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Eochair do na siombailí a úsáidtear

* Nós imeachta comhairliúcháin
*** Nós imeachta an toilithe

***I An gnáthnós imeachta reachtach (an chéad léamh)
***II An gnáthnós imeachta reachtach (an dara léamh)

***III An gnáthnós imeachta reachtach (an tríú léamh)

(Braitheann an cineál nós imeachta ar an mbunús dlí a mholtar sa 
dréachtghníomh.)

Leasuithe ar dhréachtghníomh

Leasuithe ó Pharlaimint na hEorpa arna leagan amach in dhá cholún

Léirítear téacs atá scriosta le cló trom iodálach sa cholún ar chlé. Léirítear 
téacs atá curtha in ionad téacs eile le cló trom iodálach sa dá cholún. 
Léirítear téacs nua le cló trom iodálach sa cholún ar dheis.

Sa chéad líne agus sa dara líne den cheanntásc a ghabhann le gach leasú, 
sonraítear an chuid ábhartha den dréachtghníomh atá á breithniú. Má 
bhaineann leasú le gníomh atá cheana ann agus go bhfuil sé i gceist é a leasú 
le dréachtghníomh, bíonn an tríú líne i gceanntásc an leasaithe ina sonraítear 
an gníomh atá cheana ann agus bíonn an ceathrú líne ann ina sonraítear an 
fhoráil den ghníomh sin is mian le Parlaimint na hEorpa a leasú.

Leasuithe ó Pharlaimint na hEorpa i bhfoirm téacs comhdhlúite

Aibhsítear téacs nua le cló trom iodálach. Léirítear téacs atá scriosta trí leas 
a bhaint as an tsiombail ▌nó cuirtear líne tríd an téacs. Léirítear téacs atá 
curtha in ionad téacs eile tríd an téacs nua a aibhsiú le cló trom iodálach agus 
tríd an téacs atá á ionadú a scriosadh nó trí líne a chur tríd. 
Mar eisceacht air sin, ní aibhsítear athruithe atá go hiomlán teicniúil agus ar 
athruithe iad a rinne na ranna dréachtaithe nuair a bhí an téacs 
críochnaitheach á ullmhú.
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DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

maidir leis an togra le haghaidh cinneadh ón gComhairle lena leasaítear 
Cinneadh 2008/376/CE maidir le glacadh Chlár Taighde an Chiste Taighde um Ghual 
agus Cruach agus maidir leis na treoirlínte teicniúla ilbhliantúla le haghaidh an chláir 
sin
(COM(2020)0320 – C9-0214/2020 – 2020/0141(NLE))

(Comhairliúchán)

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an gComhairle (COM(2020)0320),

– ag féachaint d'Airteagal 2(2) de Phrótacal Uimh. 37 atá i gceangal leis an gConradh ar 
an Aontas Eorpach (CAE) agus an Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, maidir 
leis na hiarmhairtí airgeadais toisc Conradh CEGC a dhul in éag agus leis an gCiste 
Taighde um Ghual agus Cruach, ar dá bhun a chuaigh an Chomhairle i gcomhairle le 
Parlaimint na hEorpa (C9-0214/2020),

– ag féachaint do Riail 82 dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um 
Fhuinneamh  (A9-0000/2020),

1. ag formheas an togra ón gCoimisiún arna leasú;

2. á iarraidh ar an gCoimisiún a thogra a athrú dá réir, i gcomhréir le hAirteagal 293(2) 
den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh agus Airteagal 106a den Chonradh ag 
bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach;

3. á iarraidh ar an gComhairle a chur in iúl don Pharlaimint má tá sé beartaithe aici 
imeacht ón téacs a d’fhormheas an Pharlaimint;

4. á iarraidh ar an gComhairle dul i gcomhairle leis an bParlaimint má tá sé ar intinn aici 
an togra ón gCoimisiún a leasú go substaintiúil;

5. á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle agus chuig 
an gCoimisiún.

