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LEASUITHE

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

Leasú 1

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 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 an phaindéim 
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 
geilleagair a chur ar ais ar bhealach an 
téarnaimh inbhuanaithe agus chun méadú 

(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 
phaindéim COVID-19. Tá níos mó i gceist 
leis an bpaindéim ná géarchéim shláinte 
amháin; athraíonn a tionchar 
eacnamaíoch agus sóisialta ó thír go tír, 
agus d’fhéadfadh méadú teacht ar an 
mbochtaineacht agus ar an 
neamhionannas laistigh den Aontas. Dá 
bhrí sin, le hinfheistíocht faoi Shaoráid 
Téarnaimh agus Athléimneachta (‘an 
tSaoráid’), ba cheart aghaidh a thabhairt 
ar na neamhionannais sláinte atá ann 
cheana ar fud an Aontais, agus cosaint 
chomhionann á ráthú agus aird ar leith á 
tabhairt ar na daoine is leochailí sa 
tsochaí. Thaispeáin an phaindéim COVID-
19 atá ann faoi láthair agus an ghéarchéim 
eacnamaíoch agus airgeadais a bhí ann 
roimhe seo go gcabhraíonn sé le Ballstáit 
dul i ngleic níos éifeachtúla le turraingí, 
freagairt níos éifeachtúla dóibh 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 
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breise ar éagsúlachtaí san Aontas a 
sheachaint.

iarmhairtí meántéarmacha agus 
fadtéarmacha ghéarchéim COVID-19 ar 
an ngeilleagar iomlán, agus go háirithe ar 
an earnáil sláinte, ag brath go criticiúil 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 bhunriachtanach chun na 
geilleagair a chur ar ais ar bhealach an 
téarnaimh inbhuanaithe agus chomhtháite 
agus chun méadú breise ar éagsúlachtaí san 
Aontas a sheachaint.

Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

(5) Tá cur chun feidhme na n-
athchóirithe lena rannchuidítear le 
hardleibhéal athléimneachta a bhaint 
amach sna geilleagair intíre, lena 
neartaítear an acmhainn choigeartaithe 
agus lena mbaintear leas as an 
acmhainneacht fáis ar cheann de na 
tosaíochtaí beartais atá ag an Aontas chun 
go seachnófar na botúin a rinneadh agus 
an ghéarchéim dheireanach 
eacnamaíoch, shóisialta agus airgeadais á 
láimhseáil, ar ghéarchéim í a raibh 
éagsúlachtaí eacnamaíocha agus sóisialta 
mar thoradh léi. Mar sin, tá na 
hathchóirithe ríthábhachtach chun an 
téarnamh ar chur ar bhealach na 
hinbhuanaitheachta agus chun tacú le 
próiseas an chóineasaithe eacnamaíoch, 
shóisialta agus chríochaigh ón mbonn 
aníos. Tá sé seo níos ríthábhachtaí fós 
chun an bealach a réiteach le haghaidh 
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téarnamh tapa agus forbairt 
mheántéarmach agus fhadtéarmach 
eacnamaíoch.

Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 5 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5 a) Is réamhchoinníoll é an dea-
rialachas chun athchóiriú a bhainistiú 
agus a riar go rathúil. Tá ról lárnach ag 
cumas riaracháin na n-údarás poiblí agus 
ag raon éagsúil geallsealbhóirí maidir leis 
sin agus maidir le tíolacadh agus cur 
chun feidhme an bhuiséid, le cuntais a 
chur i láthair agus a iniúchadh, le foráil a 
dhéanamh maidir le seiceálacha agus le 
freagracht gníomhaithe airgeadais, i 
gcomhréir leis na rialacha airgeadais 
arna nglacadh ar bhonn Airteagal 322 
den Chonradh.  Dá bhrí sin, ba cheart 
d’údaráis phoiblí agus do thairbhithe 
acmhainneacht a fhothú ar an scála 
iomchuí.

Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6) Is léir ón am atá thart go ngearrtar 
siar go mór ar an infheistíocht le linn 
géarchéimeanna. Mar sin féin, tá sé 
riachtanach tacú le hinfheistíocht sa chás 
áirithe seo chun dlús a chur leis an 
téarnamh agus an acmhainneacht fáis 
fhadtéarmach a neartú. Tá sé tábhachtach 
infheistiú i dteicneolaíochtaí, acmhainní 
agus próisis ghlasa agus dhigiteacha atá 
dírithe ar chuidiú leis an aistriú chuig 
fuinneamh glan, borradh a chur faoin 
éifeachtúlacht fuinnimh i dtithíocht agus in 
earnálacha ríthábhachtacha eile an 

(6) Is léir ón am atá thart go ngearrtar 
siar go mór ar an infheistíocht le linn 
géarchéimeanna. Tá sé bunriachtanach, 
áfach, tacú le hinfheistíochtaí a 
mbaineann breisluach Eorpach leo a 
d’fhéadfadh cabhrú sa chás áirithe sin chun 
dlús a chur leis an téarnamh sna Ballstáit, 
chun cailleadh na mílte post a sheachaint 
agus chun acmhainneacht mheántéarmach 
agus fhadtéarmach fáis a neartú. Tá sé 
tábhachtach infheistiú i dteicneolaíochtaí, 
acmhainní agus próisis ghlasa agus 
dhigiteacha atá dírithe ar chuidiú leis an 
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gheilleagair chun fás inbhuanaithe a bhaint 
amach agus poist a chruthú. Cuideoidh sé 
leis an Aontas chomh maith a bheith níos 
athléimní agus níos neamhspleáiche trí 
phríomhshlabhraí soláthair a éagsúlú.

aistriú chuig fuinneamh in-athnuaite atá 
glan agus inacmhainne, borradh a chur 
faoin éifeachtúlacht fuinnimh agus faoina 
táirgiúlacht i dtithíocht agus in earnálacha 
ríthábhachtacha eile an gheilleagair chun 
fás cuimsitheach inbhuanaithe a chur 
chun cinn agus a bhaint amach, chun poist 
ardcháilíochta a chruthú agus chun 
iomaíochas a chothú. Cuideoidh sé freisin 
leis an Aontas a bheith níos athléimní agus 
níos neamhspleáiche trí phríomhshlabhraí 
soláthair a éagsúlú agus trí bhorradh a 
chur faoin ngeilleagar eolasbhunaithe, 
chun neamhionannais, a tháinig chun 
cinn de bharr Covid-19, a laghdú, go 
háirithe an deighilt dhigiteach i réigiúin a 
chumhdaítear faoi Airteagal 174 den 
Chonradh.  Tá gá le níos mó 
infheistíochta sa digiteáil, sa nuálaíocht 
dhigiteach agus sa nascacht dhigiteach 
lena bhféadfadh aistriú cothrom chuig an 
ngeilleagar digiteach a bheith ann, go 
háirithe do na daoine is leochailí sa 
tsochaí, amhail daoine scothaosta.

Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 6 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6a) Maidir le hinfheistíochtaí faoin 
tSaoráid, ba cheart prionsabal na 
comhpháirtíochta agus an rialachas il-
leibhéil a neartú i ngach réigiún agus 
bardas.  Tá an rialachas il-leibhéil 
tábhachtach i bpróiseas an tSeimeastair 
Eorpaigh, toisc go raibh tionchar ag 
paindéim COVID-19 ar chríocha laistigh 
d'aon Bhallstát amháin ar bhealaí 
éagsúla. Dá bhrí sin, tá rannpháirtíocht 
na n-údarás poiblí réigiúnach agus 
áitiúil, chomh maith le rannpháirtíocht 
na gcomhpháirtithe eacnamaíocha agus 
sóisialta agus na gcomhlachtaí ábhartha 
a dhéanann ionadaíocht thar ceann na 
sochaí sibhialta, amhail eagraíochtaí 
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neamhrialtasacha, ríthábhachtach 
d’obair na Saoráide. Ba cheart do na 
Ballstáit dul i gcomhairle leis na 
comhpháirtithe uile agus a bpleananna 
téarnaimh agus athléimneachta á 
ndréachtú agus á gcur chun feidhme acu, 
agus a áirithiú go rachaidh cistí chomh 
fada le tairbhithe atá i ngátar go pras. Ina 
theannta sin, ós rud é gur bhuail 
géarchéim COVID-19 earnálacha ina 
bhfuil daoine óga faoi bhun 25 bliana 
d’aois agus mná den chuid is mó go 
díréireach, agus go bhfuil ag méadú ar an 
dífhostaíocht iontu, ní mór aghaidh a 
thabhairt ar a gcás ar leith. Dá bhrí sin, 
ba cheart an comhionannas inscne a chur 
chun cinn mar ábhar tosaíochta, i ngach 
céim d’ullmhú agus de chur chun 
feidhme na bpleananna téarnaimh agus 
athléimneachta, chun aghaidh a thabhairt 
ar an mbearna inscne atá ann cheana. Ba 
cheart aird a thabhairt ar limistéir 
uirbeacha, arb iad na príomhghnéithe is 
cúis leis an gclaochlú glas agus digiteach, 
agus freisin ar réigiúin a mbaineann 
míbhuntáistí nádúrtha nó 
déimeagrafacha leo.

