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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 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1) Ghlac an Coimisiún Teachtaireacht 
maidir leis an gComhaontú Glas don 
Eoraip an 11 Nollaig 20191, inar leagadh 
amach a threochlár i dtreo beartas fáis nua 
le haghaidh na hEorpa agus inar leagadh 
amach cuspóirí uaillmhianacha chun an t-
athrú aeráide a shárú agus chun an 
comhshaol a chosaint. I gcomhréir leis an 
gcuspóir neodracht aeráide a bhaint amach 
san Aontas faoi 2050 ar dhóigh 
éifeachtach agus chóir, fógraíodh sa 
Chomhaontú Glas don Eoraip go mbeadh 
Sásra um Aistriú Cóir ann, lena soláthrófaí 
bealaí chun aghaidh a thabhairt ar dhúshlán 
an chomhshaoil gan aon duine a fhágáil 
chun deiridh. Is iad na réigiúin agus na 
daoine is leochailí is mó a bhíonn 
neamhchosanta ar thionchar díobhálach an 
athraithe aeráide agus ar dhíghrádú an 
chomhshaoil. San am céanna, tá gá le 
hathruithe suntasacha struchtúracha chun 
an t-aistriú a bhainistiú.

(1) Ghlac an Coimisiún Teachtaireacht 
maidir leis an gComhaontú Glas don 
Eoraip an 11 Nollaig 20191, inar leagadh 
amach a threochlár i dtreo beartas fáis nua 
le haghaidh na hEorpa agus inar leagadh 
amach cuspóirí uaillmhianacha chun an t-
athrú aeráide a shárú agus chun an 
comhshaol a chosaint. I gcomhréir leis an 
gcuspóir spriocanna aeráide agus 
fuinnimh an Aontais do 2030 agus 
neodracht aeráide a bhaint amach san 
Aontas faoi 2050 ar dhóigh éifeachtach 
agus chóir, fógraíodh sa Chomhaontú Glas 
don Eoraip go mbeadh Sásra um Aistriú 
Cóir ann, lena soláthrófaí tacaíocht agus 
bealaí chun aghaidh a thabhairt ar dhúshlán 
an chomhshaoil gan aon duine a fhágáil 
chun deiridh. Is iad na réigiúin agus na 
daoine is leochailí is mó a bhíonn 
neamhchosanta ar thionchar díobhálach an 
athraithe aeráide agus ar dhíghrádú an 
chomhshaoil as a dtagann dídhaonrú na 
réigiún lena mbaineann. Ag an am 
céanna, teastaíonn athruithe suntasacha 
struchtúracha chun an t-aistriú a bhainistiú, 
rud a éileoidh maoiniú uaillmhianach ón 
Aontas, agus cé go bhfuil suíomhanna 
tosaigh difriúla ag na Ballstáit, is iad na 
réigiúin is lú forbairt na réigiúin is 
forimeallaí, na réigiúin sléibhe, na 
hoileáin, na ceantair inar tearc an 
daonra, na ceantair thuaithe, iargúlta 
agus faoi mhíbhuntáiste geografach inar 
tearc an daonra, na ceantair ina bhfuil sé 
níos deacra an t-aistriú fuinnimh go 
neodracht aeráide a bhaint amach.  
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__________________ __________________
1 COM(2019)640 final. 1 COM(2019)640 final.

Leasú 2

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2) Ghlac an Coimisiún Teachtaireacht 
maidir le Plean Infheistíochta an 
Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip2 an 
14 Eanáir 2020, lenar bunaíodh an Sásra 
um Aistriú Cóir atá dírithe ar na réigiúin 
agus ar na hearnálacha ina n-imreoidh an t-
aistriú an tionchar is mó mar gheall ar a 
spleáchas ar bhreoslaí iontaise, lena n-
áirítear gual, móin agus sceall ola, nó ar 
phróisis thionsclaíocha atá dian ó thaobh 
gáis cheaptha teasa de, ach a bhfuil cumas 
níos lú acu na hinfheistíochtaí is gá a 
mhaoiniú. Tá na trí cholún seo a leanas sa 
Sásra um Aistriú Cóir: Ciste um Aistriú 
Cóir arna chur chun feidhme faoi 
bhainistíocht chomhroinnte, scéim 
thiomnaithe um aistriú cóir faoi InvestEU, 
agus saoráid iasachta don earnáil phoiblí 
chun infheistíochtaí breise a fhorscaoileadh 
sna réigiúin lena mbaineann.

(2) Ghlac an Coimisiún Teachtaireacht 
maidir le Plean Infheistíochta an 
Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip2 an 
14 Eanáir 2020, lenar bunaíodh an Sásra 
um Aistriú Cóir atá dírithe ar na réigiúin, 
ar na daoine agus ar na hearnálacha ina n-
imreoidh an t-aistriú an tionchar is mó mar 
gheall ar a spleáchas ar bhreoslaí iontaise, 
lena n-áirítear gual, móin agus sceall ola, 
nó ar phróisis thionsclaíocha atá dian ó 
thaobh gás ceaptha teasa de, ach a bhfuil 
cumas níos lú acu na hinfheistíochtaí is gá 
a mhaoiniú. Tá na trí cholún seo a leanas sa 
Sásra um Aistriú Cóir: Ciste um Aistriú 
Cóir arna chur chun feidhme faoi 
bhainistíocht chomhroinnte, scéim 
thiomnaithe um aistriú cóir faoi InvestEU, 
agus saoráid iasachta don earnáil phoiblí 
chun infheistíochtaí breise a fhorscaoileadh 
sna réigiúin lena mbaineann.

__________________ __________________
2 COM(2020)21 final. 2 COM(2020)21 final.

Leasú 3

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3) Ghlac an Coimisiún an togra chun 
an Ciste um Aistriú Cóir a bhunú an 
14 Eanáir 20203. Chun clársceidealú agus 
cur chun feidhme an Chiste a fheabhsú, 
glacfar pleananna críochacha um aistriú 
cóir, ina leagfar amach príomhchéimeanna 
agus amlíne phróiseas an aistrithe agus ina 

(3) Ghlac an Coimisiún an togra chun 
an Ciste um Aistriú Cóir a bhunú an 
14 Eanáir 20203. Chun clársceidealú agus 
cur chun feidhme an Chiste a fheabhsú, 
glacfar pleananna críochacha um aistriú 
cóir, ina leagfar amach príomhchéimeanna 
agus amlíne phróiseas an aistrithe i dtreo 
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sainaithneofar na críocha is mó a 
ndéanfaidh an t-aistriú go geilleagar a 
bheidh neodrach ó thaobh na haeráide de 
difear diúltach dóibh agus a bhfuil 
inniúlacht níos lú acu dul i ngleic le 
dúshláin an aistrithe.

spriocanna aeráide 2030 an Aontais a 
bhaint amach mar a shainmhínítear in 
Airteagal 2 (11) de Rialachán (AE) 
2018/19993a agus ina sainaithneofar na 
críocha is mó a ndéanfaidh an t-aistriú go 
geilleagar a bheidh neodrach ó thaobh na 
haeráide de difear diúltach dóibh faoi 2050 
agus a bhfuil inniúlacht níos lú acu dul i 
ngleic le dúshláin shóisialta agus 
chomhshaoil an aistrithe. Ba cheart go 
feidhm a bheith ag prionsabal na 
comhpháirtíochta maidir le hullmhú, cur 
chun feidhme, faireachán agus 
meastóireacht a dhéanamh ar na 
pleananna críochacha um aistriú cóir dá 
dtagraítear in Airteagal [7] de Rialachán 
[Rialachán CUAC].

__________________ __________________

3 COM(2020)22 final. 3 COM(2020)22 final.
3a 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 
agus ón gComhairle (IO L 328, 
21.12.2018, lch. 1).

