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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 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
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3 a. ciallaíonn ‘athléimneacht’ cumas 
gheilleagar, thalmhaíocht agus thionscal 
na hEorpa táirgeadh a dhéanamh, 
laistigh den mhargadh aonair, ar na 
hearraí uile a theastaíonn chun uathriail 
straitéiseach an Aontais Eorpaigh a 
ráthú, chun cur le neamhspleáchas tríú 
tíortha ar shócmhainní atá de dhíth do 
chobhsaíocht shochaithe na hEorpa agus 
chun aghaidh a thabhairt ar shuaití agus 
ar athruithe seasmhacha struchtúracha 
ar bhealach a mbeidh tionchar teoranta 
aige ar na glúnta atá le teacht.

Or. en

Leasú 2

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, an t-
aistriú glas agus an t-aistriú digiteach, 
sláinte, iomaíochas, athléimneacht, 
táirgiúlacht, 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 huathriail 
straitéiseach AE, comhtháthú 
eacnamaíoch, sóisialta agus críochach, an t 
aistriú glas agus an t aistriú digiteach, 
sláinte, iomaíochas fadtéarmach, 
athléimneacht, táirgiúlacht, taighde agus 
nuálaíocht, fás cliste, inbhuanaithe agus 
cuimsitheach, poist agus infheistíocht, agus 
cobhsaíocht na gcóras airgeadais.

Or. en
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Leasú 3

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Ós rud é go maoinítear an tSaoráid trí 
iasachtaí nach mór iad a aisíoc, tá raon 
feidhme RRF teoranta d’infheistíochtaí a 
cheaptar chun ioncam a tháirgeadh 
amach anseo ionas go mbeidh sé 
d’acmhainn ag an gcéad ghlúin eile na 
hiasachtaí a aisíoc.

Or. en

Leasú 4

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 4 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

1. Is é a bheidh mar chuspóir 
ginearálta leis an tSaoráid Téarnaimh agus 
Athléimneachta ná rathúnas fadtéarmach 
eacnamaíoch an Aontais a áirithiú, rud a 
fhágfaidh go mbeifear in ann na 
hiasachtaí arna dtógáil amach faoi 
NGEU agus nár chóir dóibh a bheith ina 
n-ualach airgeadais ar na chéad ghlúnta 
eile a aisíoc go tapa, comhtháthú 
eacnamaíoch, sóisialta agus críochach an 
Aontais mar aon lena iomaíochas 
fadtéarmach a chur chun cinn trí 
athléimneacht agus acmhainn 
choigeartaithe na mBallstát a fheabhsú, 
tionchar sóisialta agus eacnamaíoch na 
géarchéime a mhaolú agus tacú leis an 
aistriú glas agus leis an aistriú digiteach, le 
príomhstraitéisí, eadhon maidir le 
Tionscadail Thábhachtacha ar mhaithe le 
Leas na hEorpa i gCoitinne (IPCEI), leis 
an straitéis do FBManna Eorpacha, leis 
an ngeilleagar ciorclach, le taighde agus 
nuálaíocht i bpríomhtheicneolaíochtaí, le 
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hearnáil sláinte nua-aimseartha, leis an 
gcosaint agus leis an imirce, agus ar an 
gcaoi sin rannchuidiú le hacmhainneacht 
fáis gheilleagair an Aontais a athshlánú, 
cruthú fostaíochta i ndiaidh ghéarchéim 
COVID-19 a chothú, agus fás inbhuanaithe 
a chur chun cinn.

Or. en

Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2 a. Déanfar an chuid sin de na cistí 
nach n-úsáidtear a chur go hiomlán i 
dtreo iasachtaíocht NGEU amach anseo a 
laghdú.

Or. en

Leasú 6

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. De bhun na gcuspóirí a leagtar 
amach in Airteagal 4, ullmhóidh na 
Ballstáit pleananna náisiúnta téarnaimh 
agus athléimneachta. Leagfar amach sna 
pleananna sin clár oibre athchóirithe agus 
infheistíochta an Bhallstáit lena mbaineann 
le haghaidh na tréimhse ceithre bliana ina 
dhiaidh. Na pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta incháilithe le haghaidh 
cistiúcháin faoin ionstraim sin, beidh 
bearta le haghaidh athchóirithe agus 
tionscadail infheistíochta poiblí mar chuid 
díobh le pacáiste comhleanúnach.