Leasú 6

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

(8) I bhfianaise an mhéid sin, ní mór an 
creat reatha chun tacaíocht a sholáthar do 
Bhallstáit a neartú, agus tacaíocht láidir, 
dhíreach airgeadais a sholáthar do na 
Ballstáit trí uirlis uathúil nuálach. Chuige 
sin, ba cheart ‘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 lena gcuirfear feabhas ar 
inbhuanaitheacht agus ar iomaíochas na 
mBallstát. Ba cheart go mbeadh an 
tSaoráid cuimsitheach agus ba cheart go 
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as úsáid a bhaint as ionstraimí agus as cláir 
eile roimhe seo chun tairbhe di.

rachadh an taithí a fuair an Coimisiún agus 
na Ballstáit as úsáid a bhaint as ionstraimí 
agus as cláir eile roimhe seo chun tairbhe 
di.

Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 8 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8 a) Ba cheart na prionsabail 
chothrománacha a leagtar amach in 
Airteagail 8, 10 agus 11 den Chonradh 
agus i gCairt um Chearta Bunúsacha an 
Aontais Eorpaigh a urramú, chomh maith 
le hoibleagáidí Choinbhinsiún na Náisiún 
Aontaithe ar Chearta an Linbh agus 
Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar 
Dhaoine faoi Mhíchumas. Ina theannta 
sin, cumhdaítear le cuspóirí na Saoráide 
an fhorbairt inbhuanaithe agus an cur 
chun cinn a dhéanann an tAontas ar an 
aidhm chun cáilíocht an chomhshaoil a 
chaomhnú, a chosaint agus a fheabhsú 
mar a leagtar amach in Airteagal 191(1) 
den Chonradh, agus na gealltanais a 
rinneadh faoi Chomhaontú Pháras.

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

(11) Mar léiriú ar an gComhaontú Glas 
don Eoraip mar straitéis fáis inbhuanaithe 
na hEorpa, chomh maith leis na cuspóirí 
forbartha eile a bhaineann leis, agus ar 
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 
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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.

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 ag tacú le cuspóirí aeráide. Ba 
cheart don Choimisiún agus do na 
Ballstáit comhsheasmhacht, 
comhleanúnachas agus sineirgí le Clár 
Oibre 2030 na Náisiún Aontaithe a 
áirithiú. Chun críocha infheistíocht a 
cháiliú mar thacsanomaíocht 
inbhuanaithe, mar a leagtar amach, inter 
alia, i Rialachán (AE) 2020/852 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 18 Meitheamh 2020 
maidir le creat a bhunú chun 
infheistíocht inbhuanaithe a éascú, agus 
lena leasaítear Rialachán (AE) 
2019/20881a, agus Rialachán (AE) 
2019/2088 ó Pharlaimint na hEorpa agus 
ón gComhairle an 27 Samhain 2019 
maidir le nochtaí a bhaineann le 
hinbhuanaitheacht in earnáil na seirbhísí 
airgeadais1b, ba cheart é a chur i 
bhfeidhm maidir le gníomhaíochtaí 
eacnamaíocha atá inbhuanaithe ó thaobh 
an chomhshaoil de.
__________________
1a IO L 198, 22.6.2020, lch. 13.
1b IO L 317, 9.12.2019, lch. 1.

Leasú 9

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. Ní mór aird chuí a 

(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, 
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thabhairt ar thionchar na bpleananna 
náisiúnta a tíolacadh faoin Rialachán seo ar 
chothú an aistrithe ghlais, ach ar chothú an 
chlaochlaithe dhigitigh chomh maith. 
Beidh ról tosaíochta acu in athsheoladh 
agus i nuachóiriú ár ngeilleagair.

agus tosaíochtaí fáis na mBallstát á gcur 
san áireamh, ba cheart aird chuí a 
thabhairt ar thionchar na bpleananna 
náisiúnta a tíolacadh faoin Rialachán seo a 
bhaineann, ní hamháin le cothú an aistrithe 
ghlais, ach freisin le cothú an chlaochlaithe 
dhigitigh, atá eolasbhunaithe. Beidh ról 
ríthábhachtach acu i gclaochlú agus i 
nuachóiriú ár ngeilleagair.

Leasú 10

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 13

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

scriosta

Leasú 11

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 14
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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 maolóidh tionchar sóisialta 
agus eacnamaíoch na géarchéime, agus 
tacú le haistrithe glasa agus digiteacha atá 
dírithe ar Eoraip a bheidh neodrach ó 
thaobh na haeráide a bheith ann faoi 2050, 
agus ar an gcaoi sin acmhainneacht fáis 
gheilleagair an Aontais a athbhunú i 
ndiaidh na géarchéime, cruthú fostaíochta a 
chothú agus fás inbhuanaithe a chur chun 
cinn.

(14) Ba cheart gurb é cuspóir ginearálta 
na Saoráide comhtháthú eacnamaíoch, 
sóisialta agus críochach a chur chun cinn 
ar mhaithe le forbairt níos comhchuí ar 
fud na mBallstát. Chun na críche sin, ba 
cheart di rannchuidiú le feabhas a chur ar 
athléimneacht agus cumas coigeartaithe na 
mBallstát, rud a maolóidh tionchar sóisialta 
agus eacnamaíoch na géarchéime, agus 
tacú le haistrithe glasa agus digiteacha atá 
dírithe ar Eoraip a bheidh neodrach ó 
thaobh na haeráide a bheith ann faoi 2050 
ar a dhéanaí, agus ar an gcaoi sin 
acmhainneacht fáis gheilleagair an Aontais 
a athbhunú agus borradh a chur faoi 
infheistíochtaí i bpríomhearnálacha, 
cruthú agus caomhnú post ardcháilíochta 
a chothú, lena n-áirítear do dhaoine óga 
faoi bhun 25 bliana d’aois agus do mhná, 
cearta sóisialta a neartú, i gcomhréir le 
Colún Eorpach na gCeart Sóisialta, agus 
fás meántéarmach agus fadtéarmach 
inbhuanaithe eacnamaíoch a chur chun 
cinn. Lena áirithiú nach bhfágfar aon 
duine ar lár, ba cheart aird ar leith a 
thabhairt ar na daoine is leochailí sa 
phobal. Ba cheart go rannchuideoidh an 
tSaoráid freisin le comhionannas inscne a 
bhaint amach, mar a shonraítear in 
Airteagal 8 den Chonradh.

Leasú 12

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 

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

athléimneachta. Ba cheart go mbeadh an 
plean téarnaimh agus athléimneachta 
comhsheasmhach leis na dúshláin agus na 
tosaíochtaí tírshonracha ábhartha arna 
sainaithint i gcomhthéacs an tSeimeastair 
Eorpaigh, leis na cláir náisiúnta um 
athchóiriú, pleananna náisiúnta fuinnimh 
agus aeráide, na pleananna um aistriú cóir, 
agus na comhaontuithe comhpháirtíochta 
agus na cláir oibríochtúla arna nglacadh 
faoi chistí an Aontais. Chun borradh a chur 
faoi ghníomhaíochtaí a thagann faoi 
thosaíochtaí an Chomhaontaithe Ghlais 
don Eoraip agus an Chláir Oibre Dhigitigh, 
ba cheart freisin go leagfar amach bearta sa 
phlean atá ábhartha maidir leis na haistrithe 
glasa agus digiteacha. Leis na bearta ba 
cheart go bhféadfaí spriocanna, cuspóirí 
agus an rannchuidiú a leagtar amach sna 
pleananna náisiúnta fuinnimh agus aeráide, 
agus nuashonruithe de, a bhaint amach go 
gasta. Ba cheart tosaíochtaí aeráide, 
comhshaoil agus digiteacha an Aontais a 
urramú go hiomlán agus gach 
gníomhaíocht dá dtugtar tacaíocht á 
saothrú, mar aon leis an gcomhtháthú 
sóisialta, eacnamaíoch agus críochach.

Leasú 13

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 19

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(19) Chun ranníocaíocht fhiúntach atá i 
gcomhréir le riachtanais iarbhír na 
mBallstáit a áirithiú le go dtabharfaidh siad 
faoi na hathchóirithe agus na 
hinfheistíochtaí sa phlean téarnaimh agus 
athléimneachta agus go gcuirfidh siad i 
gcrích iad, is iomchuí go mbunófar 
ranníocaíocht uasta a bheidh ar fáil dóibh 
faoin tSaoráid a mhéid a bhaineann leis an 
tacaíocht airgeadais (i.e. an tacaíocht 
airgeadais neamh-inaisíoctha). Ba cheart an 
ranníocaíocht uasta sin a áireamh ar bhonn 
an daonra, inbhéartach na hOlltáirgeachta 

(19) Chun ranníocaíocht fhiúntach atá i 
gcomhréir le riachtanais iarbhír na 
mBallstáit a áirithiú le go dtabharfaidh siad 
faoi na hathchóirithe agus na 
hinfheistíochtaí sa phlean téarnaimh agus 
athléimneachta agus go gcuirfidh siad i 
gcrích iad, is iomchuí go mbunófar 
ranníocaíocht uasta a bheidh ar fáil dóibh 
faoin tSaoráid a mhéid a bhaineann leis an 
tacaíocht airgeadais (i.e. an tacaíocht 
airgeadais neamh-inaisíoctha). Ba cheart an 
ranníocaíocht uasta sin a áireamh ar bhonn 
an daonra, inbhéartach na hOlltáirgeachta 
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Intíre (OTI) in aghaidh an duine agus an 
ráta choibhneasta dífhostaíochta i ngach 
Ballstát.