Leasú 4

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4) Ba cheart saoráid iasachta don 
earnáil phoiblí (“an tSaoráid”) a sholáthar. 
Is í an tríú colún den Sásra um Aistriú Cóir 

(4) Ba cheart saoráid iasachta don 
earnáil phoiblí (“an tSaoráid”) a sholáthar. 
Is í an tríú colún den Sásra um Aistriú Cóir 
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a bheidh inti, a thacóidh le heintitis san 
earnáil phoiblí a gcuid infheistíochtaí a 
dhéanamh. Ba cheart do na hinfheistíochtaí 
sin na riachtanais forbartha a eascraíonn as 
na dúshláin aistrithe a chomhlíonadh, 
dúshláin a dtugtar tuairisc orthu sna 
pleananna críochacha um aistriú cóir faoi 
mar atá glactha ag an gCoimisiún. Ba 
cheart do na gníomhaíochtaí a bhfuiltear ag 
brath orthu le haghaidh tacaíochta a bheith 
comhsheasmhach agus comhlántach leo 
siúd lena dtacaítear faoin dá cholún eile 
den Sásra um Aistriú Cóir.

a bheidh inti, a thacóidh le heintitis san 
earnáil phoiblí a gcuid infheistíochtaí a 
dhéanamh. Ba cheart do na hinfheistíochtaí 
sin na riachtanais forbartha a eascraíonn as 
na dúshláin aistrithe a chomhlíonadh, 
dúshláin a dtugtar tuairisc orthu sna 
pleananna críochacha um aistriú cóir faoi 
mar atá glactha ag an gCoimisiún agus aird 
chuí á tabhairt ar thréithe agus ar 
acmhainneacht an cheantair atá le forbairt. 
Ba cheart do na gníomhaíochtaí a 
bhfuiltear ag brath orthu le haghaidh 
tacaíochta a bheith comhsheasmhach, 
comhlántach agus sineirgí a áirithiú leo 
siúd lena dtacaítear faoin dá cholún eile 
den Sásra um Aistriú Cóir. Ba cheart na 
gníomhaíochtaí sin i gcomhréir le 
spriocanna laghdaithe astaíochtaí 2030 
agus a bheith mar aidhm acu geilleagar 
atá neodrach ó thaobh na haeráide de a 
bhaint amach faoi 2050.

Leasú 5

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5) Chun cur le héagsúlú eacnamaíoch 
na gcríoch a bhfuil tionchar ag an aistriú 
orthu, ba cheart raon leathan infheistíochtaí 
a chumhdach leis an tSaoráid, ar choinníoll 
go rannchuidíonn siad le riachtanais 
forbartha a chomhlíonadh san aistriú go 
geilleagar a bheidh neodrach ó thaobh na 
haeráide de, faoi mar a thugtar tuairisc 
orthu sna pleananna críochacha um aistriú 
cóir. Leis na hinfheistíochtaí a dtacófar leo 
féadfar na nithe seo a leanas a chumhdach: 
bonneagar fuinnimh agus iompair, líonraí 
téimh ceantair, soghluaisteacht ghlas, 
bainistiú dramhaíola cliste, fuinneamh glan 
agus bearta éifeachtúlachta fuinnimh, lena 
n-áireofar athchóiriú agus athnuachan 
foirgneamh, tacaíocht le haghaidh an 
aistrithe go geilleagar ciorclach, athchóiriú 
agus dí-éilliú talún, chomh maith le huas-
sciliú agus athsciliú, oiliúint agus 

(5) Chun cur le héagsúlú eacnamaíoch 
na gcríoch is mó a bheidh faoi thionchar 
diúltach an aistrithe, ba cheart raon leathan 
infheistíochtaí a chumhdach leis an 
tSaoráid, ar choinníoll go rannchuidíonn 
siad le riachtanais forbartha a 
chomhlíonadh san aistriú i dtreo 
spriocanna 2030 an Aontais don aeráid 
agus d’fhuinneamh agus do gheilleagar 
neodrach ó thaobh aeráide san Aontas faoi 
2050 go geilleagar a bheidh neodrach ó 
thaobh na haeráide de, faoi mar a thugtar 
tuairisc orthu sna pleananna críochacha um 
aistriú cóir. Leis na hinfheistíochtaí a 
dtacófar leo féadfar na nithe seo a leanas a 
chumhdach:córais chliste fuinnimh, 
bonneagar san earnáil iompair atá 
neamhdhíobhálach don chomhshaol agus 
dícharbónaithe, líonraí téimh ceantair 
ardéifeachtúla, soghluaisteacht saor ó 
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bonneagar sóisialta, lena n-áireofar 
tithíocht shóisialta. Féadfar réitigh as a 
dtagann athléimneacht feabhsaithe 
bonneagair in aghaidh tubaistí a áirithiú le 
forbairtí bonneagair freisin. Ba cheart tús 
áite a thabhairt do chur chuige 
infheistíochta cuimsitheach, go háirithe le 
haghaidh críocha a bhfuil riachtanais 
aistrithe thábhachtacha acu. D’fhéadfaí 
tacú le hinfheistíochtaí in earnálacha eile 
freisin dá mbeidís comhsheasmhach leis na 
pleananna críochacha um aistriú cóir a 
glacadh. Trí thacú le hinfheistíochtaí nach 
ngineann ioncam leordhóthanach, tá sé 
d'aidhm ag an tSaoráid na hacmhainní 
breise is gá a sholáthar d’eintitis san earnáil 
phoiblí, acmhainní chun aghaidh a 
thabhairt ar na dúshláin shóisialta, 
eacnamaíocha agus chomhshaoil a 
eascraíonn as an gcoigeartú mar gheall ar 
aistriú aeráide. Chun cuidiú le 
hinfheistíochtaí le tionchar comhshaoil ard 
dearfach atá incháilithe faoin tSaoráid a 
aithint, féadfar úsáid a bhaint as 
tacsanomaíocht an Aontais maidir le 
gníomhaíochtaí eacnamaíocha atá 
inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de.