Leasú 1

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 1 – pointe 1
Cinneadh 2008/376/AE
Airteagal 2 – fomhír 2
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Soláthrófar leis an gClár Taighde tacaíocht 
do thaighde comhoibríoch sna hearnálacha 
guail agus cruach. Soláthrófar tacaíocht do 
theicneolaíochtaí ceannródaíocha maidir le 
cruach ghlan leis an gClár Taighde freisin, 
teicneolaíochtaí a mbeidh tionscadail 
déanta cruach beagnach saor ó charbón 
mar thoradh orthu, agus tionscadail taighde 
le haghaidh bainistiú a dhéanamh ar aistriú 
cóir mianach guail a bhíodh ag feidhmiú 
roimhe seo nó mianaigh ghuail atá á 
ndúnadh agus an bonneagar lena 
mbaineann, i gcomhréir leis an Sásra um 
Aistriú Cóir agus i gcomhréir le 
hAirteagal 4(2) de Chinneadh 2003/76/CE 
ón gComhairle. Beidh an Clár Taighde 
comhsheasmhach le cuspóirí polaitiúla, 
eolaíocha agus teicneolaíocha an Aontais, 
agus comhlánófar leis na gníomhaíochtaí 
arna ndéanamh sna Ballstáit agus laistigh 
de chláir taighde an Aontais atá ann 
cheana, go háirithe an clár réime um 
thaighde, um fhorbairt theicneolaíoch agus 
um ghníomhaíochtaí taisealbhaidh (dá 
ngairfear ‘an Clár Réime um Thaighde’ 
anseo feasta).;

Soláthrófar leis an gClár Taighde tacaíocht 
do thaighde comhoibríoch sna hearnálacha 
guail agus cruach, lena n-áirítear 
tacaíocht do fhiontair bheaga agus 
mheánmhéide. Soláthrófar leis an gClár 
Taighde freisin tacaíocht do 
theicneolaíochtaí ceannródaíocha maidir le 
cruach ghlan, teicneolaíochtaí a mbeidh 
tionscadail déanta cruach beagnach saor ó 
charbón mar thoradh orthu, agus 
tionscadail taighde le haghaidh bainistiú a 
dhéanamh ar aistriú cóir mianach guail a 
bhíodh ag feidhmiú roimhe seo nó 
mianaigh ghuail atá á ndúnadh i gcomhréir 
leis an Sásra um Aistriú Cóir agus i 
gcomhréir le hAirteagal 4(2) de 
Chinneadh 2003/76/CE1 ón gComhairle. 
Beidh an Clár Taighde comhsheasmhach le 
cuspóirí polaitiúla, eolaíocha agus 
teicneolaíocha an Aontais, agus 
comhlánófar leis na gníomhaíochtaí arna 
ndéanamh sna Ballstáit agus laistigh de 
chláir taighde an Aontais atá ann cheana, 
go háirithe an clár réime um thaighde, um 
fhorbairt theicneolaíoch agus um 
ghníomhaíochtaí taisealbhaidh (dá 
ngairfear ‘an Clár Réime um Thaighde’ 
anseo feasta);

________________

Cinneadh 2003/76/CE ón gComhairle an 
1 Feabhra 2003 lena mbunaítear na 
bearta is gá chun an Prótacal a chur 
chun feidhme, a ghabhann leis an 
gConradh lena mbunaítear an 
Comhphobal Eorpach, maidir leis na 
hiarmhairtí airgeadais toisc Conradh 
CEGC a dhul in éag agus leis an gCiste 
Taighde um Ghual agus Cruach, IO L 29, 
5.2.2003. Arna leasú le Cinneadh 
2018/599 ón gComhairle an 16 Aibreán 
2018.

Or. en
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Leasú 2

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 1 – pointe 2
Cinneadh 2008/376/AE
Airteagal 4 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Tacóidh tionscadail taighde leis an 
aistriú chuig geilleagar an Aontais a bheith 
neodrach ó thaobh na haeráide de faoi 
2050, tionscadail lena mbainfidh mar 
chuspóir breoslaí iontaise a chéimniú 
amach, gníomhaíochtaí malartacha a 
fhorbairt ar iarshuíomhanna mianach agus 
damáiste don chomhshaol a sheachaint nó 
a athshlánú maidir le mianaigh ghuail atá á 
ndúnadh, mianaigh ghuail a bhíodh ag 
feidhmiú roimhe seo agus na limistéir 
máguaird. Is éard ar a ndíreoidh tionscadail 
go háirithe:

1. Tacóidh tionscadail taighde le 
hearnáil na tionsclaíochta san aistriú 
chuig geilleagar an Aontais a bheith 
neodrach ó thaobh na haeráide de faoi 
2050, tionscadail lena mbainfidh mar 
chuspóir breoslaí iontaise a chéimniú 
amach, gníomhaíochtaí malartacha a 
fhorbairt ar iarshuíomhanna mianach guail 
nó stáisiún cumhachta agus damáiste don 
chomhshaol a sheachaint nó a athshlánú 
maidir le mianaigh ghuail atá á ndúnadh, 
mianaigh ghuail a bhíodh ag feidhmiú 
roimhe seo agus na limistéir máguaird. Is 
éard ar a ndíreoidh tionscadail go háirithe:

Or. en

Leasú 3

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 1 – pointe 2
Cinneadh 2008/376/AE
Airteagal 4 – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) forbairt agus tástáil teicneolaíochtaí 
gabhála, úsáide agus stórála dé-ocsaíd 
charbóin;

(a) forbairt agus tástáil teicneolaíochtaí 
gabhála, úsáide agus stórála dé-ocsaíd 
charbóin a mbaineann le húsáid ghuail, 
lena n-áirítear athchúrsáil charbóin i 
gcás breoslaí agus ábhar , d’fhonn an 
geilleagar ciorclach a chur chun cinn;

Or. en

Leasú 4

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 1 – pointe 2
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Cinneadh 2008/376/AE
Airteagal 4 – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) úsáid fuinnimh geoiteirmigh ar 
iarshuíomhanna guail;

(b) stóráil fuinnimh, giniúint agus 
stóráil hidrigine, giniúint breoslaí 
sintéiseacha agus úsáid fuinnimh 
gheoiteirmigh ar iarshuíomhanna guail;

Or. en

Leasú 5

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 1 – pointe 2
Cinneadh 2008/376/AE
Airteagal 4 – mír 1 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) úsáidí neamh-fhuinneamhachais 
agus táirgeadh amhábhar ó dhramhaíl 
mianadóireachta agus iarmhair ó 
mhianaigh ghuail a bhíodh ag feidhmiú 
roimhe seo nó uathu sin atá á ndúnadh, á 
mheas go cuí go bhfuil a dtionchar ar an 
aeráid, ar an gcomhshaol agus a dtionchar 
sláinte laghdaithe agus níos ísle ná réitigh 
mhalartacha;

(c) úsáidí neamh-fhuinneamhachais 
agus maidir le táirgeadh amhábhar ó ghual 
agus lignít, agus ó dhramhaíl 
mianadóireachta agus iarmhair díorthaithe 
ó mhianaigh ghuail a bhíodh ag feidhmiú 
roimhe seo nó ó mhianaigh atá á ndúnadh, 
á mheas go cuí go bhfuil a dtionchar ar an 
aeráid, ar an gcomhshaol agus a dtionchar 
sláinte laghdaithe agus níos ísle ná réitigh 
mhalartacha, agus a áirithiú go ndéantar 
acmhainní inbhuanaithe a iniúchadh 
agus a dhaingniú;

Or. en

Leasú 6

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 1 – pointe 2
Cinneadh 2008/376/AE
Airteagal 4 – mír 1 – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) forbairt cláir éifeachtúla athoiliúna 
agus uasoiliúna a chur chun cinn don lucht 
saothair a bheidh thíos le céimniú amach 
guail. Áirítear leis sin taighde ar oiliúint 

(e) an tionchar ar an bhfostaíocht 
agus ar phobail áitiúla a mheas i réigiúin 
a bheidh thíos le céimniú amach an 
ghuail agus forbairt coincheap réigiúnach 
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agus athoiliúint lucht saothair atá fostaithe 
nó a bhí fostaithe cheana in earnáil an 
ghuail.

a chur chun cinn ar mhaithe le forbairt 
eacnamaíoch, cruthú fostaíochta agus 
cláir éifeachtúla athoiliúna agus uasoiliúna 
don lucht saothair a bheidh thíos leis sna 
réigiúin sin. Áirítear leis sin taighde ar 
oiliúint agus athoiliúint lucht saothair atá 
fostaithe nó a bhí fostaithe cheana in 
earnáil an ghuail chun tacú le  réigiúin 
ghuail i mbun aistrithe.