Intíre (OTI) in aghaidh an duine agus an 
ráta choibhneasta dífhostaíochta i ngach 
Ballstát, agus céatadán na ndaoine óga 
nach bhfuil i mbun fostaíochta, 
oideachais ná oiliúna (NEETanna) agus 
ráta na ndaoine atá i mbaol 
bochtaineachta á gcur san áireamh.

Leasú 14

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 bhfoirm 
iarscríbhinn ar leith a ghabhann leis an 
gClár Náisiúnta um Athchóiriú. Chun cur 
chun feidhme gasta a áirithiú, ba cheart do 
na Ballstáit dréachtphlean a thíolacadh 
maille leis an dréachtbhuiséad don bhliain 
atá le teacht an 15 Deireadh Fómhair den 
bhliain roimhe sin. Ba cheart pleananna 
téarnaimh agus athléimneachta arna 
dtíolacadh ag na Ballstáit a bheith ar fáil 
go poiblí.

Leasú 15

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 21

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(21) D’fhonn úinéireacht náisiúnta na n-
athchóirithe agus na n-infheistíochtaí 
ábhartha agus aird orthu sin a áirithiú, ba 
chóir do na Ballstáit ar mhian leo tacaíocht 
a fháil plean téarnaimh agus 
athléimneachta a chur faoi bhráid an 

(21) D’fhonn úinéireacht náisiúnta na n-
athchóirithe agus na n-infheistíochtaí 
ábhartha agus aird orthu sin a áirithiú, ba 
chóir do na Ballstáit ar mhian leo tacaíocht 
a fháil plean téarnaimh agus 
athléimneachta a chur faoi bhráid an 
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Choimisiúin a bhfuil réasúnú agus bunús 
cuí leis. Ba cheart go leagfaí amach sa 
phlean téarnaimh agus athléimneachta na 
tacar mionsonraithe bearta maidir le cur 
chun feidhme an phlean, lena n-áirítear 
spriocanna agus garspriocanna, agus an 
tionchar a mheastar a bheidh ag an bplean 
téarnaimh agus athléimneachta ar 
acmhainneacht fáis, cruthú fostaíochta agus 
athléimneacht eacnamaíoch agus shóisialta; 
ba cheart a áireamh ann freisin bearta atá 
ábhartha maidir leis an aistriú glas agus an 
t-aistriú digiteach; ba cheart a áireamh ann 
freisin míniú ar chomhsheasmhacht an 
phlean téarnaimh agus athléimneachta atá 
beartaithe ina bhfuil tagairt do na dúshláin 
agus na tosaíochtaí tírshonracha ábhartha 
arna sainaithint i gcomhthéacs an 
tSeimeastair Eorpaigh. Ba cheart go n-
iarrfaí go mbeadh dlúthchomhar idir an 
Coimisiún agus na Ballstáit agus go 
mbainfí amach é le linn an phróisis.

Choimisiúin a bhfuil réasúnú agus bunús 
cuí leis. Ba cheart rochtain a bheith ag 
Parlaimint na hEorpa ar an bhfaisnéis ar 
fad a bhaineann leis an gcaibidlíocht idir 
an Coimisiún agus na Ballstáit maidir le 
pleananna aonair téarnaimh agus 
athléimneachta ag gach céim den 
phróiseas. Leis an bplean téarnaimh agus 
athléimneachta, ba cheart earnálacha atá 
tite chun cúl a shainaithint, an tacar 
mionsonraithe de bhearta maidir lena chur 
chun feidhme a leagan amach, lena n-
áirítear spriocanna agus garspriocanna, 
agus an tionchar a mheastar a bheidh ag an 
bplean téarnaimh agus athléimneachta ar 
an acmhainneacht fáis, ar chruthú post 
ardcháilíochta, lena n-áirítear do dhaoine 
faoi bhun 25 bliana d’aois agus do mhná, 
ar chearta sóisialta a neartú agus ar 
athléimneacht eacnamaíoch agus shóisialta 
a fheabhsú chun freagairt níos fearr a 
thabhairt ar chineálacha éagsúla suaite 
neamhshiméadracha agus siméadracha; 
ba cheart a áireamh ann freisin bearta atá 
ábhartha maidir leis an aistriú glas agus an 
t-aistriú digiteach agus iomaíochas níos 
láidre; 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 16

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 

(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 
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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 
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 an 
aistriú glas agus leis an aistriú digiteach 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 

ndlúthchomhar leis an mBallstát lena 
mbaineann. Déanfaidh an Coimisiún an t-
údar agus na gnéithe arna soláthar ag an 
mBallstát lena mbaineann agus an toiliú 
arna thugtar ag na geallsealbhóirí 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 
mBallstát 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 an aistriú glas agus leis an aistriú 
digiteach, le hathléimneacht níos fearr i 
gcúram sláinte nó le hiomaíochas níos 
láidre, nó a thugann aghaidh ar na dúshláin 
a eascraíonn astu; cibé acu an meastar go 
mbeidh tionchar buan ag an bplean ar an 
mBallstát lena mbaineann; cibé acu an 
meastar go rannchuideoidh sé go 
héifeachtach le hacmhainneacht 
inbhuanaithe agus chuimsitheach fáis, 
mealladh infheistíochtaí, cruthú post 
ardcháilíochta do chách agus 
athléimneacht eacnamaíoch agus shóisialta 
an Bhallstáit a neartú, go ndéanfaidh sé 
tionchar eacnamaíoch agus sóisialta na 
géarchéime a mhaolú nó go 
rannchuideoidh sé 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 agus 
príobháideach poiblí a chomhfhreagraíonn 
do ghníomhaíochtaí comhleanúnacha, 
éifeachtacha agus leordhóthanacha sa 
phlean téarnaimh agus athléimneachta atá 
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beartaithe, agus na táscairí gaolmhara. 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.

Leasú 17

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 25

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(25) Chun simpliú a dhéanamh, ba 
cheart go leanfaí critéir shimplí nuair a 
bheidh an ranníocaíocht á cinneadh. Ba 
chóir an ranníocaíocht a chinneadh ar 
bhonn chostais mheasta iomlána an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta a mhol an 
Ballstát lena mbaineann.

(25) Chun simpliú a dhéanamh, ba 
cheart go leanfaí critéir shimplí nuair a 
bheidh an ranníocaíocht á cinneadh, critéir 
lena n-urramaítear riachtanais an 
Bhallstáit. Ba chóir an ranníocaíocht a 
chinneadh ar bhonn chostais mheasta 
iomlána an phlean téarnaimh agus 
athléimneachta a mhol an Ballstát lena 
mbaineann.

Leasú 18

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 27

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

(27) Chun a áirithiú go dtabharfar tús 
áite don tacaíocht airgeadais tar éis na 
géarchéime, agus chun a áirithiú go bhfuil 
sí comhoiriúnach leis an gcistiú atá ar fáil 
don ionstraim seo, ba cheart go mbeadh na 
cistí á leithdháileadh ar na Ballstáit go dtí 
an 31 Nollaig 2025. Chuige sin, ba cheart 
go ngeallfaí go dlíthiúil ar a laghad 60 
faoin gcéad den mhéid a bheidh ar fáil don 
tacaíocht neamh-inaisíoctha faoin 
31 Nollaig 2024. Ba cheart go ngeallfaí go 
dlíthiúil an méid a fhágtar faoin 
31 Nollaig 2025.
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Leasú 19

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 29

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

(29) Ba cheart údar cuí a bheith leis an 
iarraidh iasachta de bharr na riachtanais 
airgeadais atá ceangailte leis na 
hathchóirithe agus infheistíochtaí breise 
lena n-áirítear an plean téarnaimh agus 
athléimneachta, atá ábhartha go sonrach 
don aistriú glas agus don aistriú digiteach, 
agus mar sin, de bharr costas an phlean a 
bheith níos airde ná an ranníocaíocht uasta 
atá le leithdháileadh tríd an ranníocaíocht 
neamh-inaisíoctha. Ba cheart go bhféadfaí 
an iarraidh iasachta agus an plean a 
thíolacadh ag an am céanna. I gcás go 
ndéanfar an iarraidh iasachta ag am 
éagsúil, ba cheart go mbeadh plean 
athbhreithnithe ina bhfuil garspriocanna 
agus spriocanna breise ag gabháil léi. Chun 
tús-ualú acmhainní a áirithiú, ní mór do na 
Ballstáit tacaíochta iasachta a iarraidh faoin 
31 Lúnasa 2025 ar a dhéanaí. Chun críocha 
bainistíocht fhónta airgeadais, ní mór 
uasteorainn a chur le méid iomlán na n-
iasachtaí arna ndeonú faoin Rialachán seo. 
Ina theannta sin, níor cheart d’uasmhéid na 
hiasachta do gach Ballstát a bheith níos 
airde ná 4.7 % d’Ollioncam Náisiúnta an 
Bhallstáit sin. In imthosca eisceachtúla, ba 
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 20

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 32
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(32) Ar mhaithe le bainistíocht fhónta 
airgeadais, ba cheart rialacha sonracha a 
leagan síos i ndáil le gealltanais 
bhuiséadacha, íocaíochtaí, fionraí, cealú 
agus cistí a ghnóthú. Chun intuarthacht a 
áirithiú ba cheart go mbeadh na Ballstáit in 
ann iarrataí le haghaidh íocaíochtaí a chur 
isteach ar bhonn débhliantúil. Ba cheart go 
ndéanfar na híocaíochtaí ina 
dtráthchodanna agus go mbeidís bunaithe 
ar mheasúnú dearfach ag an gCoimisiún ar 
chur chun feidhme an phlean téarnaimh 
agus athléimneachta ag an mBallstát. Ba 
cheart go bhféadfaí an ranníocaíocht a chur 
ar fionraí agus ar ceal i gcás nár chuir an 
Ballstát an plean téarnaimh agus 
athléimneachta chun feidhme ar bhealach 
sásúil. Ba cheart nósanna imeachta 
bréagnaitheacha iomchuí a bhunú lena 
áirithiú go n-urramófar an ceart atá ag na 
Ballstáit barúlacha a sholáthar, le cinneadh 
an Choimisiúin i ndáil le cur ar fionraí, cur 
ar ceal, agus gnóthú na méideanna a 
íocadh.