charbón, cliste agus inbhuanaithe, 
infheistíochtaí i ngníomhaíochtaí taighde 
agus nuálaíochta, lena n-áirítear in 
ollscoileanna agus in institiúidí taighde 
poiblí, agus chun cothú aistriú 
ardteicneolaíochtaí agus teicneolaíochtaí 
atá réidh don mhargadh, infheistíochtaí i 
ndigitiú, nuálaíocht dhigiteach agus 
nascacht dhigiteach, lena n-áirítear 
feirmeoireacht dhigiteach agus bheacht, 
bainistiú dramhaíola i gcomhréir le hord 
na réiteach dramhaíola, astaíochtaí gás 
ceaptha teasa a laghdú, fuinneamh glan 
agus bearta éifeachtúlachta fuinnimh, lena 
n-áireofar athchóiriú agus athnuachan 
foirgneamh, tacaíocht le haghaidh an 
aistrithe go geilleagar ciorclach, comhrac i 
gcoinne an phróisis dídhaonraithe, 
athchóiriú agus dí-éilliú talún nuair nach 
féidir an prionsabal ‘íoc mar a 
thruaillítear’ a chur i bhfeidhm, chomh 
maith le huas-sciliú agus athsciliú, oiliúint 
agus bonneagar sóisialta, lena n-áireofar 
tithíocht shóisialta, chomh maith le 
cumhdach digiteach a réigiún agus 
feabhsú nasc leathanbhanda. Ba cheart 
gach tionscadal maoinithe a bheith i 
gcomhréir leis na cuspóirí aeráide atá 
leagtha síos do 2030, agus mar sin ba 
cheart don Choimisiún staidéar a 
dhéanamh an bhfuil na tionscadail seo 
leormhaith chun an sprioc a bhaint 
amach maidir le hastaíochtaí a laghdú. 
Féadfar go n-áireofaí réitigh as a dtagann 
athléimneacht feabhsaithe bonneagair in 
aghaidh tubaistí le forbairtí bonneagair 
freisin agus comhordú cumas freagartha 
géarchéime, go háirithe sna réigiúin sin 
ar bhuail eachtraí adhaimsire iad le 
blianta beaga anuas. Ba cheart tús áite a 
thabhairt do chur chuige infheistíochta 
cuimsitheach, go háirithe le haghaidh 
críocha a bhfuil riachtanais aistrithe 
thábhachtacha acu. D’fhéadfaí tacú le 
hinfheistíochtaí in earnálacha eile freisin dá 
mbeidís comhsheasmhach leis na 
pleananna críochacha um aistriú cóir a 
glacadh, agus tar éis an t-aistriú aeráide 
dul i gcion orthu, nár éirigh leo tairbhiú 
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de Chéad Cholún an tSásra um Aistriú 
Cóir, an Ciste um Aistriú Cóir. Trí thacú 
le hinfheistíochtaí nach ngineann ioncam 
leordhóthanach, tá sé d’aidhm ag an 
tSaoráid na hacmhainní breise is gá a 
sholáthar d’eintitis san earnáil phoiblí, 
acmhainní chun aghaidh a thabhairt ar na 
dúshláin shóisialta, eacnamaíocha agus 
chomhshaoil a eascraíonn as an gcoigeartú 
mar gheall ar aistriú aeráide. Ba cheart 
baint a bheith ag údaráis áitiúla agus 
réigiúnacha ábhartha, comhpháirtithe 
eacnamaíocha agus sóisialta agus sochaí 
sibhialta na gcríocha lena mbaineann leis 
an bpróiseas chun na hinfheistíochtaí a 
dtacaíonn an tSaoráid leo a aithint i 
gcomhréir le prionsabal na 
comhpháirtíochta a leagtar síos in 
Airteagal 6 de Rialachán (AE)… / … 
[RFC nua]. Chun cuidiú le hinfheistíochtaí 
le tionchar comhshaoil ard dearfach atá 
incháilithe faoin tSaoráid a aithint, ba 
cheart úsáid a bhaint as tacsanomaíocht an 
Aontais maidir le gníomhaíochtaí 
eacnamaíocha atá inbhuanaithe ó thaobh an 
chomhshaoil de. Ba cheart iarmhairtí 
tubaisteacha COVID-19 ar go leor réigiún 
de chuid an Aontais chomh maith le 
tionchar míchothrom an víris a chur i 
gcuntas freisin, chun a áirithiú go dtéann 
an tacaíocht chuig na réigiúin is mó a 
mbíonn tionchar diúltach orthu.

Leasú 6

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 5 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5a) I gcomhthéacs na n-iarrachtaí 
chun comhtháthú eacnamaíoch, 
críochach agus sóisialta a mhéadú, ba 
cheart go rannchuideodh an tSaoráid 
freisin le neamhionannais a dhíothú, 
comhionannas inscne a chur chun cinn 
agus an ghné inscne a chomhtháthú, 
chomh maith le hidirdhealú a chomhrac 

atá bunaithe ar ghnéas, ar 



AD\1214782GA.docx 9/27 PE658.810v01-00

GA

thionscnamh ciníoch nó eitneach, ar 
reiligiún nó ar chreideamh, ar 
mhíchumas, ar aois nó ar threoshuíomh 
gnéasach mar a leagtar amach in 
Airteagal 2 den Chonradh ar an Aontas 
Eorpach (CAE), in Airteagal 10 CFAE 
agus in Airteagal 21 de Chairt um 
Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh. 
Ba cheart do na geallsealbhóirí go léir a 
bhfuil baint acu ag gach céim de chur 
chun feidhme na Saoráide gealltanas a 
thabhairt comhionannas a chur chun 
cinn, agus go háirithe, a áirithiú go 
gcuirtear an tionchar ar mhná i gcuntas, 
ós rud é go mbíonn tionchar díréireach ag 
an athrú aeráide agus ag an bpróiseas 
aistrithe ar mhná.

Leasú 7

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 12

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12) Ba cheart acmhainní le haghaidh 
tacaíocht chomhairleach a sholáthar freisin 
chun ullmhú, forbairt agus cur chun 
feidhme tionscadal a chur chun cinn.

(12) Ba cheart acmhainní le haghaidh 
tacaíocht chomhairleach agus saineolais a 
sholáthar freisin chun ullmhú, forbairt agus 
cur chun feidhme tionscadal a chur chun 
cinn.

Leasú 8

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 13

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(13) Chun a áirithiú go dtabharfar an 
deis do gach Ballstát tairbhiú den 
chomhpháirt deontais, ba cheart sásra a 
bhunú chun sciartha náisiúnta 
comharthaithe atá le hurramú le linn na 
chéad chéime a bhunú, bunaithe ar an 
eochair leithdháilte atá beartaithe sa 
Rialachán maidir leis an gCiste um Aistriú 
Cóir. Chun an cuspóir sin a thabhairt chun 
réitigh leis an ngá le héifeacht 
eacnamaíoch na Saoráide agus cur chun 

(13) Chun a áirithiú go dtabharfar an 
deis do gach Ballstát tairbhiú den 
chomhpháirt deontais, ba cheart sásra a 
bhunú chun sciartha náisiúnta 
comharthaithe atá le hurramú le linn na 
chéad chéime a bhunú, bunaithe ar an 
eochair leithdháilte atá beartaithe sa 
Rialachán maidir leis an gCiste um Aistriú 
Cóir. Riachtanais réigiún beagfhorbartha 
dá dtagraítear in Airteagal [102 (2)] de 
Rialachán ... / ... ba cheart [RFC nua] a 
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feidhme na Saoráide a optamú, áfach, níor 
cheart na leithdháiltí náisiúnta sin a 
chomharthú go dtí tar éis an 
31 Nollaig 2024. Ina dhiaidh sin, ba cheart 
na hacmhainní atá fágtha agus atá ar fáil le 
haghaidh na comhpháirte deontais a 
sholáthar gan aon sciar náisiúnta a 
leithdháileadh roimh ré agus ar bhonn 
iomaíoch ar leibhéal an Aontais, agus san 
am céanna tuarthacht na hinfheistíochta a 
áirithiú agus cur chuige a bhunófar ar 
riachtanais chomh maith lena bheith ina 
chóineasú réigiúnach a leanúint.

chur i gcuntas. Chun an cuspóir sin a 
thabhairt chun réitigh leis an ngá le 
héifeacht eacnamaíoch na Saoráide agus 
cur chun feidhme na Saoráide a optamú, 
áfach, níor cheart na leithdháiltí náisiúnta 
sin a chomharthú go dtí tar éis an 
31 Nollaig 2024. Ina dhiaidh sin, ba cheart 
na hacmhainní atá fágtha agus atá ar fáil le 
haghaidh na comhpháirte deontais a 
sholáthar gan aon sciar náisiúnta a 
leithdháileadh roimh ré agus ar bhonn 
iomaíoch ar leibhéal an Aontais, agus san 
am céanna tuarthacht na hinfheistíochta a 
áirithiú agus cur chuige a bhunófar ar 
riachtanais a leanúint agus comhtháthú 
eacnamaíoch, sóisialta agus críochach a 
chur chun cinn, agus tosaíocht á tabhairt 
go háirithe do na réigiúin beagfhorbartha 
atá ag buailte le cumas níos ísle le 
haghaidh infheistíocht phoiblí.