Or. en

Leasú 7

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 1 – pointe 4
Cinneadh 2008/376/AE
Airteagal 6 – teideal

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Íoslaghdú a dhéanamh ar thionchair 
chomhshaoil mianach guail le linn a n-
aistrithe

Íoslaghdú a dhéanamh ar thionchair 
chomhshaoil na hearnála guail le linn a 
haistrithe

Or. en

Leasú 8

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 1 – pointe 4
Cinneadh 2008/376/AE
Airteagal 6 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Tabharfar tús áite do thionscadail 
lena mbeartaítear ceann amháin nó níos mó 
díobh seo a leanas:

2. Tabharfar tús áite do thionscadail 
atá bunaithe ar theicneolaíochtaí 
nuálacha lena mbeartaítear ceann amháin 
nó níos mó díobh seo a leanas:

Or. en

Leasú 9

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 1 – pointe 4
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Cinneadh 2008/376/AE
Airteagal 6 – mír 2 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) bainistiú agus athúsáid ar dhramhaíl 
mhianadóireachta, luaith cháithníneach 
agus táirgí díshulfarúcháin ó mhianaigh 
ghuail i bpróiseas a ndúnta agus ó 
mhianaigh a bhíodh ag feidhmiú roimhe 
seo, agus foirmeacha eile dramhaíola ina 
dteannta sin nuair is iomchuí;

(c) bainistiú agus athúsáid ar dhramhaíl 
mhianadóireachta, luaith cháithníneach 
agus táirgí díshulfarúcháin ó mhianaigh 
ghuail agus gléasraí cumhachta atá á 
ndúnadh agus ó mhianaigh agus stáisiúin 
chumhachta a bhíodh ag feidhmiú roimhe 
seo, agus foirmeacha eile dramhaíola ina 
dteannta sin nuair is iomchuí;

Or. en

Leasú 10

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 1 – pointe 4
Cinneadh 2008/376/AE
Airteagal 6 – mír 2 – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(f) athchóiriú ar thimpeallacht 
iarshuiteálacha nó suiteálacha atá á 
ndúnadh a bhain úsáid as gual, agus na 
limistéir máguaird, go háirithe uisce, 
talamh, ithreacha agus an bhithéagsúlacht;

(f) athchóiriú ar thimpeallacht 
iarshuiteálacha a bhaineann le gual nó 
suiteálacha a bhaineann le gual atá á 
ndúnadh, agus na limistéir máguaird, go 
háirithe uisce, talamh, ithreacha agus an 
bhithéagsúlacht;

Or. en

Leasú 11

Togra le haghaidh cinnidh
Airteagal 1 – pointe 9
Cinneadh 2008/376/AE
Airteagal 2 – pointe b a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ba) feabhas a chur ar bhainistiú lucht 
saothair le samhlacha tuarthacha maidir 
le héileamh agus athdháileadh lucht 
saothair.

Or. en
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RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Togra ón gCoimisiún
Tacaíonn an Ciste Taighde um Ghual agus Cruach le tionscadail taighde agus nuálaíochta i 
réimsí an ghuail agus na cruach. Gach bliain, cuirtear thart ar €40 milliún ar fáil d'ollscoileanna, 
ionaid taighde agus cuideachtaí príobháideacha chun tionscadail a mhaoiniú. Is é cuspóir an 
togra seo Cinneadh 2008/376/CE ón gComhairle a leasú chun é a ailíniú le ‘cuspóirí eolaíocha, 
teicneolaíocha agus polaitiúla an Chomhphobail’ i gcomhréir le  hAirteagal 2 de 
Chinneadh 2008/376/CE ón gComhairle é féin. 