(32) Ar mhaithe le bainistíocht fhónta 
airgeadais, ba cheart rialacha sonracha a 
leagan síos i ndáil le gealltanais 
bhuiséadacha, íocaíochtaí, fionraí, cealú 
agus cistí a ghnóthú. Chun intuarthacht a 
áirithiú ba cheart go mbeadh na Ballstáit in 
ann iarrataí le haghaidh íocaíochtaí a chur 
isteach ar bhonn débhliantúil. Ba cheart go 
ndéanfar na híocaíochtaí ina 
dtráthchodanna agus go mbeidís bunaithe 
ar mheasúnú dearfach ag an gCoimisiún ar 
chur chun feidhme an phlean téarnaimh 
agus athléimneachta ag an mBallstát, agus 
tús áite á thabhairt do bhearta chun 
easnaimh a leigheas seachas 
smachtbhannaí a fhorchur. Ba cheart go 
bhféadfaí an ranníocaíocht a chur ar fionraí 
agus ar ceal i gcás nár chuir an Ballstát an 
plean téarnaimh agus athléimneachta chun 
feidhme ar bhealach sásúil. Ba cheart 
nósanna imeachta bréagnaitheacha iomchuí 
a bhunú lena áirithiú go n-urramófar an 
ceart atá ag na Ballstáit barúlacha a 
sholáthar, le cinneadh an Choimisiúin i 
ndáil le cur ar fionraí, cur ar ceal, agus 
gnóthú na méideanna a íocadh. Ba cheart 
don Choimisiún a chinneadh chun 
ranníocaíochtaí airgeadais le Ballstát a 
chur ar fionraí nó a chealú a chur in iúl 
do Pharlaimint na hEorpa agus don 
Chomhairle. Ar mhaithe le faireachán 
éifeachtach ar chur chun feidhme a 
dhéanamh, ba cheart do na Ballstáit 
tuairisciú mar a fhoráiltear i bpróiseas an 
tSeimeastair Eorpaigh ar an dul chun 
cinn atá déanta maidir leis an bplean 
téarnaimh agus athléimneachta a bhaint 
amach.

Leasú 21

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 34

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú
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(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, mar aon le liosta iomlán de 
na tairbhithe deiridh, 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.

Leasú 22

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 40

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(40) I gcomhréir leis an Rialachán 
Airgeadais, Rialachán (AE, Euratom) 
Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle14, Rialachán 
(Euratom, CE) Uimh. 2988/95 ón 
gComhairle15, Rialachán (Euratom, CE) 
Uimh. 2185/96 ón gComhairle16 agus 
Rialachán (AE) 2017/1939 ón 
gComhairle17, déanfar leasanna airgeadais 
an Aontais a chosaint trí bhearta 
comhréireacha, lena n-áirítear trí 
neamhrialtachtaí agus calaois a chosc, a 
bhrath, a cheartú agus a fhiosrú, cistí a 
cailleadh, a íocadh go mícheart nó a 
úsáideadh go mícheart a ghnóthú agus, i 
gcás inarb iomchuí, smachtbhannaí 
riaracháin a fhorchur. Go háirithe, i 
gcomhréir le Rialachán (AE, Euratom) 
Uimh. 883/2013 agus Rialachán (Euratom, 
CE) Uimh. 2185/96 féadfaidh an Oifig 
Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) 
imscrúduithe riaracháin a dhéanamh, lena 
n-áirítear seiceálacha agus cigireachtaí ar 
an láthair, d’fhonn a shuí ar tharla calaois, 
éilliú nó aon ghníomhaíocht 

(40) I gcomhréir leis an Rialachán 
Airgeadais, Rialachán (AE, Euratom) 
Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle14, Rialachán 
(Euratom, CE) Uimh. 2988/95 ón 
gComhairle15, Rialachán (Euratom, CE) 
Uimh. 2185/96 ón gComhairle16 agus 
Rialachán (AE) 2017/1939 ón 
gComhairle17, déanfar leasanna airgeadais 
an Aontais a chosaint trí bhearta 
comhréireacha, lena n-áirítear trí 
neamhrialtachtaí agus calaois a chosc, a 
bhrath, a cheartú agus a fhiosrú, cistí a 
cailleadh, a íocadh go mícheart nó a 
úsáideadh go mícheart a ghnóthú agus, i 
gcás inarb iomchuí, smachtbhannaí 
riaracháin a fhorchur. Go háirithe, i 
gcomhréir le Rialachán (AE, Euratom) 
Uimh. 883/2013 agus Rialachán (Euratom, 
CE) Uimh. 2185/96 féadfaidh an Oifig 
Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) 
imscrúduithe riaracháin a dhéanamh, lena 
n-áirítear seiceálacha agus cigireachtaí ar 
an láthair, d’fhonn a shuí ar tharla calaois, 
éilliú nó aon ghníomhaíocht 
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neamhdhleathach eile a dhéanann difear do 
leasanna airgeadais an Aontais. I 
gcomhréir le Rialachán (AE) 2017/1939, 
féadfaidh Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí 
Eorpaigh (OIPE) calaois agus ciontaí 
coiriúla eile a fhiosrú a mbíonn éifeacht 
acu ar leas airgeadais an Aontais mar a 
fhoráiltear dó i dTreoir (AE) 2017/1371 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle18. I gcomhréir leis an 
Rialachán Airgeadais, ní mór d’aon duine 
nó d’aon eintiteas a fhaigheann cistí ón 
Aontas comhoibriú go hiomlán i gcosaint 
leasanna airgeadais an Aontais agus na 
cearta agus an rochtain is gá a thabhairt 
don Choimisiún, do OLAF, do OIPE agus 
do Chúirt Iniúchóirí na hEorpa agus ní mór 
dóibh a áirithiú go dtabharfaidh aon tríú 
páirtithe a bheidh páirteach i gcur chun 
feidhme cistí de chuid an Aontais cearta 
coibhéiseacha don Choimisiún, do OLAF, 
do OIPE agus do Chúirt Iniúchóirí na 
hEorpa.

neamhdhleathach eile a dhéanann difear do 
leasanna airgeadais an Aontais. I 
gcomhréir le Rialachán (AE) 2017/1939, 
féadfaidh Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí 
Eorpaigh (OIPE) calaois agus ciontaí 
coiriúla eile a fhiosrú a mbíonn éifeacht 
acu ar leas airgeadais an Aontais mar a 
fhoráiltear dó i dTreoir (AE) 2017/1371 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle18. I gcomhréir leis an 
Rialachán Airgeadais, ní mór d’aon duine 
nó d’aon eintiteas a fhaigheann cistí ón 
Aontas comhoibriú go hiomlán i gcosaint 
leasanna airgeadais an Aontais agus na 
cearta agus an rochtain is gá a thabhairt 
don Choimisiún, do OLAF, do OIPE agus 
do Chúirt Iniúchóirí na hEorpa agus ní mór 
dóibh a áirithiú go dtabharfaidh aon tríú 
páirtithe a bheidh páirteach i gcur chun 
feidhme cistí de chuid an Aontais cearta 
coibhéiseacha don Choimisiún, do OLAF, 
do OIPE agus do Chúirt Iniúchóirí na 
hEorpa. Ba cheart do Pharlaimint na 
hEorpa a grinnscrúdú daonlathach ex-
ante a fheidhmiú agus a fhíorú ar bhonn 
ex-post go ndéantar maoine a 
sholáthraítear faoin tSaoráid a 
chaitheamh go maith, gurb ionann é sin 
agus breisluach don Aontas agus go 
dtacaíonn sé le hathléimneacht 
eacnamaíoch agus shóisialta na 
mBallstát. Dá bhrí sin, moltar do na 
Ballstáit beart frith-chalaoise 
éifeachtacha a oiriúnú agus a chur i 
bhfeidhm, agus tacaíocht á fáil acu ó 
ghníomhaireachtaí frithchalaoise atá ann 
cheana ar leibhéal na mBallstát agus ar 
leibhéal an Aontais, amhail OLAF agus, i 
gcás inarb ábhartha, OIPE, agus moltar 
dóibh an smacht reachta a 
fhorfheidhmiú.