Leasú 9

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 14

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14) Ba cheart coinníollacha 
incháilitheachta sonracha agus critéir 
dhámhachtana sonracha a leagan amach sa 
chlár oibre agus sa ghlao ar thograí. Sna 
coinníollacha incháilitheachta agus sna 
critéir dhámhachtana sin ba cheart na nithe 
seo a leanas a chur san áireamh: 
ábharthacht an tionscadail i gcomhthéacs 
na riachtanas forbartha a dtugtar tuairisc 
orthu sna pleananna críochacha um aistriú 
cóir, an cuspóir foriomlán cóineasú 
réigiúnach agus críochach a chur chun 
cinn agus suntas na comhpháirte deontais 
maidir le hinmharthanacht an tionscadail. 
Níor cheart Tacaíocht ón Aontas arna bunú 
leis an Rialachán seo a bheith ar fáil ach do 
na Ballstáit a ghlac plean críochach amháin 
um aistriú cóir ar a laghad. Sa chlár oibre 
agus sna glaonna ar thograí cuirfear san 
áireamh freisin na pleananna críochacha 
um aistriú cóir a chuirfidh na Ballstáit 

(14) Ba cheart coinníollacha 
incháilitheachta sonracha agus critéir 
dhámhachtana sonracha a leagan amach sa 
chlár oibre agus sa ghlao ar thograí. Ba 
cheart leis na coinníollacha 
incháilitheachta agus na critéir tosaíochta 
sin go gcuirfí san áireamh na critéir 
ábhartha arna mbunú le Rialachán (AE) 
... / ... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle [Rialachán maidir le creat a 
bhunú chun infheistíocht inbhuanaithe a 
éascú], cumas an tionscadail cuspóirí na 
riachtanas forbartha a thuairiscítear sna 
pleananna trasdula críochacha críochacha a 
chomhlíonadh, an rannchuidiú le 
spriocanna aeráide agus fuinnimh 2030 
an Aontais agus neodracht aeráide faoi 
2050 a bhaint amach, an cuspóir 
foriomlán comhtháthú eacnamaíoch, 
sóisialta agus críochach a chur chun cinn, 
agus an bhearna forbartha idir réigiúin a 
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isteach chun comhleanúnachas agus 
comhsheasmhacht a áirithiú thar cholúin 
dhifriúla an tSásra.

laghdú, agus tábhacht na comhpháirte 
deontais d’inmharthanacht an tionscadail, 
chomh maith leis an tiomantas ag na 
Ballstáit maidir leis na cuspóirí aeráide 
atá leagtha síos sa Chomhaontú Glas don 
Eoraip. Ba cheart don Choimisiún a 
áirithiú go gcuirtear comhionannas 
inscne agus comhtháthú na gné inscne i 
gcuntas agus go gcuirtear chun cinn iad 
sa chlár oibre. Níor cheart Tacaíocht ón 
Aontas arna bunú leis an Rialachán seo a 
bheith ar fáil ach do na Ballstáit a ghlac 
plean críochach amháin um aistriú cóir ar a 
laghad. Sa chlár oibre agus sna glaonna ar 
thograí cuirfear san áireamh freisin na 
pleananna críochacha um aistriú cóir a 
chuirfidh na Ballstáit isteach chun 
comhleanúnachas agus comhsheasmhacht a 
áirithiú thar cholúin dhifriúla an tSásra.

Leasú 10

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 16

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(16) Toisc gur cheart riachtanais 
forbartha éagsúla na réigiún ó Bhallstát go 
chéile a léiriú sa chomhpháirt deontais, ba 
cheart an tacaíocht sin a mhodhnú. Agus é 
á chur san áireamh gur gnách go mbíonn 
inniúlacht infheistíochta níos lú ag eintitis 
san earnáil phoiblí i réigiúin 
bheagfhorbartha, faoi mar a shainmhínítear 
in Airteagal 102(2) de Rialachán 
[Rialachán na bhForálacha Coiteanna nua], 
ba cheart do na rátaí deontais a chuirtear i 
bhfeidhm ar iasachtaí a sholáthraítear do na 
heintitis sin a bheith níos airde i 
gcomparáid le réigiúin eile.

(16) Ós rud é gur cheart go léireodh an 
chomhpháirt deontais riachtanais forbartha 
éagsúla na réigiún ar fud na mBallstát, 
chomh maith le spriocanna laghdaithe na 
n-astaíochtaí gás ceaptha teasa a bheith á 
gcomhlíonadh ag na réigiúin sin, ba 
cheart an tacaíocht sin a mhodhnú. Agus é 
á chur san áireamh gur gnách go mbíonn 
inniúlacht infheistíochta níos lú ag eintitis 
san earnáil phoiblí i réigiúin 
bheagfhorbartha, faoi mar a shainmhínítear 
in Airteagal 102(2) de Rialachán [RFC 
nua], sna réigiúin is forimeallaí, mar a 
shainmhínítear in Airteagal 349 CFAE, 
agus sna limistéir inar tearc an daonra , 
agus i limistéir thuaithe agus bhánaithe, 
ba cheart do na rátaí deontais a chuirtear i 
bhfeidhm ar iasachtaí a sholáthraítear do na 
heintitis sin a bheith níos airde i 
gcomparáid le réigiúin eile.
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Leasú 11

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 18

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(18) Chun an cur chun feidhme a 
bhrostú agus chun a áirithiú go n-úsáidfear 
acmhainní go tráthúil, ba cheart coimircí 
sonracha atá le háireamh sna 
comhaontuithe deontais a leagan síos leis 
an Rialachán seo. I bhfianaise an chuspóra 
sin, ba cheart don Choimisiún, i gcomhréir 
le prionsabal na comhréireachta, a bheith 
ábalta aon tacaíocht ón Aontas a laghdú nó 
a fhoirceannadh i gcás ina mbíonn easpa 
tromchúiseach dul chun cinn maidir le cur 
chun feidhme an tionscadail. Leagtar síos 
rialacha maidir le cur chun feidhme 
bhuiséad an Aontais sa Rialachán 
Airgeadais. Chun comhleanúnachas a 
áirithiú agus cláir chistiúcháin an Aontais á 
gcur chun feidhme, ba cheart feidhm a 
bheith ag an Rialachán Airgeadais maidir 
leis an gcomhpháirt deontais agus le 
hacmhainní le haghaidh tacaíocht 
chomhairleach faoin tSaoráid seo.

(18) Chun an cur chun feidhme a 
bhrostú agus chun a áirithiú go n-úsáidfear 
acmhainní go tráthúil, ba cheart coimircí 
sonracha atá le háireamh sna 
comhaontuithe deontais a leagan síos leis 
an Rialachán seo. I bhfianaise an chuspóra 
sin, ba cheart don Choimisiún, i gcomhréir 
le prionsabal na comhréireachta, a bheith 
ábalta aon tacaíocht ón Aontas a laghdú nó 
a fhoirceannadh i gcás ina mbíonn easpa 
tromchúiseach dul chun cinn maidir le cur 
chun feidhme an tionscadail, agus i gcás 
nach gcomhlíontar an cuspóir maidir le 
hastaíochtaí a laghdú.  Ba cheart don 
Choimisiún, tar éis fógra a thabhairt don 
Bhallstát lena mbaineann faoi laghdú nó 
foirceannadh tacaíochta an Aontais, na 
cúiseanna leis an laghdú nó an 
foirceannadh a chur in iúl don 
Chomhairle agus do Pharlaimint na 
hEorpa. Leagtar síos rialacha maidir le cur 
chun feidhme bhuiséad an Aontais sa 
Rialachán Airgeadais. Chun 
comhleanúnachas a áirithiú agus cláir 
chistiúcháin an Aontais á gcur chun 
feidhme, ba cheart feidhm a bheith ag an 
Rialachán Airgeadais maidir leis an 
gcomhpháirt deontais agus le hacmhainní 
le haghaidh tacaíocht chomhairleach faoin 
tSaoráid seo.