1. I saothrú na gcuspóirí a leagtar 
amach in Airteagal 4, ullmhóidh na 
Ballstáit pleananna náisiúnta téarnaimh 
agus athléimneachta. Leagfar amach sna 
pleananna sin clár oibre athchóirithe agus 
infheistíochta an Bhallstáit lena mbaineann 
le haghaidh na tréimhse ceithre bliana ina 
dhiaidh sin. Na pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta atá incháilithe le haghaidh 
cistiúcháin faoin ionstraim sin, beidh siad 
comhdhéanta de bhearta chun athchóirithe 
agus tionscadail infheistíochta poiblí a chur 
chun feidhme trí phacáiste comhleanúnach, 
lena ndíreofar ar chomhordú agus ar 
shineirgí idir foinsí éagsúla cistiúcháin 
agus ar fud na mBallstát.

Or. en
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Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Na pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta, beidh siad 
comhsheasmhach leis na dúshláin agus na 
tosaíochtaí tírshonracha is ábhartha a 
sainaithníodh i gcomhthéacs an 
tSeimeastair Eorpaigh, na cinn is ábhartha 
don aistriú glas agus don aistriú digiteach 
nó a eascraíonn astu go háirithe. Na 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta, 
beidh siad comhsheasmhach freisin leis an 
bhfaisnéis a chuirfidh na Ballstáit san 
áireamh ina gcláir náisiúnta athchóirithe 
faoin Seimeastar Eorpach, ina bpleananna 
náisiúnta fuinnimh agus aeráide agus sna 
huasdátuithe orthu faoi Rialachán (AE) 
2018/199921, ina bpleananna críochacha 
um aistriú cóir faoin gCiste um Aistriú 
Cóir22, agus ina gcomhaontuithe 
comhpháirteacha agus cláir oibríochtúla 
faoi chistí an Aontais.

2. Na pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta, beidh siad 
comhsheasmhach leis na dúshláin agus na 
tosaíochtaí tírshonracha is ábhartha arna 
sainaithint i gcomhthéacs an tSeimeastair 
Eorpaigh, go háirithe na cinn sin atá 
ábhartha don aistriú glas agus don aistriú 
digiteach, nó a eascraíonn astu, mar aon 
leis na cinn sin atá ábhartha chun 
uathriail straitéiseach AE a neartú. Na 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta, 
beidh siad comhsheasmhach freisin leis an 
bhfaisnéis a chuirfidh na Ballstáit san 
áireamh ina gcláir náisiúnta athchóirithe 
faoin Seimeastar Eorpach, ina bpleananna 
náisiúnta fuinnimh agus aeráide agus sna 
nuashonruithe orthu faoi Rialachán (AE) 
2018/199921, ina bpleananna críochacha 
um aistriú cóir faoin gCiste um Aistriú 
Cóir22, agus ina gcomhaontuithe 
comhpháirteacha agus cláir oibríochtúla 
faoi chistí 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 […]

Or. en

Leasú 8

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

2 a. Léireoidh na Ballstáit go 
ndéanfaidh na hinfheistíochtaí a 
dhéanfar le tacaíocht ó chistí RRF luach 
a chruthú amach anseo, ionas go mbeidh 
d’acmhainn ag na chéad glúnta eile na 
hiasachtaí arna dtógáil amach faoi 
NGEU a aisíoc. Ní dhéanfar aon chistiú a 
thabhairt le haghaidh feidhmiú 
riaracháin ná caiteachas gearrthéarmach.