_________________ _________________
14 Rialachán (AE, Euratom) 
Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle an 11 Meán 
Fómhair 2013 maidir le himscrúduithe arna 
ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-
Chalaoise (OLAF) agus lena n-aisghairtear 

14 Rialachán (AE, Euratom) 
Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle an 11 Meán 
Fómhair 2013 maidir le himscrúduithe arna 
ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-
Chalaoise (OLAF) agus lena n-aisghairtear 
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Rialachán (CE) Uimh. 1073/1999 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
agus Rialachán (Euratom) 
Uimh. 1074/1999 ón gComhairle 
(IO L 248, 18.9.2013, lch. 1)

Rialachán (CE) Uimh. 1073/1999 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
agus Rialachán (Euratom) 
Uimh. 1074/1999 ón gComhairle 
(IO L 248, 18.9.2013, lch. 1)

15 Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 2988/95 
an 18 Nollaig 1995 ón gComhairle maidir 
le leasanna airgeadais na gComhphobal 
Eorpach a chosaint (IO L 312, 23.12.95, 
lch.1)

15 Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 2988/95 
an 18 Nollaig 1995 ón gComhairle maidir 
le leasanna airgeadais na gComhphobal 
Eorpach a chosaint (IO L 312, 23.12.95, 
lch.1)

16 Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 
ón gComhairle an 11 Samhain 1996 maidir 
le seiceálacha agus cigireachtaí ar an 
láthair arna ndéanamh ag an gCoimisiún 
chun leasanna airgeadais na gComhphobal 
Eorpach a chosaint i gcoinne na calaoise 
agus neamhrialtachtaí eile (IO 
L292,15.11.96, lch.2)

16 Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 
ón gComhairle an 11 Samhain 1996 maidir 
le seiceálacha agus cigireachtaí ar an 
láthair arna ndéanamh ag an gCoimisiún 
chun leasanna airgeadais na gComhphobal 
Eorpach a chosaint i gcoinne na calaoise 
agus neamhrialtachtaí eile (IO 
L292,15.11.96, lch.2)

17 Rialachán (AE) 2017/1939 an 
12 Deireadh Fómhair 2017 ón gComhairle 
lena gcuirtear chun feidhme comhar 
feabhsaithe maidir le bunú Oifig an 
Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (“OIPE”) 
(IO L283, 31.10.2017, lch.1)

17 Rialachán (AE) 2017/1939 an 
12 Deireadh Fómhair 2017 ón gComhairle 
lena gcuirtear chun feidhme comhar 
feabhsaithe maidir le bunú Oifig an 
Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (“OIPE”) 
(IO L283, 31.10.2017, lch.1)

18 Treoir (AE) 2017/1371 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 5 Iúil 2017 
maidir leis an gcomhrac in aghaidh na 
calaoise ar leasanna airgeadais an Aontais 
trí bhíthin an dlí choiriúil (IO L 198, 
28.7.2017, lch. 29)

18 Treoir (AE) 2017/1371 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 5 Iúil 2017 
maidir leis an gcomhrac in aghaidh na 
calaoise ar leasanna airgeadais an Aontais 
trí bhíthin an dlí choiriúil (IO L 198, 
28.7.2017, lch. 29)

Leasú 23

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Ciallaíonn ‘an Seimeastar Eorpach 
um chomhordú an bheartais eacnamaíoch’ 
(dá ngairtear ‘an Seimeastar Eorpach’ 
anseo feasta) an próiseas a leagtar amach 
faoi Airteagal 2-a de Rialachán (CE) 
Uimh. 1466/97 ón gComhairle an 
7 Iúil 199720.

3. Ciallaíonn ‘an Seimeastar Eorpach 
um chomhordú an bheartais eacnamaíoch’ 
(dá ngairtear ‘an Seimeastar Eorpach’ 
anseo feasta) an próiseas a leagtar amach 
faoi Airteagal 2-a de Rialachán (CE) 
Uimh. 1466/97 ón gComhairle an 
7 Iúil 199720. Chun críoch an rialacháin 
seo, déanfar é a chomhlánú le 
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rannpháirtíocht réigiún, cathracha agus 
bardas.

_________________ _________________
20 Rialachán (CE) Uimh. 1466/97 ón 
gComhairle an 7 Iúil 1997 maidir leis an 
bhfaireachas ar riochtaí buiséadacha, agus 
an faireachas ar bheartais eacnamaíocha 
agus a gcomhordú, a neartú (IO L 209, 
2.8.1997, lch. 1).

20 Rialachán (CE) Uimh. 1466/97 ón 
gComhairle an 7 Iúil 1997 maidir leis an 
bhfaireachas ar riochtaí buiséadacha, agus 
an faireachas ar bheartais eacnamaíocha 
agus a gcomhordú, a neartú (IO L 209, 
2.8.1997, lch. 1).

Leasú 24

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 3 Airteagal 3

Raon feidhme Raon feidhme

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 comhtháthú, an t-
aistriú glas agus an t-aistriú digiteach, 
sláinte, lena n-áirítear cúram, iomaíochas, 
athléimneacht, acmhainneacht 
chomhordaithe, nósanna imeachta 
freagartha géarchéime, táirgiúlacht, 
taighde agus nuálaíocht, fás cliste, 
inbhuanaithe agus cuimsitheach, poist agus 
infheistíocht, agus cobhsaíocht na gcóras 
airgeadais.

Leasú 25

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 

1. Is é cuspóir ginearálta na Saoráide 
Téarnaimh agus Athléimneachta 
comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus 
críochach an Aontais a chur chun cinn le 
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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.

haghaidh forbairt níos comhchuí trí 
athléimneacht agus acmhainn 
choigeartaithe na mBallstát a fheabhsú, ag 
dul i ngleic le héagothromaíochtaí 
sóisialta ag an am céanna, agus 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, geilleagar níos 
iomaíche agus eolasbhunaithe a 
dhéanamh de, cruthú agus caomhnú 
fostaíochta a chothú i ndiaidh ghéarchéim 
COVID-19, go háirithe in éarnáil an 
chúraim sláinte, chomh maith le fás 
meántéarmach agus fadtéarmach 
inbhuanaithe a chothú.

Leasú 26

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 4a
Prionsabail chothrománacha

1. Déanfaidh na Ballstáit agus an 
Coimisiún urraim do chearta bunúsacha 
agus do chomhlíonadh an Chairt um 
Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh 
a áirithiú i gcur chun feidhme na 
Saoráide.
Ós rud é go n-áirítear sa Chairt seo na 
cearta uile a chumhdaítear i gcásdlí 
Chúirt Bhreithiúnais an Aontais 
Eorpaigh, na cearta agus na saoirsí atá 
cumhdaithe sa Choinbhinsiún Eorpach 
um Chearta an Duine agus cearta agus 
prionsabail eile atá ann mar thoradh ar 
thraidisiúin choiteanna bhunreachtúla 
thíortha an Aontais Eorpaigh agus 
ionstraimí idirnáisiúnta eile, deanfar 
bearta iomchuí chun sárú ar na cearta 
bunúsacha sin a chosc, amhail bearta 
frith-idirdhealaithe agus bearta i gcoinne 
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neamhionannas inscne.
2. Déanfar cuspóirí na Saoráide a 
shaothrú i gcomhréir leis an gcuspóir 
maidir le forbairt inbhuanaithe a chur 
chun cinn mar a leagtar amach in 
Airteagal 11 den Chonradh;

Leasú 27

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 freisin 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, 
gníomhaíochtaí faisnéise agus cumarsáide, 
lena n-áirítear cumarsáid chorparáideach 
faoi thosaíochtaí polaitiúla an Aontais, 
speansais maidir le cúnamh riaracháin arna 
thabhú ag an gCoimisiún, ag na Ballstáit 
nó ag na húdaráis bhainistíochta maidir 
le feidhmiú gach ionstraime. 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 chun athchóirithe 
agus infheistíochtaí a mheasúnú agus a 
chur chun feidhme.

Leasú 28



AD\1214244GA.docx 25/43 PE658.720v01-00

GA

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 6 scriosta
Acmhainní ó chláir bainistíochta 

comhroinnte
Féadfar acmhainní arna leithdháileadh 
ar Bhallstáit faoin mbainistíocht 
chomhroinnte a aistriú chuig an tSaoráid, 
má iarrann na Ballstáit sin. Déanfaidh an 
Coimisiún na hacmhainní sin a chur 
chun feidhme go díreach i gcomhréir le 
pointe (a) d'Airteagal 62(1) den 
Rialachán Airgeadais. Úsáidfear na 
hacmhainní sin chun leas an Bhallstáit 
lena mbaineann.

Leasú 29

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 8 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Beidh tacaíocht faoin tSaoráid Téarnaimh 
agus Athléimneachta sin sa bhreis ar an 
tacaíocht arna soláthar faoi chistí agus faoi 
chláir eile an Aontais. Féadfaidh 
tionscadail athchóirithe agus infheistíochta 
tacaíocht a fháil ó chláir agus ó ionstraimí 
eile de chuid an Aontais ar choinníoll nach 
gcumhdaíonn an tacaíocht sin an costas 
céanna.