Leasú 12

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 19

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(19) I gcomhréir leis an Rialachán 
Airgeadais agus Rialachán (AE, Euratom) 
Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle, Rialachán (Euratom, 

(19) I gcomhréir leis an Rialachán 
Airgeadais agus Rialachán (AE, Euratom) 
Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle, Rialachán (Euratom, 
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CE) Uimh. 2988/95 ón gComhairle, 
Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 
ón gComhairle agus Rialachán (AE) 
2017/1939 ón gComhairle, déanfar 
leasanna airgeadais an Aontais a chosaint 
le bearta comhréireacha, bearta lena n-
áirítear neamhrialtachtaí a chosc, a bhrath, 
a cheartú agus a fhiosrú, lena n-áirítear an 
chalaois, cistí a cailleadh, a íocadh go 
mícheart nó a úsáideadh go mícheart a 
ghnóthú agus, i gcás inarb iomchuí, pionóis 
riaracháin a fhorchur. Go háirithe, i 
gcomhréir le Rialacháin (Euratom, CE) 
Uimh. 2185/96 agus (AE, Euratom) 
Uimh. 883/2013, 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 
neamhdhleathach eile a dhéanann difear do 
leasanna airgeadais an Aontais. I 
gcomhréir le Rialachán (AE) 2017/1939, 
féadfaidh Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí 
Eorpaigh (OIPE) cionta in aghaidh 
leasanna airgeadais an Aontais a imscrúdú 
agus a ionchúiseamh, de réir mar a 
fhoráiltear dó i dTreoir (AE) 2017/1371 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle. 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 i dtaca 
leis na Ballstáit sin atá rannpháirteach sa 
chomhar feabhsaithe de bhun Rialachán 
(AE) 2017/1939 agus do Chúirt Iniúchóirí 
na hEorpa (CIE), agus ní mór dó a áirithiú 
go dtabharfaidh aon tríú páirtí a bheidh 
páirteach i gcur chun feidhme cistí de 
chuid an Aontais cearta coibhéiseacha.

CE) Uimh. 2988/95 ón gComhairle, 
Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 
ón gComhairle agus Rialachán (AE) 
2017/1939 ón gComhairle, déanfar 
leasanna airgeadais an Aontais a chosaint 
le bearta comhréireacha, bearta lena n-
áirítear neamhrialtachtaí a chosc, a bhrath, 
a cheartú agus a fhiosrú, lena n-áirítear an 
chalaois, cistí a cailleadh, a íocadh go 
mícheart nó a úsáideadh go mícheart a 
ghnóthú agus, i gcás inarb iomchuí, pionóis 
riaracháin a fhorchur. Ba cheart aon 
neamhrialtachtaí a shainaithnítear a chur 
in iúl do Pharlaimint na hEorpa agus don 
Chomhairle. Go háirithe, i gcomhréir le 
Rialacháin (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 
agus (AE, Euratom) Uimh. 883/2013, 
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 
neamhdhleathach eile a dhéanann difear do 
leasanna airgeadais an Aontais. I 
gcomhréir le Rialachán (AE) 2017/1939, 
féadfaidh Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí 
Eorpaigh (OIPE) cionta in aghaidh 
leasanna airgeadais an Aontais a imscrúdú 
agus a ionchúiseamh, de réir mar a 
fhoráiltear dó i dTreoir (AE) 2017/1371 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle. 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 i dtaca 
leis na Ballstáit sin atá rannpháirteach sa 
chomhar feabhsaithe de bhun Rialachán 
(AE) 2017/1939 agus do Chúirt Iniúchóirí 
na hEorpa (CIE), agus ní mór dó a áirithiú 
go dtabharfaidh aon tríú páirtí a bheidh 
páirteach i gcur chun feidhme cistí de 
chuid an Aontais cearta coibhéiseacha.
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Leasú 13

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 21

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(21) Chun creat airgeadais iomchuí a 
leagan amach le haghaidh comhpháirt 
deontais na Saoráide seo go dtí an 
31 Nollaig 2024, ba cheart cumhachtaí 
cur chun feidhme a bhronnadh ar an 
gCoimisiún chun na leithdháiltí náisiúnta 
atá ar fáil a leagan amach, leithdháiltí a 
léirítear mar sciartha d’imchlúdach 
airgeadais foriomlán na Saoráide le 
haghaidh gach Ballstát i gcomhréir leis an 
modheolaíocht a leagtar amach in 
Iarscríbhinn I a ghabhann leis an 
Rialachán [Rialachán CuAC]. Ba cheart 
na cumhachtaí cur chun feidhme a 
bhronnadh gan nós imeachta coiste óir 
eascraíonn na sciartha go díreach as 
modheolaíocht ríomha réamhshainithe a 
chur i bhfeidhm.

(21) Chun creat airgeadais iomchuí a 
leagan amach le haghaidh comhpháirt 
deontais na Saoráide seo go dtí an 
31 Nollaig 2024, ba cheart an chumhacht 
chun gníomhartha a ghlacadh i 
gcomhréir le hAirteagal 290 den 
Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh a tharmligean chuig an 
gCoimisiún i leith na leithdháiltí náisiúnta 
atá ar fáil a leagan mar scaireanna 
d’imchlúdach airgeadais foriomlán na 
Saoráide do gach Ballstát . 

Leasú 14

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 1 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Soláthrófar leis an tSaoráid tacaíocht a 
rachaidh chun sochair chríocha an Aontais a 
mbeidh orthu aghaidh a thabhairt ar 
dhúshláin thromchúiseacha shóisialta, 
chomhshaoil agus eacnamaíocha a 
eascróidh as próiseas aistrithe an Aontais 
chuig geilleagar atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de faoi 2050.

Soláthrófar leis an tSaoráid tacaíocht a 
rachaidh chun sochair chríocha an Aontais 
a mbeidh orthu aghaidh a thabhairt ar 
dhúshláin thromchúiseacha shóisialta, 
chomhshaoil agus eacnamaíocha a 
eascróidh as próiseas aistrithe an Aontais 
chuig spriocanna aeráide agus fuinnimh 
an Aontais do 2030, agus chuig geilleagar 
atá neodrach ó thaobh na haeráide de faoi 
2050.
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Leasú 15

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 2 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. ciallaíonn “tairbhí” eintiteas 
dlítheanach san earnáil phoiblí a bunaíodh i 
mBallstát mar chomhlacht dlí phoiblí, nó 
mar chomhlacht faoi rialú an dlí 
phríobháidigh ar cuireadh misean seirbhíse 
poiblí air, lenar síníodh comhaontú 
deontais faoin tSaoráid;

2. ciallaíonn “tairbhí” eintiteas 
dlítheanach san earnáil phoiblí a bunaíodh i 
mBallstát mar chomhlacht dlí phoiblí, nó 
mar chomhlacht faoi rialú an dlí 
phríobháidigh a gcuirtear de chúram air 
comhpháirtíocht phríobháideach phoiblí 
(CPP) a chur chun feidhme nó misean 
seirbhíse poiblí eile air, lenar síníodh 
comhaontú deontais faoin tSaoráid;

Leasú 16

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 2 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5 ciallaíonn “plean críochach um 
aistriú cóir” plean a bunaíodh i gcomhréir 
le hAirteagal 7 den Rialachán [Rialachán 
CuAC] agus a d’fhormheas an Coimisiún;

5 ciallaíonn “plean críochach um 
aistriú cóir” plean a bunaíodh i gcomhréir 
le hAirteagal 7 den Rialachán [Rialachán 
CuAC] agus i gcomhréir le prionsabal na 
comhpháirtíochta a leagtar síos in 
Airteagal 6 de Rialachán (AE)… /… 
[RFC nua], agus a d’fhormheas an 
Coimisiún;

Leasú 17

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 3 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Is é cuspóir ginearálta na Saoráide 
aghaidh a thabhairt ar dhúshláin 
shocheacnamaíocha thromchúiseacha a 
eascraíonn as próiseas an aistrithe chuig 
geilleagar atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de, agus é sin a dhéanamh chun 
tairbhe chríocha an Aontais a aithnítear sna 

1. Is é cuspóir ginearálta na Saoráide 
aghaidh a thabhairt ar dhúshláin 
shocheacnamaíocha agus chomhshaoil 
thromchúiseacha a eascraíonn as próiseas 
an aistrithe chuig geilleagar atá neodrach ó 
thaobh na haeráide de, agus é sin a 
dhéanamh chun tairbhe chríocha an 



PE658.810v01-00 16/27 AD\1214782GA.docx

GA

pleananna críochacha um aistriú cóir arna 
n-ullmhú ag na Ballstáit i gcomhréir le 
hAirteagal 7 de Rialachán [Rialachán 
CuAC].

