostófar tairbhithe uile an mhaoinithe 
a eascraíonn as pleananna téarnaimh 
agus athléimneachta náisiúnta i gcás ina 
mbeidh ar na Ballstáit an fhaisnéis is gá a 
sholáthar.
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Leasú 61

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 27

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 27 Airteagal 27
Nós imeachta coiste An tarmligean a fheidhmiú

1. Tabharfaidh coiste cúnamh don 
Choimisiún. Beidh an coiste sin ina 
choiste de réir bhrí Rialachán (AE) Uimh. 
182/2011.

1. Is faoi réir na gcoinníollacha a 
leagtar síos san Airteagal seo a thugtar an 
chumhacht don Choimisiún chun 
gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.

2. I gcás ina ndéantar tagairt don 
mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 de 
Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

2. Déanfar an chumhacht chun 
gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá 
dtagraítear in Airteagal 17 agus in 
Airteagal 19 a thabhairt don Choimisiún 
go dtí an 31 Nollaig 2027.
3. Féadfaidh Parlaimint na hEorpa 
nó an Chomhairle tarmligean na 
cumhachta dá dtagraítear in Airteagal 17 
agus in Airteagal 19 a chúlghairm aon 
tráth. Le cinneadh chun cúlghairm a 
dhéanamh, cuirfear deireadh 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 
níos déanaí mar a shonrófar sa 
chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do 
bhailíocht aon cheann de na gníomhartha 
tarmligthe atá i bhfeidhm cheana féin.
4. Sula nglacfaidh sé gníomh 
tarmligthe, rachaidh an Coimisiún i 
mbun comhairliúchán le saineolaithe 
arna n-ainmniú ag gach Ballstát i 
gcomhréir leis na prionsabail a leagtar 
síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 
13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht 
Níos Fearr.
5. A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh 
tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún 
fógra ina leith, an tráth céanna, do 
Pharlaimint na hEorpa agus don 
Chomhairle.
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6. Tiocfaidh gníomh tarmligthe a 
ghlactar de bhun Airteagal 17 agus 
Airteagal 19 i bhfeidhm mura mbeidh aon 
agóid curtha in iúl ag Parlaimint na 
hEorpa ná ag an gComhairle laistigh de 
thréimhse trí mhí tar éis fógra faoin 
ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint 
na hEorpa agus don Chomhairle nó más 
rud é, roimh dhul in éag na tréimhse sin, 
go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an 
Chomhairle araon tar éis a chur in iúl 
don Choimisiún nach ndéanfaidh siad 
aon agóid. Déanfar an tréimhse sin a 
fhadú 3 mhí ar thionscnamh Pharlaimint 
na hEorpa nó na Comhairle.

Leasú 62

Togra le haghaidh Rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 1 – pointe -a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

-a. cibé acu an rannchuideoidh nó 
nach rannchuideoidh na bearta a mholtar 
sa phlean leis na cuspóirí ginearálta agus 
sonracha a leagtar amach in Airteagal 4 a 
bhaint amach, agus cibé acu an bhfuil nó 
nach bhfuil an plean comhsheasmhach le 
raon feidhme an Rialacháin seo mar a 
leagtar síos in Airteagal 3 é;

Leasú 63

Togra le haghaidh Rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) cibé acu an bhfuiltear nó nach 
bhfuiltear ag súil leis go rannchuideoidh 
an plean téarnaimh agus athléimneachta 
le haghaidh a thabhairt ar dhúshláin a 
sainaithníodh sna moltaí ábhartha 
tírshonracha a cuireadh faoi bhráid an 
Bhallstáit lena mbaineann nó i 

Scriosta
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ndoiciméid ábhartha eile a ghlac an 
Coimisiún go hoifigiúil sa Seimeastar 
Eorpach;

Leasú 64

Togra le haghaidh Rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 1 – pointe b a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b a) cibé acu an urramaíonn nó nach 
n-urramaíonn na hinfheistíochtaí a 
áirítear sa phlean na ceanglais maidir leis 
an bprionsabal ‘gan dochar suntasach a 
dhéanamh’ agus na ceanglais maidir le 
‘coimircí íosta’;

Leasú 65

Togra le haghaidh Rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 1 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) Meastar go rannchuideoidh an 
plean téarnaimh agus athléimneachta go 
héifeachtach le hacmhainneacht fáis, 
cruthú fostaíochta agus athléimneacht 
eacnamaíoch agus sóisialta an Bhallstáit a 
neartú, tionchar eacnamaíoch agus sóisialta 
na géarchéime a mhaolú agus rannchuidiú 
le comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus 
críochach a fheabhsú;