Beidh tacaíocht faoin tSaoráid Téarnaimh 
agus Athléimneachta sin sa bhreis ar an 
tacaíocht arna soláthar faoi chistí agus faoi 
chláir eile an Aontais. Ba cheart, áfach, 
aon fhorluí a sheachaint. Féadfaidh 
tionscadail athchóirithe agus infheistíochta 
tacaíocht a fháil ó chláir agus ó ionstraimí 
eile de chuid an Aontais ar choinníoll nach 
gcumhdaíonn an tacaíocht sin an costas 
céanna.

Leasú 30

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 9

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 9 scriosta
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Bearta lena nasctar an tSaoráid leis an 
rialachas eacnamaíoch fónta

1. I gcás neamhchomhlíonadh suntasach 
i ndáil le haon chás a leagtar síos in 
Airteagal 15(7) den Rialachán lena 
leagtar síos forálacha coiteanna maidir le 
[…)][RFC], is amhlaidh a dhéanfaidh an 
Chomhairle, ar thogra a fháil ón 
gCoimisiún, cinneadh a ghlacadh trí 
bhíthin gníomh cur chun feidhme chun 
an tréimhse maidir le glacadh na gcinntí 
dá dtagraítear in Airteagail 17(1) agus 
17(2) nó chun íocaíochtaí faoin tSaoráid 
Téarnaimh agus Athléimneachta a chur 
ar fionraí.
An cinneadh chun íocaíochtaí a chur ar 
fionraí dá dtagraítear i mír 1, beidh 
feidhm aige maidir le hiarratais 
íocaíochta a thíolacfar tar éis dháta an 
chinnidh fionraíochta.
Fionraí na tréimhse ama dá dtagraítear in 
Airteagal 17, beidh feidhm aige ón lá tar 
éis ghlacadh an chinnidh dá dtagraítear i 
mír 1.
I gcás íocaíochtaí a chur ar fionraí, beidh 
feidhm ag Airteagal 15(9) den Rialachán 
lena leagtar síos forálacha coiteanna 
maidir le (...).
2. Má tharlaíonn aon cheann de na 
cásanna dá dtagraítear in 
Airteagal 15(11) den Rialachán lena 
leagtar síos forálacha coiteanna maidir le 
[...], glacfaidh an Chomhairle cinneadh, 
ar thogra a fháil ón gCoimisiún, trí 
bhíthin gníomh cur chun feidhme chun 
fionraí na tréimhse nó na n-íocaíochtaí 
dá dtagraítear sa mhír roimhe seo a 
fhoirceannadh.
Athchromfar ar na nósanna imeachta nó 
na híocaíochtaí ábhartha an lá tar éis 
fhoirceannadh na fionraí.

Leasú 31

Togra le haghaidh Rialacháin
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Airteagal 10 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Déanfar ranníocaíocht uasta a ríomh do 
gach Ballstát le haghaidh leithdháileadh an 
mhéid dá dtagraítear in Airteagal 5(1)(a), 
agus úsáid á baint as an modheolaíocht a 
leagtar amach in Iarscríbhinn I, bunaithe ar 
an daonra, ar inbhéartach na 
hOlltáirgeachta Intíre (OTI) per capita 
agus ar ráta coibhneasta dífhostaíochta 
gach Ballstáit.

Déanfar ranníocaíocht airgeadais uasta a 
ríomh do gach Ballstát le haghaidh 
leithdháileadh an mhéid dá dtagraítear in 
Airteagal 5(1)(a), agus úsáid á baint as an 
modheolaíocht a leagtar amach in 
Iarscríbhinn I, bunaithe ar an daonra, ar 
inbhéartach na hOlltáirgeachta Intíre (OTI) 
per capita agus ar ráta coibhneasta 
dífhostaíochta gach Ballstáit, agus 
céatadán na ndaoine óga nach bhfuil i 
mbun fostaíochta, oideachais ná oiliúna 
(NEETanna) agus ráta na ndaoine atá i 
mbaol bochtaineachta á gcur san 
áireamh.

Leasú 32

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 11, mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Ar feadh tréimhse go dtí an 
31 Nollaig 2022, cuirfidh an Coimisiún 
EUR 334 950 000 000, ar fáil le 
leithdháileadh, dá dtagraítear i bpointe (a) 
d’Airteagal 5(1). Féadfaidh gach Ballstát 
iarratais cothrom lena ranníocaíocht uasta a 
chur isteach dá dtagraítear in Airteagal 10 
chun a bpleananna téarnaimh agus 
athléimneachta a chur chun feidhme.

1. Ar feadh tréimhse go dtí an 
31 Nollaig 2024, cuirfidh an Coimisiún 
EUR 334 950 000 000, ar fáil le 
leithdháileadh, dá dtagraítear i bpointe (a) 
d’Airteagal 5(1). Féadfaidh gach Ballstát 
iarratais cothrom lena ranníocaíocht uasta a 
chur isteach dá dtagraítear in Airteagal 10 
chun a bpleananna téarnaimh agus 
athléimneachta a chur chun feidhme.

Leasú 33

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 11 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1 a. Trí athbhreithniú ar an rialachán 
trí ghníomh tarmligthe agus bunaithe ar 
iarraidh réasúnaithe ó Bhallstát, féadfar 
na hacmhainní breise a chur ar fáil 
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freisin le haghaidh gealltanas buiséadach 
in 2023 agus in 2024;

Leasú 34

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 11 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Ar feadh tréimhse a thosóidh tar 
éis an 31 Nollaig 2022 go dtí an 
31 Nollaig 2024 agus i gcás ina bhfuil 
acmhainní airgeadais ar fáil, féadfaidh 
an Coimisiún glaonna a eagrú i 
gcomhréir le féilire an tSeimeastair 
Eorpaigh. Chuige sin, foilseoidh sé féilire 
tháscach de na glaonna a bheidh le 
heagrú le linn na tréimhse sin, agus 
léireoidh sé, ag gach glao, an méid atá ar 
fáil le leithdháileadh. Féadfaidh gach 
Ballstát a mholadh go bhfaighidís suas le 
huasmhéid a chomhfhreagraíonn don 
sciar leithdháilte den mhéid atá ar fáil 
dóibh le leithdháileadh, dá dtagraítear in 
Iarscríbhinn I, chun an plean téarnaimh 
agus athléimneachta a chur chun 
feidhme.

scriosta

Leasú 35

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 12 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

1. Arna iarraidh sin ó Bhallstát, agus 
go dtí an 31 Nollaig 2025, féadfaidh an 
Coimisiún tacaíocht iasachta a dheonú don 
Bhallstát lena mbaineann chun a 
phleananna téarnaimh agus athléimneachta 
a chur chun feidhme.

Leasú 36

Togra le haghaidh Rialacháin
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Airteagal 12 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

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

Leasú 37

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, bíonn 
bearta le haghaidh athchóirithe agus 
tionscadail infheistíochta poiblí mar chuid 
díobh le pacáiste comhleanúnach.

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, agus leagfar amach cuspóirí 
bliantúla iontu. Na pleananna téarnaimh 
agus athléimneachta atá incháilithe le 
haghaidh cistiúcháin faoin ionstraim sin, 
beidh bearta san áireamh iontu chun 
athchóirithe agus tionscadail infheistíochta 
poiblí, chomh maith le tionscadail 
infheistíochta poiblí príobháidí, a chur 
chun feidhme trí phacáiste comhleanúnach, 
lena n-áireofar cuspóirí bliantúla, chomh 
maith le scéim meastóireachta maidir le 
cur chun feidhme.

Leasú 38

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 14 – mír 2
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Na pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta, beidh siad 
comhsheasmhach leis na dúshláin agus 
tosaíochtaí tírshonracha is ábhartha a 
sainaithníodh i gcomhthéacs an 
tSeimeastair Eorpaigh, na cinn is ábhartha 
don aistriú glas agus don aistriú digiteach 
nó a eascraíonn astu go háirithe. Na 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta, 
beidh siad comhsheasmhach freisin leis an 
bhfaisnéis a chuirfidh na Ballstáit san 
áireamh ina gcláir náisiúnta athchóirithe 
faoin Seimeastar Eorpach, ina bpleananna 
náisiúnta fuinnimh agus aeráide agus sna 
huasdátaithe orthu faoi Rialachán (AE) 
2018/199921, 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 
tosaíochtaí tírshonracha is ábhartha a 
sainaithníodh i gcomhthéacs an 
tSeimeastair Eorpaigh, go háirithe na cinn 
is ábhartha don aistriú glas agus don aistriú 
digiteach nó a eascraíonn astu, amhail 
infheistíochtaí i nascacht idirlín, chun 
saoránaigh, go háirithe iad siúd is 
leochailí, a choinneáil nasctha, agus chun 
geilleagar eolasbhunaithe an Aontais 
Eorpaigh a dhéanamh níos inbhuanaithe. 
Thairis sin, mar thoradh ar an bpaindéim, 
ní mór tacú le seirbhísí sláinte náisiúnta 
trí bhonneagar sláinte a nuachóiriú agus 
éifeachtúlacht córas cúraim sláinte san 
Aontas a fheabhsú. Na pleananna 
téarnaimh agus athléimneachta, beidh siad 
comhsheasmhach freisin leis an bhfaisnéis 
a chuirfidh na Ballstáit san áireamh ina 
gcláir náisiúnta athchóirithe faoin 
Seimeastar Eorpach, ina bpleananna 
náisiúnta fuinnimh agus aeráide agus sna 
huasdátaithe orthu faoi Rialachán (AE) 
2018/199921, ina bpleananna críochacha 
um aistriú cóir faoin gCiste um Aistriú 
Cóir, 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, lena leasaítear Rialachán (CE) 
Uimh. 663/2009 agus Rialachán (CE) 
Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle, Treoracha 94/22/CE, 
98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 
2010/31/AE, 2012/27/AE agus 
2013/30/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus 
ón gComhairle, Treoir 2009/119/CE agus 
Treoir (AE) 2015/652 ón gComhairle agus 
lena n-aisghairtear Rialachán (AE) 
Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa 
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agus ón gComhairle (IO L 328, 
21.12.2018, lch. 1).