Aontais a aithnítear sna pleananna 
críochacha um aistriú cóir arna n-ullmhú 
ag na Ballstáit i gcomhréir le hAirteagal 7 
de Rialachán [Rialachán CuAC], agus 
rannchuidiú le spriocanna aeráide agus 
fuinnimh an Aontais do 2030 a bhaint 
amach, agus neodracht aeráide faoi 2050, 
i gcomhréir le cuspóirí Chomhaontú 
Pháras.

Leasú 18

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 3 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Beidh mar chuspóir sonrach ag an 
tSaoráid infheistíochtaí ón earnáil phoiblí a 
mhéadú, lena dtugtar aghaidh ar riachtanais 
forbartha na réigiún a aithnítear sna 
pleananna críochacha um aistriú cóir, trí 
mhaoiniú na dtionscadal nach ngineann 
sreabh leordhóthanach ioncaim dhílis agus 
nach maoineofaí gan gné na tacaíochta 
deontais ó bhuiséad an Aontais a éascú.

2. Beidh mar chuspóir sonrach ag an 
tSaoráid infheistíochtaí ón earnáil phoiblí a 
mhéadú, lena dtugtar aghaidh ar riachtanais 
forbartha na réigiún a aithnítear sna 
pleananna críochacha um aistriú cóir, trí 
mhaoiniú na dtionscadal atá inbhuanaithe 
ó thaobh an chomhshaoil de nach 
ngineann sreabh leordhóthanach ioncaim 
dhílis agus nach maoineofaí gan gné na 
tacaíochta deontais ó bhuiséad an Aontais a 
éascú. Tabharfar aird ar leith ar na 
réigiúin bheagfhorbartha dá dtagraítear 
in Airteagal [102 (2)] de Rialachán ... / ... 
[RFC nua] 
Cuirfear chun cinn freisin leis an 
tSaoráid an t-aistriú i dtreo geilleagair atá 
neodrach ó thaobh na haeráide, 
inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil 
de agus cóir go heacnamaíoch agus go 
sóisialta, agus a ráthaíonn comhtháthú 
sóisialta idir críocha an Aontais.

Leasú 19

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 3 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Agus iarracht á déanamh an cuspóir 3. Agus iarracht á déanamh an cuspóir 
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sonrach dá dtagraítear i mír 2 a bhaint 
amach, tá sé d'aidhm ag an Rialachán seo 
freisin tacaíocht chomhairleach a sholáthar 
maidir le hullmhú, forbairt agus cur chun 
feidhme tionscadal incháilithe i gcás inar 
gá. Soláthrófar an tacaíocht chomhairleach 
sin i gcomhréir leis na rialacha agus 
modhanna cur chun feidhme le haghaidh 
Mol Comhairleach InvestEU a bunaíodh le 
hAirteagal [20] de Rialachán [Rialachán 
InvestEU].

sonrach dá dtagraítear i mír 2 a bhaint 
amach, tá sé d'aidhm ag an Rialachán seo 
freisin tacaíocht chomhairleach agus 
saineolas a sholáthar maidir le hullmhú, 
forbairt agus cur chun feidhme tionscadal 
incháilithe i gcás inar gá. Soláthrófar an 
tacaíocht chomhairleach sin i gcomhréir 
leis na rialacha agus modhanna cur chun 
feidhme le haghaidh Mol Comhairleach 
InvestEU a bunaíodh le hAirteagal [20] de 
Rialachán [Rialachán InvestEU].

Leasú 20

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 4 – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5. Féadfar méid suas le 2 % de na 
hacmhainní dá dtagraítear i mír 1 a úsáid le 
haghaidh cúnamh teicniúil agus riaracháin 
le haghaidh cur chun feidhme na Saoráide 
cosúil le gníomhaíochtaí ullmhúcháin, 
faireacháin, rialúcháin, iniúchta agus 
meastóireachta lena n-áirítear córais 
faisnéise chorparáideacha agus córais 
teicneolaíochta, chomh maith le caiteachas 
riaracháin agus táillí na gcomhpháirtithe 
airgeadais.

5. Féadfar méid suas le 2 % de na 
hacmhainní dá dtagraítear i mír 1 a úsáid le 
haghaidh cúnamh teicniúil agus riaracháin 
le haghaidh cur chun feidhme na Saoráide 
cosúil le gníomhaíochtaí ullmhúcháin, 
faireacháin, rialúcháin, iniúchta, faisnéise, 
cumarsáide, poiblíochta agus 
meastóireachta lena n-áirítear córais 
faisnéise chorparáideacha agus córais 
teicneolaíochta, chomh maith le caiteachas 
riaracháin agus táillí na gcomhpháirtithe 
airgeadais.

Leasú 21

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Aithris 4 
Rochtain ar na hacmhainní

1. Beidh rochtain ar an tSaoráid ag brath 
ar chuspóir náisiúnta a ghlacadh i dtreo 
neodracht aeráide a bhaint amach faoi 
2050. Maidir leis na Ballstáit sin, nach 
bhfuil gealltanas tugtha fós acu do sprioc 
náisiúnta maidir le neodracht aeráide, ní 
scaoilfear ach 50% dá leithdháileadh 
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náisiúnta, agus cuirfear an 50% eile ar 
fáil a luaithe a ghlacfaidh siad an sprioc 
sin.
2. Beidh rochtain ar an tSaoráid ag brath 
ar an urraim don smacht reachta, atá ina 
réamhchoinníoll bunriachtanach do 
bhainistíocht fhónta airgeadais agus do 
mhaoiniú éifeachtach an Aontais, chomh 
maith leis an urraim do chearta an duine, 
lena n-áirítear cearta na mionlach mar 
chearta LGBTI, a mbaintear an bonn 
díobh i roinnt Ballstát mar thoradh ar 
chruthú limistéir atá saor ó LGBTI. 
Diúltóidh an Coimisiún d’iarratais ó 
údaráis áitiúla a ghlac le dearbhuithe 
“saor ó LGBT”.

Leasú 22

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 6 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Maidir le deontais a dámhadh de 
bhun glaonna ar thograí a seoladh amhail 
ón 1 Eanáir 2025, soláthrófar tacaíocht ón 
Aontas arna dámhachtain ar thionscadail 
incháilithe gan aon sciar náisiúnta a 
leithdháileadh roimh ré agus ar bhonn 
iomaíoch ar leibhéal an Aontais go dtí go 
n-ídeofar na hacmhainní atá fágtha. Le 
dámhachtain na ndeontas sin cuirfear san 
áireamh an gá le hintuarthacht 
infheistíochta agus le cur chun cinn an 
chóineasaithe réigiúnaigh a áirithiú.