(d) cibé acu an bhfuiltear nó nach 
bhfuiltear ag súil go gcuirfidh an plean 
téarnaimh agus athléimneachta go 
héifeachtach leis an acmhainneacht fáis, 
cruthú post, athléimneacht eacnamaíoch 
agus shóisialta, éiceachórais 
thionsclaíocha agus slabhraí luacha 
straitéiseacha an Bhallstáit, tionchar 
eacnamaíoch agus sóisialta na géarchéime 
a mhaolú, agus rannchuidiú le comhtháthú 
eacnamaíoch, sóisialta agus críochach a 
fheabhsú, agus cothrom iomaíochta an 
Mhargaidh Aonair agus neamhspleáchas 
straitéiseach an Aontais á n-áirithiú ag an 
am céanna;

Leasú 66

Togra le haghaidh Rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 1 – pointe f
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(f) cibé acu an bhfuil nó nach bhfuil 
bearta sa phlean téarnaimh agus 
athléimneachta le haghaidh cur chun 
feidhme athchóirithe struchtúracha agus 
tionscadal infheistíochta poiblí ar 
gníomhaíochtaí comhleanúnacha iad;

(f) cibé acu an bhfuil nó nach bhfuil 
bearta sa phlean téarnaimh agus 
athléimneachta le haghaidh cur chun 
feidhme athchóirithe agus tionscadal 
infheistíochta poiblí ar gníomhaíochtaí 
comhleanúnacha iad, atá 
comhsheasmhach freisin leis na moltaí 
tírshonracha ábhartha arna ndíriú chuig 
an mBallstát lena mbaineann nó i 
ndoiciméid ábhartha eile arna nglacadh 
go hoifigiúil ag an gCoimisiún sa 
Seimeastar Eorpach agus atá in ann 
infheistíochtaí príobháideacha a shlógadh 
chomh maith;

Leasú 67

Togra le haghaidh Rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 1 – pointe g a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ga) cibé an dtéitear nó nach dtéitear i 
gcomhairle mar is ceart leis na 
geallsealbhóirí ábhartha uile mar a 
shonraítear in Airteagal 15;

Leasú 68

Togra le haghaidh Rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 3 – pointe 2.2 – mír 1 – fomhír 1 – fleasc 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

— meastar go rannchuideoidh cur 
chun feidhme na mbeart atá beartaithe go 
suntasach le córais a bhunú atá 
neamhdhíobhálach don chomhshaol agus 
don aeráid agus le hearnálacha 
eacnamaíocha agus sóisialta a ghlasú 
d’fhonn rannchuidiú leis an gcuspóir 
foriomlán go mbeidh an Eoraip neodrach ó 
thaobh na haeráide de faoi 2050;

— meastar go rannchuideoidh cur 
chun feidhme na mbeart atá beartaithe go 
suntasach le córais a bhunú atá 
aeráidneodrach agus neamhdhíobhálach 
don chomhshaol agus le hearnálacha 
eacnamaíocha agus sóisialta a ghlasú agus 
le héifeachtúlacht acmhainne agus 
fuinnimh na n-earnálacha sin d’fhonn 
rannchuidiú leis an gcuspóir foriomlán go 
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mbeidh an Eoraip neodrach ó thaobh na 
haeráide de faoi 2050, agus an neodracht 
teicneolaíochta á hurramú ag an am 
céanna;

Leasú 69

Togra le haghaidh Rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 3 – pointe 2.2 – mír 1 – fomhír 2 – an chuid 
réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

nó Agus

Leasú 70

Togra le haghaidh Rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 3 – pointe 2.2 – mír 1 – fomhír 2 – fleasc 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

— meastar go rannchuideoidh cur 
chun feidhme na mbeart atá beartaithe go 
suntasach le haistriú digiteach earnálacha 
eacnamaíocha nó sóisialta;

— meastar go rannchuideoidh cur 
chun feidhme na mbeart atá beartaithe go 
suntasach le haistriú digiteach earnálacha 
eacnamaíocha nó sóisialta, chun tacú le 
taighde agus imlonnú na teicneolaíochta i 
réimsí amhail an intleacht shaorga, 5G 
agus an geilleagar sonraí, chun 
rannchuidiú leis an inrochtaineacht 
dhigiteach agus chun an deighilt 
dhigiteach a laghdú;

Leasú 71

Togra le haghaidh Rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 3 – pointe 2.2 – mír 1 – fomhír 2 – an chuid 
réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

nó agus

Leasú 72
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Togra le haghaidh Rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 3 – pointe 2.2 – mír 1 – fomhír 3 – fleasc 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

— meastar go rannchuideoidh cur 
chun feidhme na mbeart atá beartaithe go 
suntasach le haghaidh a thabhairt ar na 
dúshláin a eascraíonn as na haistrithe glasa 
agus/nó digiteacha

— meastar go rannchuideoidh cur 
chun feidhme na mbeart atá beartaithe go 
suntasach le haghaidh a thabhairt ar na 
dúshláin a eascraíonn as an aistriú glas 
cóir agus as an gclaochlú digiteach

Leasú 73

Togra le haghaidh Rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 3 – pointe 2.2 – mír 1 – fomhír 4 – fleasc 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

— meastar go mbeidh tionchar buan 
ag cur chun feidhme na mbeart atá 
beartaithe.