22 […] 22 […]

Leasú 39

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 15 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1a. Tabharfaidh na Ballstáit ról do 
gheallsealbhóirí, go háirithe ionadaithe 
nó údaráis ar an leibhéal réigiúnach agus 
áitiúil, comhpháirtithe eacnamaíocha 
agus sóisialta, chomh maith le 
heagraíochta na sochaí shibhialta, in 
ullmhú agus cur chun feidhme an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta, faoi 
Rialachán Tarmligthe (AE) 
Uimh. 240/2014. Tá siad bunriachtanach 
chun riachtanais infheistíochta 
shonracha i mBallstát ar leith a 
shainaithint agus a mheas.

Leasú 40

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 15 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. An plean téarnaimh agus 
athléimneachta a chuirfidh an Ballstát i 
láthair, is iarscríbhinn lena Chlár Náisiúnta 
Athchóirithe a bheidh ann agus tíolacfar é 
go hoifigiúil faoin 30 Aibreán ar a dhéanaí. 
Féadfaidh Ballstát dréachtphlean a 
thíolacadh ón 15 Deireadh Fómhair den 
bhliain roimhe, in éineacht leis an 
dréachtbhuiséad don bhliain ina dhiaidh 
sin.

2. An plean téarnaimh agus 
athléimneachta a chuirfidh an Ballstát i 
láthair, is iarscríbhinn lena Chlár Náisiúnta 
Athchóirithe a bheidh ann agus tíolacfar é 
go hoifigiúil faoin 30 Aibreán ar a dhéanaí. 
Déanfaidh na Ballstáit dréachtphlean a 
thíolacadh ón 15 Deireadh Fómhair den 
bhliain roimhe, in éineacht leis an 
dréachtbhuiséad don bhliain ina dhiaidh 
sin.

Leasú 41
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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;

(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, agus aird á 
tabhairt ar spriocanna forbartha an 
Bhallstáit;

Leasú 42

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 neartaíonn an 
plean acmhainneacht fáis, cruthú post 
agus/nó caomhnú post, lena n-áirítear 
poist do dhaoine óga faoi bhun 25 bliana 
d’aois agus do mhná, agus athléimneacht 
eacnamaíoch agus shóisialta an Bhallstáit 
lena mbaineann, an chaoi a maolaíonn sé 
tionchar eacnamaíoch agus sóisialta na 
géarchéime, a gcuireann sé feabhas ar an 
gcreatlach ghnó, agus a rannchuidíonn sé 
le comhtháthú agus cóineasú sóisialta agus 
críochach feabhsaithe, lena n-áirítear 
conas a spriocdhíreofar ar chríocha a 
bhfuil sainiúlachtaí geografacha acu, 
agus an caoi a bhfuiltear ag dréim leis a 
gcuirfear aghaidh sa phlean sin ar na 
dúshláin thírshonracha ábhartha;

Leasú 43Togra 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 bearta sa phlean leis an 
ngeilleagar eolasbhunaithe, leis an aistriú 
glas agus an t-aistriú digiteach nó leis na 
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dúshláin atá mar thoradh orthu; áireofar sa 
mhíniú, inter alia, na bearta a dhéanfaidh 
na Ballstáit chun a áirithiú go mbainfear 
amach spriocanna 2030 an Aontais don 
aeráid agus d’fhuinneamh, chomh maith 
leis na bearta a dhéanfaidh na Ballstáit 
chun geilleagar atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de a bhaint amach faoi 2050 ar 
a dhéanaí;

Leasú 44

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) garspriocanna, spriocanna agus 
amchlár táscach atá beartaithe chun na 
hathchóirithe a chur chun feidhme thar 
uastréimhse ceithre bliana, agus na 
hinfheistíochtaí a chur chun feidhme thar 
uastréimhse seacht mbliana;

(d) garspriocanna, spriocanna agus 
táscairí lenar féidir na spriocanna sin a 
thomhas agus amchlár táscach atá 
beartaithe chun na hathchóirithe a chur 
chun feidhme thar uastréimhse ceithre 
bliana, agus na hinfheistíochtaí a chur chun 
feidhme thar uastréimhse seacht mbliana;

Leasú 45

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ga) míniú ar conas a thugtar aghaidh 
leis ar dhúshláin roimh rialachas maith 
agus éifeachtach agus ar conas a thugtar 
aghaidh leis ar bhearnaí acmhainneachta 
lena n-áirítear trí fhothú acmhainneachta 
i measc údarás poiblí agus tairbhithe ar 
an scála iomchuí;

Leasú 46

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 15 – mír 3 – pointe h
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(h) na bearta tionlacain a bhféadfadh gá 
a bheith leo;

(h) aon bhearta tionlacain eile a 
bhféadfadh gá a bheith leo, lena n-áirítear 
laghdú ar ualach riaracháin nach bhfuil 
gá leis agus méadú ar líon na 
gcomhpháirtíochtaí poiblí 
príobháideacha;

Leasú 47

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 15 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. In ullmhú tograí dá bplean 
téarnaimh agus athléimneachta, féadfaidh 
Ballstáit iarraidh ar an gCoimisiún malartú 
dea-chleachtas a eagrú chun gur féidir leis 
na Ballstáit iarrthacha tairbhiú de thaithí 
Ballstát eile. Féadfaidh Ballstáit tacaíocht 
theicniúil a iarraidh freisin faoin Ionstraim 
um Thacaíocht Theicniúil i gcomhréir le 
rialachán na hionstraime sin.

4. In ullmhú tograí dá bplean 
téarnaimh agus athléimneachta, féadfaidh 
Ballstáit iarraidh ar an gCoimisiún malartú 
dea-chleachtas a eagrú chun gur féidir leis 
na Ballstáit iarrthacha tairbhiú de thaithí 
Ballstát eile, ar malartú dea-chleachtas é 
a chuirfear ar fáil go poiblí do na 
institiúidí agus comhlachtaí Eorpacha 
eile. Thairis sin, féadfaidh an Coimisiún 
sraith uirlisí dea-chleachtas a chur ar fáil 
do na Ballstáit.  Féadfaidh Ballstáit 
tacaíocht theicniúil a iarraidh freisin faoin 
Ionstraim um Thacaíocht Theicniúil i 
gcomhréir le rialachán na hionstraime sin.

Leasú 48

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 16 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Agus plean téarnaimh agus 
athléimneachta á mheas, gníomhóidh an 
Coimisiún i ndlúthchomhar leis an 
mBallstát lena mbaineann. Féadfaidh an 
Coimisiún barúlacha a thabhairt nó faisnéis 
bhreise a lorg. Soláthróidh an Ballstát lena 
mbaineann an fhaisnéis bhreise a iarrtar, 
agus déanfaidh sé athbhreithniú ar an 
bplean, más gá, sula dtíolactar go hoifigiúil 

1. Agus plean téarnaimh agus 
athléimneachta á mheas, tar éis dul i 
gcomhairle le Parlaimint na hEorpa, 
gníomhóidh an Coimisiún i ndlúthchomhar 
leis an mBallstát lena mbaineann. 
Féadfaidh an Coimisiún barúlacha a 
thabhairt nó faisnéis bhreise a lorg. 
Soláthróidh an Ballstát lena mbaineann an 
fhaisnéis bhreise a iarrtar, agus déanfaidh 
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é. sé athbhreithniú ar an bplean, más gá, sula 
dtíolactar go hoifigiúil é.