Or. en

Leasú 9

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 
fostaíochta agus athléimneacht 
eacnamaíoch agus shóisialta an Bhallstáit 
lena mbaineann, conas a maolaíonn 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 an gcaoi a neartaíonn an 
plean uathriail straitéiseach an Aontais, 
iomaíochas, acmhainneacht fáis, go 
háirithe do FBManna, cruthú fostaíochta 
agus athléimneacht eacnamaíoch agus 
shóisialta an Bhallstáit lena mbaineann, an 
chaoi a maolaíonn sé tionchar eacnamaíoch 
agus sóisialta na géarchéime, agus mar a 
rannchuidíonn sé le feabhas a chur ar 
chomhtháthú agus cóineasú sóisialta agus 
críochach;

Or. en

Leasú 10

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

(c) míniú ar an gcaoi a meastar go 
rannchuideoidh bearta sa phlean, le 
tacaíocht choibhéiseach airgeadais, leis 
an aistriú glas agus leis an aistriú digiteach 
nó leis na dúshláin atá mar thoradh orthu;
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Or. en

Leasú 11

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c a) míniú ar an gcaoi a neartaíonn an 
plean príomhstraitéisí, eadhon maidir le 
Tionscadail Thábhachtacha ar mhaithe le 
Leas na hEorpa i gCoitinne (IPCEI), an 
straitéis do FBManna Eorpacha, an 
geilleagar ciorclach, taighde agus an 
nuálaíocht i bpríomhtheicneolaíochtaí, 
earnáil sláinte nua-aimseartha, an 
chosaint agus an imirce;

Or. en

Leasú 12

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c b) míniú ar an gcaoi a bhfuil an 
plean idirnasctha agus comhleanúnach le 
príomhchláir chistiúcháin AE 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 agus InvestEU;

Or. en

Leasú 13

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c c) léiriú go ndíreofar na 
hinfheistíochtaí a dhéanfar faoin bplean 
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ar an timthriall eacnamaíoch atá ar na 
bacáin agus go mbeidh siad dírithe ar na 
gníomhaíochtaí agus ar na tionscail is 
ábhartha chun aghaidh a thabhairt ar na 
dúshláin a bheidh ann amach anseo;

Or. en

Leasú 14

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c d) míniú ar an gcaoi a n-áiritheoidh 
na hinfheistíochtaí a dhéanfar faoin 
bplean go mbeidh rathúnas fadtéarmach 
agus cruthú luacha ann amach anseo, 
rud a fhágfaidh go mbeidh na chéad 
ghlúnta eile in ann na hiasachtaí arna 
dtógáil amach faoi NGEU a aisíoc, ionas 
nach gcruthófar ualach airgeadais dóibh 
a mhéid is féidir;

Or. en

Leasú 15

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c e) bearta éifeachtacha chun 
infheictheacht chistiú AE agus 
trédhearcacht na dtairbhithe a áirithiú;

Or. en

Leasú 16

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

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

héifeachtach le huathriail straitéiseach 
AE, leis na haistrithe glasa agus digiteacha 
nó le haghaidh a thabhairt ar na dúshláin a 
eascraíonn astu;

Or. en

Leasú 17

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b a) cibé acu an rannchuidíonn nó 
nach rannchuidíonn an plean le 
príomhstraitéisí AE mar a leagtar amach 
iad faoi Airteagal 15.3ca (nua);

Or. en

Leasú 18

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b b) cibé acu an bhfuil nó nach bhfuil 
forléargas comhleanúnach sa phlean ar 
an gcaoi a n-idirnascann sé le cistiú eile 
AE, i gcás inarb ábhartha, mar a leagtar 
amach faoi Airteagal 15.3 cb (nua);

Or. en

Leasú 19

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b c) cibé acu an saindíreofar nó nach 
saindíreofar an plean ar an timthriall 
eacnamaíoch atá ar na bacáin agus an 
mbeidh nó nach mbeidh sé dírithe ar na 
gníomhaíochtaí agus ar na tionscail is 
ábhartha chun aghaidh a thabhairt ar na 
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dúshláin a bheidh ann amach anseo;
Or. en