3. Maidir le deontais a dámhadh de 
bhun glaonna ar thograí a seoladh amhail 
ón 1 Eanáir 2025, soláthrófar tacaíocht ón 
Aontas arna dámhachtain ar thionscadail 
incháilithe gan aon sciar náisiúnta a 
leithdháileadh roimh ré agus ar bhonn 
iomaíoch ar leibhéal an Aontais go dtí go 
n-ídeofar na hacmhainní atá fágtha. 
Tabharfaidh dámhachtain na ndeontas sin 
tosaíocht do réigiúin bheagfhorbartha dá 
dtagraítear in Airteagal [102 (2)] de 
Rialachán ... / ... [RFC nua] agus cuirfear 
san áireamh an gá le hintuarthacht 
infheistíochta agus le cur chun cinn an 
chóineasaithe réigiúnaigh a áirithiú.
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Leasú 23

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 6 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. Glacfaidh an Coimisiún cinneadh 
trí bhíthin gníomh cur chun feidhme lena 
leagfar amach a chuid sciartha féin le 
haghaidh gach Ballstát a eascraíonn as cur 
chun feidhme na modheolaíochta a leagtar 
amach in Iarscríbhinn I a ghabhann le 
Rialachán [Rialachán CuAC] i bhfoirm 
céatadán de na hacmhainní iomlána atá ar 
fáil. 

4. Cumhachtófar don Choimisiún 
gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i 
gcomhréir le hAirteagal 17 lena leagfar 
amach a chuid sciartha féin le haghaidh 
gach Ballstát a eascraíonn as cur chun 
feidhme na modheolaíochta a leagtar 
amach in Iarscríbhinn I a ghabhann le 
Rialachán [Rialachán CuAC] i bhfoirm 
céatadán de na hacmhainní iomlána atá ar 
fáil, agus as toisc athdháilte a chur i 
bhfeidhm agus riachtanais réigiún 
beagfhorbartha dá dtagraítear in 
Airteagal [102 (2)] de Rialachán ... / ... 
[RFC nua] á gcur i gcuntas bhfoirm 
céatadáin de na hacmhainní iomlána atá ar 
fáil. 

Leasú 24

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 8 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) bíonn tionchar intomhaiste ag na 
tionscadail maidir le haghaidh a thabhairt 
ar dúshláin thromchúiseacha shóisialta, 
eacnamaíocha agus chomhshaoil a 
eascraíonn as próiseas an aistrithe chuig 
geilleagar atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de agus rachaidh siad chun tairbhe 
na gcríoch a aithnítear i bplean críochach 
um aistriú cóir, fiú mura bhfuil siad 
lonnaithe sna críocha sin;

(a) bíonn tionchar intomhaiste ag na 
tionscadail maidir le haghaidh a thabhairt 
ar dúshláin thromchúiseacha shóisialta, 
eacnamaíocha dhéimeagrafacha nó 
chomhshaoil a eascraíonn as próiseas an 
aistrithe chuig geilleagar atá neodrach ó 
thaobh na haeráide de, rannchuidiú le 
spriocanna aeráide agus fuinnimh an 
Aontais do 2030 agus neodracht aeráide 
faoi 2050 a bhaint amach, agus rachaidh 
siad chun tairbhe na gcríoch a aithnítear i 
bplean críochach um aistriú cóir, fiú mura 
bhfuil siad lonnaithe sna críocha sin;



PE658.810v01-00 20/27 AD\1214782GA.docx

GA

Leasú 25

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 8 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(aa) tá na tionscadail inbhuanaithe ó 
thaobh an chomhshaoil i gcomhréir leis 
na critéir a bunaíodh i Rialachán (AE) 
2020/852 ó Pharlaimint na hEorpa agus 
ón gComhairle14a;

____________________
14a 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) 
2019/2088 (IO L198, 22.6.2020, lch. 13).

Leasú 26

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 8 – mír 2 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) ní fhaigheann na tionscadail 
tacaíocht faoi aon chlár eile de chuid an 
Aontais;

(b) ní fhaigheann na tionscadail 
tacaíocht faoi aon chlár eile de chuid an 
Aontais nó faigheann siad tacaíocht 
neamhleor ina leith;

Leasú 27

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 8 – mír 1 – pointe d a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(da) ní thacaíonn na tionscadail le 
gníomhaíochtaí atá eisiata faoi Airteagal 
[5] de Rialachán (AE)… / ... [Rialachán 
CUAC].
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Leasú 28

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 8 – mír 1 – pointe d b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(db) ráthaítear leis na tionscadail nach 
mbíonn aistriú post, próiseas caipitil agus 
táirgeachta ó Bhallstát amháin go ceann 
eile i gceist lena ngníomhaíocht.

Leasú 29

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 10 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Ní bheidh méid an deontais níos mó 
ná 15 % de mhéid na hiasachta a sholáthair 
an comhpháirtí airgeadais faoin tSaoráid 
seo. Maidir le tionscadail lonnaithe i 
gcríocha NUTS leibhéal 2 a bhfuil 
olltáirgeacht intíre per capita acu nach mó í 
ná 75 % de mheán-olltáirgeacht intíre san 
AE-27 dá dtagraítear in Airteagal [102(2)] 
de Rialachán [Rialachán na bhForálacha 
Coiteanna nua], ní bheidh méid an deontais 
níos mó ná 20 % de mhéid na hiasachta a 
sholáthair an comhpháirtí airgeadais.

2. Ní bheidh méid an deontais níos mó 
ná 15 % de mhéid na hiasachta a sholáthair 
an comhpháirtí airgeadais faoin tSaoráid 
seo. Maidir le tionscadail atá suite i 
gcríocha i réigiúin leibhéal 2 NUTS mar a 
bunaíodh le Rialachán (CE) Uimh. 
1059/2003 ó Pharlaimint na hEorpa agus 
ón gComhairle14b ag a bhfuil OTI per 
capita nach mó ná 75% de mheán-OTI AE-
27 dá dtagraítear in Airteagal [102 (2)] de 
Rialachán [RFC nua], agus do réigiúin 
trasdula ag a bhfuil OTI idir 75% agus 
100% de mheán-OTI AE-27 agus a 
aicmíodh mar ‘réigiúin a bhfuil a 
bhforbairt tite ar gcúl’ i bpeirspictíocht 
airgeadais 2014 -2020, chomh maith le 
tionscadail atá suite sna réigiúin is 
forimeallaí, mar a shainmhínítear in 
Airteagal 349 CFAE, ní rachaidh méid an 
deontais thar 25% de mhéid na hiasachta a 
sholáthraíonn an comhpháirtí airgeadais.

__________________
14a Rialachán (CE) Uimh. 1059/2003 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 26 Bealtaine 2003 maidir le haicmiú 
comhchoiteann aonad críche le haghaidh 
staidrimh (NUTS) a bhunú (IO L 154, 
21.6.2003, lch. 1).
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Leasú 30

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 2 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Sna cásanna sin agus tar éis dul i 
gcomhairle leis an gcomhpháirtí airgeadais, 
féadfar méid an deontais a laghdú nó an 
comhaontú deontais a fhoirceannadh, agus 
féadfar aon mhéid gaolmhar a théarnamh, i 
gcomhréir leis na coinníollacha a leagtar 
amach sa chomhaontú deontais.

Sna cásanna sin agus tar éis dul i 
gcomhairle leis an gcomhpháirtí airgeadais, 
féadfar méid an deontais a laghdú nó an 
comhaontú deontais a fhoirceannadh, agus 
féadfar aon mhéid gaolmhar a théarnamh, i 
gcomhréir leis na coinníollacha a leagtar 
amach sa chomhaontú deontais. Féadfar 
méid an deontais a laghdú nó féadfar an 
comhaontú deontais a fhoirceannadh má 
aimsítear san athbhreithniú meántéarma 
nach bhfuil na cuspóirí a bunaíodh in 
Airteagal 3 á gcomhlíonadh.