Leasú 49

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 an méid a rannchuidíonn sé 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 an méid a rannchuidíonn sé leis an 
ngeilleagar eolasbhunaithe agus leis na 
haistrithe digiteacha, agus chun na críche 
sin, cuirfidh sé na critéir seo a leanas san 
áireamh: 

Leasú 50

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 
leis na haistrithe glasa agus digiteacha nó 
le haghaidh a thabhairt ar na dúshláin a 
eascraíonn astu;

(b) cibé acu atá nó nach bhfuil bearta 
sa phlean a rannchuidíonn go héifeachtach 
leis an ngeilleagar eolasbhunaithe agus 
leis na haistrithe digiteacha sa chaoi go 
ndéanfar geilleagar iomaíoch a fhorbairt 
nó le haghaidh a thabhairt ar na dúshláin a 
eascraíonn astu;

Leasú 51

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) cibé acu a mheastar nó nach 
meastar go rannchuideoidh an plean 
téarnaimh agus athléimneachta go 
héifeachtach le hacmhainneacht fáis, 

(d) cibé acu a mheastar nó nach 
meastar go rannchuideoidh an plean 
téarnaimh agus athléimneachta go 
héifeachtach le hacmhainneacht fáis 
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cruthaithe post, agus athléimneacht 
eacnamaíoch agus shóisialta an Bhallstáit a 
neartú, le tionchar eacnamaíoch agus 
sóisialta na géarchéime a mhaolú, agus go 
rannchuideoidh sé leis an gcomhtháthú 
eacnamaíoch, sóisialta agus críochach a 
fheabhsú;

fadtéarmaí geilleagair iomaíoch, cruthú 
agus/nó caomhnaithe post ardcháilíochta, 
agus athléimneacht eacnamaíoch agus 
shóisialta an Bhallstáit a neartú, le tionchar 
eacnamaíoch agus sóisialta na géarchéime 
a mhaolú, agus go rannchuideoidh sé leis 
an gcomhtháthú eacnamaíoch, sóisialta 
agus críochach a fheabhsú chun forbairt 
níos comhchuí ar fud na mBallstát a 
bhaint amach;

Leasú 52

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) cibé acu is réasúnta agus inchreidte 
nó nach ea an réasúnú arna sholáthar ag an 
mBallstát maidir le méid chostais mheasta 
iomlána an phlean téarnaimh agus 
athléimneachta arna thíolacadh, agus atá nó 
nach bhfuil sé i gcomhréir leis an tionchar 
a mheastar a bheidh ar an ngeilleagar agus 
ar an bhfostaíocht;

(e) cibé acu is réasúnta agus inchreidte 
nó nach ea an réasúnú arna sholáthar ag an 
mBallstát maidir le méid chostais mheasta 
iomlána an phlean téarnaimh agus 
athléimneachta arna thíolacadh, agus atá nó 
nach bhfuil sé i gcomhréir leis an tionchar 
a mheastar a bheidh ar an ngeilleagar agus 
ar an bhfostaíocht comh maith le cibé acu 
atá nó nach bhfuil an plean íocaíochta i 
gcomhréir leis an rialachán airgeadais;

Leasú 53

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 
struchtúracha agus tionscadal infheistíochta 
poiblí ar gníomhaíochtaí comhleanúnacha 
iad;

(f) cibé acu atá nó nach bhfuil bearta 
sa phlean téarnaimh agus athléimneachta le 
haghaidh cur chun feidhme athchóirithe 
struchtúracha agus tionscadal infheistíochta 
poiblí ar gníomhaíochtaí éifeachtúla agus 
comhleanúnacha iad, chun cuidiú le poist 
a chruthú, le fás agus le sochaí 
eolasbhunaithe a fhorbairt;

Leasú 54
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Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 16 – mír 3 – pointe g

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(g) cibé acu a mheastar nó nach 
meastar go n-áiritheofar leis na socruithe 
atá beartaithe ag na Ballstáit lena 
mbaineann cur chun feidhme éifeachtach 
an phlean téarnaimh agus athléimneachta, 
lena n-áirítear an tráthchlár, na 
garspriocanna agus na spriocanna atá 
beartaithe, agus na táscairí gaolmhara.

(g) cibé acu a mheastar nó nach 
meastar go n-áiritheofar leis na socruithe 
atá beartaithe ag na Ballstáit lena 
mbaineann cur chun feidhme éifeachtach 
an phlean téarnaimh agus athléimneachta, 
lena n-áirítear an tráthchlár, an plean 
íocaíochta, na garspriocanna agus na 
spriocanna atá beartaithe, agus na táscairí 
gaolmhara.

Leasú 55

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. Tar éis dul i gcomhairle le 
Parlaimint na hEorpa, glacfaidh an 
Coimisiún cinneadh laistigh de dhá 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.

Leasú 56

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú
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(f) na socruithe chun rochtain ar na 
bunsonraí ábhartha a sholáthar don 
Choimisiún;

(f) na socruithe chun rochtain ar na 
bunsonraí ábhartha a sholáthar don 
Choimisiún, lena n-áirítear ó na 
riaracháin náisiúnta, réigiúnacha agus 
áitiúla;

Leasú 57

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 19 – mír 4 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Cuirfear an cur ar fionraí i leataobh i gcás 
inar ghlac an Ballstát na bearta is gá chun a 
áirithiú go gcuirfear na garspriocanna agus 
na spriocanna dá dtagraítear in 
Airteagal 17(1) chun feidhme go sásúil.

Cuirfear an cur ar fionraí i leataobh i gcás 
inar ghlac an Ballstát na bearta is gá chun a 
áirithiú go gcuirfear na garspriocanna agus 
na spriocanna dá dtagraítear in 
Airteagal 17(1) chun feidhme go sásúil, 
agus á ráthú go n-aisíocfar cistí a 
caitheadh ar bhealach míshásúil.

Leasú 58

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 21 – teideal

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle 
a chur ar an eolas agus cumarsáid maidir 
le pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta na mBallstát

Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle 
a bheith rannpháirteach agus cumarsáid 
maidir le pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta na mBallstát

Leasú 59

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 

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 
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mhíchuí. Féadfaidh an Ballstát lena 
mbaineann a iarraidh ar an gCoimisiún 
faisnéis íogair nó rúnda a fholú, dá gcuirfí 
leas poiblí an Bhallstáit i mbaol dá nochtfaí 
í.

mhíchuí. Féadfaidh an Ballstát lena 
mbaineann a iarraidh ar an gCoimisiún 
faisnéis íogair nó rúnda a fholú, dá gcuirfí 
leas poiblí an Bhallstáit i mbaol dá nochtfaí 
í. Ní dhéanfar iarraidh den sórt sin a 
léirmhíniú ar bhonn leathan.

Leasú 60

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 21 - mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Féadfaidh an Coimisiún dul i mbun 
gníomhaíochtaí cumarsáide chun 
infheictheacht an chistithe ón Aontas don 
tacaíocht airgeadais i gcomhair an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta atá 
beartaithe, lena n-áirítear trí 
chomhghníomhaíochtaí cumarsáide leis na 
húdaráis náisiúnta lena mbaineann.

2. Féadfaidh an Coimisiún dul i mbun 
gníomhaíochtaí cumarsáide chun 
infheictheacht an chistithe ón Aontas don 
tacaíocht airgeadais i gcomhair an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta atá 
beartaithe, lena n-áirítear trí 
chomhghníomhaíochtaí cumarsáide leis na 
húdaráis náisiúnta, réigiúnacha agus 
áitiúla agus le heagraíochtaí gairmiúla 
agus eagraíochtaí ábhartha na sochaí 
sibhialta.

Leasú 61

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 22 – mír 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Déanfaidh an Coimisiún agus na Ballstáit 
lena mbaineann, i mbeart i gcomhréir lena 
gcuid freagrachtaí faoi seach, 
sineirgíochtaí a chothú agus comhordú 
éifeachtach idir na hionstraimí arna mbunú 
leis an Rialachán seo agus cláir eile de 
chuid an Aontais a áirithiú, agus go 
háirithe le bearta arna maoiniú le cistí ón 
Aontas. Chun na críche sin, déanfaidh siad 
na nithe seo a leanas:

Déanfaidh an Coimisiún agus na Ballstáit 
lena mbaineann, chun aon fhorluí a 
sheachaint, sineirgí a chothú agus 
comhordú éifeachtach idir na hionstraimí 
arna mbunú leis an Rialachán seo agus 
cláir eile de chuid an Aontais a áirithiú, 
agus go háirithe le bearta arna maoiniú le 
cistí ón Aontas. Chun na críche sin, 
déanfaidh siad na nithe seo a leanas:
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Leasú 62

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1a. Chun infheictheacht a chruthú 
maidir le tacaíocht an Aontais tríd an 
tSaoráid, déanfaidh na Ballstáit a 
saoránaigh a chur ar an eolas maidir le 
tionscadail atá á maoiniú;

Leasú 63

Togra le haghaidh Rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 3 – pointe 2.1 – mír 1 – fomhír 2 – fleasc 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

— meastar go bhfuil na dúshláin sin 
suntasach maidir le treisiú le 
hacmhainneacht fáis gheilleagar an 
Bhallstáit lena mbaineann,

— meastar go bhfuil na dúshláin sin 
suntasach maidir le treisiú le 
hacmhainneacht fáis gheilleagar an 
Bhallstáit lena mbaineann, mar shampla 
trí acmhainneacht fáis inbhuanaithe a 
fhorbairt,

Leasú 64

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 agus go n-
éascóidh siad rochtain níos forleithne ar 
theicneolaíochtaí digiteacha;

Leasú 65

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 3 – pointe 2.4 – an chuid réamhráiteach
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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 rannchuideoidh an 
plean téarnaimh agus athléimneachta go 
héifeachtach le neartú acmhainneachta fáis, 
cruthaithe post, lena n-áirítear poist do 
dhaoine óga faoi bhun 25 bliana d’aois 
agus do mhná, 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;
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