Dírítear le togra an Choimisiúin ar Chlár Taighde RFCS a chur i gcomhréir le Comhaontú 
Pháras, an Comhaontú Glas don Eoraip, Teachtaireachtaí an Phlean Infheistíochta d’Eoraip 
Inbhuanaithe, an Plean Gníomhaíochta le haghaidh Geilleagar Ciorclach Nua, agus an Straitéis 
Thionsclaíoch Nua don Eoraip.

Tá, go háirithe, na cuspóirí seo a leanas ag an togra seo: 

 Na cuspóirí taighde maidir le gual a nuashonrú i gcomhréir le spriocanna aeráide, fuinnimh 
agus comhshaoil an Choimisiúin. Tá sé d’aidhm aige freisin neodracht charbóin a bhaint 
amach faoi 2050 mar aon le ‘prionsabal na neamhdhíobhála’, atá cumhdaithe sa 
Chomhaontú Glas don Eoraip;

 Tacú le haistriú cóir agus cothrom do réigiúin ghuail i gcomhréir le prionsabail an tSásra 
um Aistriú Cóir;

 Na cuspóirí taighde maidir le gual a nuashonrú chun tús áite a thabhairt do theicneolaíochtaí 
déanta cruach atá beagnach saor ó charbón, cineálacha cur i bhfeidhm agus úsáide;

 Foráil don fhéidearthacht cuid de Chlár Taighde RFCS (an Ciste Taighde um Ghual agus 
Cruach) a chur chun feidhme trí Chomhpháirtíochtaí Eorpacha comhchláraithe;

 Na rialacha ginearálta maidir le saineolaithe seachtracha íoctha a leagtar síos sa Rialachán 
Airgeadais a chur in ionad córais speisialta do shaineolaithe atá ann faoin gclár réime um 
thaighde.

Seasamh an Rapóirtéara
Tá an Rapóirtéir, nach bhfuil ag plé leis an tuarascáil seo ina cháil pearsanta ach ina 
Chathaoirleach ar an gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh, ag leagan 
béim ar an tábhacht atá leis an gCiste chun tacú leis na hearnálacha cruach agus guail le linn a 
n-aistrithe. Ba cheart an Ciste a bheith ina chuidiú chun a áirithiú nach bhfágtar aon réigiún 
lena mbaineann an aistrithe seo ar a chúl agus go bhfanann an earnáil cruach iomaíoch.

Ag an bpointe seo, ba mhaith leis an Rapóirtéir na barúlacha seo a leanas a chur in iúl a 
d’fhéadfadh an Coiste agus, ag tráth níos déanaí, an Pharlaimint a chur san áireamh agus plé 
agus cinneadh á dhéanamh ar an togra seo:

 Is maith é go molann athbhreithniú RFCS úsáid níos mó a bhaint as infheistíocht 
phríobháideach agus phoiblí i leith taighde, nuálaíochta agus teicneolaíochtaí nua d’fhonn 
réitigh a fhorbairt le haghaidh tionscal níos iomaíche agus níos inbhuanaithe;

 Chaithfeadh tionscadail taighde cur le dícharbónú inbhuanaithe an tionscail cruach, rud a 
chuideodh leis an Aontas  a chur ar thús cadhnaíochta i dtaca le táirgí ísealcharbóin, 
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seirbhísí agus ardteicneolaíochtaí i ndéanamh cruach;
 Ba cheart don Chlár Taighde aird ar leith a thabhairt ar chuspóirí eacnamaíocha, 

comhshaoil agus sóisialta. Déantar amhlaidh chun dóthain tacaíochta a áirithiú ní amháin 
d'earnálacha tráchtála ach d' earnálacha poiblí i réigiúin atá i mbun athraithe;

 Ba cheart go spreagfadh an t-athbhreithniú RFCS úsáid níos mó teicneolaíochtaí atá dírithe 
ar an ngeilleagar ciorclach a chur chun cinn;

 Tá sé tábhachtach an tionchar ar an bhfostaíocht i réigiúin a bheidh thíos le céimniú amach 
guail a mheas agus, san am céanna, deiseanna a chur chun cinn ar mhaithe le forbairt 
eacnamaíoch agus cruthú fostaíochta sna réigiúin sin.