— meastar go mbeidh tionchar 
fadtéarmach dearfach ag cur chun 
feidhme na mbeart atá beartaithe.

Leasú 74

Togra le haghaidh Rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 3 – pointe 2.4 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2.4 Meastar go rannchuideoidh an 
plean téarnaimh agus athléimneachta go 
héifeachtach le hacmhainneacht fáis, 
cruthú fostaíochta agus athléimneacht 
eacnamaíoch agus sóisialta an Bhallstáit a 
neartú, tionchar eacnamaíoch agus sóisialta 
na géarchéime a mhaolú agus rannchuidiú 
le comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus 
críochach a fheabhsú;

2.4 Meastar go rannchuideoidh an 
plean téarnaimh agus athléimneachta go 
héifeachtach le hacmhainneacht fáis, go 
háirithe i gcás FBManna, cruthú 
fostaíochta, neamhspleáchas straitéiseach 
agus iomaíochas fadtéarmach an Aontais, 
na héiceachórais thionsclaíocha agus  
slabhraí luacha straitéiseacha agus go 
mbeidh tionchar fadtéarmach dearfach 
aige ar inbhuanaitheacht athléimneachta 
eacnamaíche agus sóisialta agus ar fhás 
fadtéarmach an Bhallstáit chun deiseanna 
a chruthú do na glúine atá le teacht, 
tionchar eacnamaíoch agus sóisialta na 
géarchéime a mhaolú agus rannchuidiú le 
comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus 
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críochach a fheabhsú;

Leasú 75

Togra le haghaidh Rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 3 – pointe 2.4 – mír 1 – fomhír 1 – fleasc 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

— tá bearta sa phlean téarnaimh agus 
athléimneachta lena ndírítear ar aghaidh a 
thabhairt ar laigí i ngeilleagair na mBallstát 
agus ar chur le hacmhainneacht fáis 
gheilleagar an Bhallstáit lena mbaineann, 
ar chruthú post a spreagadh agus ar 
dhrochthionchair na géarchéime a mhaolú, 
agus ar a sheachaint ag an am céanna go 
mbeadh drochiarmhairtí i leith na haeráide 
agus an chomhshaoil ag na bearta céanna.

— tá bearta sa phlean téarnaimh agus 
athléimneachta a bhfuil sé mar aidhm leo 
aghaidh a thabhairt ar laigí i ngeilleagair na 
mBallstát agus cur leis an acmhainneacht 
fáis, go háirithe do FBManna, 
micrifhiontair agus gnólachtaí 
nuathionscanta, éiceachórais 
thionsclaíocha agus slabhraí luacha 
straitéiseacha gheilleagar an Bhallstáit 
lena mbaineann a neartú, cruthú post a 
spreagadh agus éifeachtaí díobhálacha na 
géarchéime a mhaolú, agus drochthionchair 
na mbeart sin ar an aeráid agus ar an 
gcomhshaol a sheachaint ag an am céanna.

Leasú 76

Togra le haghaidh Rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 3 – pointe 2.4 – mír 1 – fomhír 4 – fleasc 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

- agus
- cibé acu an ndíreofar nó nach ndíreofar 
leis an bplean ar an timthriall 
eacnamaíoch atá ar na bacáin agus ar na 
gníomhaíochtaí, ar na teicneolaíochtaí 
agus ar na tionscail a ghineann sochair 
fhadtéarmacha;

Leasú 77

Togra le haghaidh Rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 3 – pointe 2.4 – mír 1 – fomhír 4 – fleasc 1 b (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

- agus
- meastar go rannchuideoidh an plean 
téarnaimh agus athléimneachta le 
huathriail straitéiseach an Aontais i 
bpríomhshlabhraí luacha a neartú

Leasú 78

Togra le haghaidh Rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 3 – pointe 2.4 – mír 1 – fomhír 4 – fleasc 1 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

- agus
- meastar go díreofar leis an bplean 
téarnaimh agus athléimneachta ar 
infheistíochtaí i dtionscail fhadtéarmacha 
a ghinfidh fás agus ioncaim do na 
Ballstáit agus don Aontas a bhainfidh 
tairbhe as Ionstraim Théarnaimh an 
Aontais Eorpaigh (‘Next Generation EU’) 
agus a scéimeanna aisíocaíochta chun 
leasa na nglúnta atá le teacht.

Leasú 79

Togra le haghaidh Rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 3 – mír 1 – pointe c a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ca) nuair a chomhlíonann an plean 
téarnaimh agus athléimneachta na critéir 
dá dtagraítear in Airteagal 16(3) go 
páirteach nó cuid díobh amháin, ní 
bheidh an ranníocaíocht airgeadais a 
leithdháilfear ar an mBallstát lena 
mbaineann níos airde ná méid iomlán 
chostais mheasta na n-athchóirithe agus 
na n-infheistíochtaí a chomhlíonann na 
critéir a leagtar amach in Airteagal 16(3).
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