Leasú 31

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 13 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Cuirfear an tSaoráid chun feidhme le cláir 
oibre arna mbunú i gcomhréir le 
hAirteagal 110 den Rialachán Airgeadais. 
Sna cláir oibre leagfar amach sciartha 
náisiúnta na n-acmhainní, lena n-áirítear 
aon acmhainn bhreise, le haghaidh gach 
Ballstát i gcomhréir le hAirteagal 4(1) agus 
Airteagal 6(2) den Rialachán seo.

Cuirfear an tSaoráid chun feidhme le cláir 
oibre arna mbunú i gcomhréir le 
hAirteagal 110 den Rialachán Airgeadais. 
Cumhachtófar don Choimisiún 
gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i 
gcomhréir le hAirteagal 17 lena nglacfar 
cláir oibre den sórt sin. Sonrófar sna cláir 
oibre na coinníollacha incháilitheachta 
agus na critéir dhámhachtana, agus na 
critéir ábhartha arna mbunú le Rialachán 
(AE) 2020/852, cumas an tionscadail na 
cuspóirí agus na riachtanais forbartha a 
thuairiscítear sna pleananna críochacha 
um aistriú cóir, an rannchuidiú maidir le 
chun spriocanna aeráide agus fuinnimh 
an Aontais do 2030 agus neodracht 
aeráide faoi 2050 a bhaint amach, an 
cuspóir foriomlán cóineasú réigiúnach 
agus críochach a chur chun cinn agus 
tábhacht na comhpháirte deontais 
d’inmharthanacht an tionscadail, á gcur i 
gcuntas. Déanfaidh an Coimisiún a 
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áirithiú go gcuirtear comhionannas 
inscne agus comhtháthú na gné inscne i 
gcuntas agus go gcuirtear chun cinn iad 
sa chlár oibre. Sna cláir oibre, leagfar 
amach sciartha náisiúnta na n-acmhainní, 
lena n-áirítear aon acmhainn bhreise, le 
haghaidh gach Ballstáit i gcomhréir le 
hAirteagal 4(1) agus Airteagal 6(2) den 
Rialachán seo.

Leasú 32

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 15

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Meastóireacht Meastóireacht agus athbhreithniú

Leasú 33

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 15 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Ag deireadh na tréimhse cur chun 
feidhme agus tráth nach déanaí ná an 
31 Nollaig 2031, bunófar tuarascáil 
mheastóireachta chríochnaitheach ar 
thorthaí agus tionchar fadtéarmach na 
Saoráide.

3. Ag deireadh na tréimhse cur chun 
feidhme agus tráth nach déanaí ná an 31 
Nollaig 2031, cuirfear tuarascáil 
mheastóireachta chríochnaitheach ar 
thorthaí agus ar thionchar fadtéarmach na 
Saoráide faoi bhráid Pharlaimint na 
hEorpa agus na Comhairle, chun a 
chinneadh ar rannchuidigh na 
tionscadail mhaoinithe le haghaidh a 
thabhairt ar na dúshláin eacnamaíocha, 
shóisialta, dhéimeagrafacha agus 
chomhshaoil sna réigiúin faoi seach. 
Déanfar mesasúnú sa mheastóireacht 
chríochnaitheach ar rannchuidiú na 
Saoráide chun spriocanna aeráide agus 
fuinnimh an Aontais do 2020 agus 
geilleagar neodrach ó thaobh aeráide faoi 
2050 a bhaint amach, chomh maith le 
tionchar sóisialta agus eacnamaíoch na 
tacaíochta a chuirtear ar fáil faoin 
tSaoráid, lena n-áirítear an tionchar ar 
chomhionannas inscne a chur chun cinn.
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Leasú 34

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 17 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Déanfar an chumhacht chun 
gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá 
dtagraítear in Airteagal 14 a thabhairt don 
Choimisiún go dtí an 31 Nollaig 2028.

2. Déanfar an chumhacht chun 
gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá 
dtagraítear in Airteagail 6, 13 agus 14 a 
thabhairt don Choimisiún go dtí an 
31 Nollaig 2028.

Leasú 35

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 17 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó 
an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá 
dtagraítear in Airteagal 14 a chúlghairm 
aon tráth. Déanfaidh cinneadh chun 
cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le 
tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa 
chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá 
tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil 
an Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí 
a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé 
difear do bhailíocht aon ghníomhartha 
tarmligthe atá i bhfeidhm cheana féin.

3. Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó 
an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá 
dtagraítear in Airteagail 6, 13 agus 14 a 
chúlghairm aon tráth. Déanfaidh cinneadh 
chun cúlghairm a dhéanamh deireadh a 
chur le tarmligean na cumhachta atá 
sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh 
éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an 
chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais 
Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a shonrófar 
sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do 
bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá 
i bhfeidhm cheana féin.

Leasú 36

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 18 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Áiritheoidh na tairbhithe agus na 
comhpháirtithe airgeadais infheictheacht na 
tacaíochta ón Aontas a soláthraíodh faoin 
tSaoráid, go háirithe agus na tionscadail 
agus a gcuid torthaí á gcur chun cinn, trí 

1. Áiritheoidh na tairbhithe agus na 
comhpháirtithe airgeadais, le tacaíocht ó 
na húdaráis náisiúnta agus réigiúnacha, 
infheictheacht na tacaíochta ón Aontas a 
soláthraíodh faoin tSaoráid, go háirithe 
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fhaisnéis spriocdhírithe a sholáthar do 
shainghrúpaí éagsúla, lena n-áirítear na 
meáin agus an pobal.

agus na tionscadail agus a gcuid torthaí á 
gcur chun cinn, trí fhaisnéis spriocdhírithe 
a sholáthar do shainghrúpaí éagsúla, agus 
bealai éagsúla cumarsáide á n-úsáid, lena 
n-áirítear na meáin, na meáin shóisialta 
agus an pobal.
Ní mór an fhaisnéis faoi thacaíocht AE a 
sholáthar ar bhealach soiléir, inrochtana 
agus tarraingteach trí bhealaí cumarsáide 
éagsúla.

Leasú 37

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 18 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Cuirfidh an Coimisiún 
gníomhaíochtaí faisnéise agus cumarsáide 
a bhaineann leis an tSaoráid, na tionscadail 
mhaoinithe agus a gcuid torthaí chun 
feidhme. Leis na hacmhainní airgeadais 
arna leithdháileadh ar an tSaoráid, 
rannchuideofar le cumarsáid 
chorparáideach thosaíochtaí polaitiúla an 
Aontais freisin, a fhad a bhaineann siad leis 
na cuspóirí dá dtagraítear in Airteagal 3.

2. Déanfaidh an Coimisiún 
gníomhaíochtaí faisnéise agus cumarsáide 
a bhaineann leis an tSaoráid, na tionscadail 
mhaoinithe agus a gcuid torthaí a chur 
chun feidhme, trédhearcacht agus 
rochtain phoiblí ar fhaisnéis a bhaineann 
leis na tionscadail mhaoinithe agus a 
dtorthaí a áirithiú agus éifeachtacht na 
dteachtaireachtaí a thomhas. Leis na 
hacmhainní airgeadais arna leithdháileadh 
ar an tSaoráid, rannchuideofar le cumarsáid 
chorparáideach thosaíochtaí polaitiúla an 
Aontais freisin, a fhad a bhaineann siad leis 
na cuspóirí dá dtagraítear in Airteagal 3.

Leasú 38

Togra le haghaidh Rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 7 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7a) Dídhaonrú i réigiúin a ndéanann 
an t-aistriú aeráide difear dóibh. 
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