Leasú 20

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b d) cibé acu an áiritheoidh nó nach n-
áiritheoidh an plean rathúnas 
fadtéarmach agus cruthú luacha amach 
anseo, rud a fhágfaidh go mbeidh na 
chéad ghlúnta eile in ann na hiasachtaí 
arna dtógáil amach faoi NGEU a aisíoc, 
ionas nach gcruthófar ualach airgeadais 
dóibh a mhéid is féidir;

Or. en

Leasú 21

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

Or. en

Leasú 22

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 

— 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 



PE655.918v02-00 14/16 PA\1211916GA.docx

GA

d’fhonn rannchuidiú leis an gcuspóir 
foriomlán go mbeidh an Eoraip neodrach ó 
thaobh na haeráide de faoi 2050;

d’fhonn rannchuidiú leis an gcuspóir 
foriomlán go mbeidh an Eoraip neodrach ó 
thaobh na haeráide de faoi 2050. Déanfar 
an mheastóireacht sin ar fhoras 
measúnaithe eolaíoch agus fhíoras-
bhunaithe, lena n-urramófar neodracht 
theicneolaíoch;

Or. en

Leasú 23

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 neartú acmhainneachta fáis, 
cruthaithe post, agus athléimneachta 
eacnamaíche agus sóisialta an Bhallstáit, le 
tionchar eacnamaíoch agus sóisialta na 
géarchéime a mhaolú, agus go 
rannchuideoidh sé leis an gcomhtháthú 
eacnamaíoch, sóisialta agus críochach a 
fheabhsú;

2.4 Meastar go ndéanfaidh an plean 
téarnaimh agus athléimneachta ioncam a 
tháirgeadh amach anseo ionas go mbeidh 
sé d’acmhainn ag na chéad ghlúnta eile 
na hiasachtaí arna dtógáil amach faoi 
NGEU a aisíoc, go rannchuideoidh siad go 
héifeachtach le hacmhainneacht fáis, 
cruthú post, uathriail straitéiseach AE, 
iomaíochas fadtéarmach agus 
athléimneacht eacnamaíoch agus shóisialta 
an Bhallstáit a neartú, go ndéanfaidh sé 
tionchar eacnamaíoch agus sóisialta na 
géarchéime a mhaolú, agus go 
rannchuideoidh sé leis an gcomhtháthú 
eacnamaíoch, sóisialta agus críochach a 
fheabhsú;

Or. en

Leasú 24

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 

— tá bearta sa phlean téarnaimh agus 
athléimneachta a bhfuil sé mar aidhm leo 
aghaidh a thabhairt ar laigí i ngeilleagair na 
mBallstát agus cur le hacmhainneacht fáis 
gheilleagar an Bhallstáit lena mbaineann, 
go háirithe do FBManna, cruthú post a 
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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.

spreagadh agus drochthionchair na 
géarchéime a mhaolú, agus ag an am 
céanna a chinntiú nach mbeidh 
drochiarmhairtí i leith na haeráide agus an 
chomhshaoil ag na bearta sin.

Or. en

Leasú 25

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

agus
- déanann an plean téarnaimh agus 
athléimneachta príomhstraitéisí, taighde 
agus nuálaíocht i 
bpríomhtheicneolaíochtaí a neartú, 
saindírítear ann ar an timthriall 
eacnamaíoch atá ar na bacáin agus tá sé 
dírithe ar na gníomhaíochtaí agus ar na 
tionscail is ábhartha chun aghaidh a 
thabhairt ar na dúshláin a bheidh ann 
amach anseo.

Or. en

Leasú 26

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 3 – pointe 2.4 – mír 1 – fomhír 1 – fleasc 1 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

agus
- déanann an plean téarnaimh agus 
athléimneachta rathúnas fadtéarmach 
agus cruthú luacha a áirithiú, rud a 
fhágfaidh go mbeidh na chéad ghlúnta 
eile in ann na hiasachtaí arna dtógáil 
amach faoi  NGEU a aisíoc, ionas nach 
gcruthófar ualach airgeadais dóibh a 
mhéid is féidir.

Or. en
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Leasú 27

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

agus
- rannchuidíonn an plean téarnaimh agus 
athléimneachta le huathriail straitéiseach 
an Aontais a neartú.

Or. en


