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Ábhar: Tuairim maidir le Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh a shlógadh chun 
cúnamh a thabhairt don Chróit agus don Pholainn i ndáil le tubaiste nádúrtha agus 
chun foráil a dhéanamh maidir le hairleacain a íoc leis an gCróit, le hÉirinn, leis 
an nGearmáin, leis an nGréig, leis an bPortaingéil, leis an Spáinn agus leis an 
Ungáir i ndáil le héigeandáil sláinte poiblí (COM(2020)0960 – C9-0318/2020 – 
2020/0299(BUD))

A Chathaoirligh, a chara,

Tá togra ón gCoimisiún le haghaidh cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
maidir le Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh (CDAE) a shlógadh, chun cúnamh a 
thabhairt don Chróit agus don Pholainn i ndáil le tubaiste nádúrtha, chomh maith le foráil a 
dhéanamh ar réamhíocaíochta leis an gCróit, le hÉirinn, leis an nGearmáin, leis an nGréig, 
leis an bPortaingéil, leis an Spáinn agus leis an Ungáir i ndáil le héigeandáil sláinte poiblí 
(COM(2020)0960), tarchurtha chuig an gCoiste um Fhorbairt Réigiúnach chun tuairim a fháil 
uaidh ina leith. Is go gairid a ghlacfar le tuarascáil faoin togra seo sa Choiste um Buiséid.

Dhéanfaí leis an togra seo CDAE a shlógadh le haghaidh méid EUR 823 548 633 chun 
cúnamh a thabhairt:

• don Chróit - i dtaca leis an gcrith talún a d’fhág a lorg ar chathair Shágrab agus ar 
chontaetha Krapina-Zagorje agus Shágrab i Márta 2020 (EUR 683 740 523);

• don Pholainn i dtaca leis na tuilte i gCúige Podkarpackie i Meitheamh 2020 
(EUR 7 071 280); agus

• do sheacht mBallstát (an Chróit, Éire, an Ghearmáin, an Ghréig, an Phortaingéil, an 
Spáinn, agus an Ungáir) i dtaca le réamhíocaíochtaí mar fhreagra ar an mór-éigeandáil 
sláinte poiblí a tháinig de phaindéim COVID-19 go luath in 2020 (EUR 132 736 830).
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Leagtar síos na rialacha is infheidhme maidir le ranníocaíochtaí ó CDAE i Rialachán (CE) 
Uimh. 2012/2002 ón gComhairle an 11 Samhain 2002 lena mbunaítear Ciste 
Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh.

Is é seo céad shlógadh CDAE i gcomhthéacs mór-éigeandáil sláinte poiblí ó tháinig na 
hathruithe a chuir Rialachán (CE) 2020/461ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 
30 Márta 2020 i bhfeidhm, á leasú Rialachán (CE) Uimh. 2012/2002, chun cúnamh airgeadais 
a sholáthar do Bhallstáit agus do thíortha a bhfuil a n-aontachas leis an Aontas Eorpach á 
chaibidliú acu, ar tíortha iad atá buailte go trom ag mór-éigeandáil sláinte poiblí. I dtaca le 
paindéim COVID-19, ní bhaineann an slógadh seo ach le Ballstáit a d’iarr réamhíocaíocht; 
Déanfar na hiarratais ar shlógadh ó Bhallstáit eile agus ó thíortha arb iarrthóirí iad a mheas ar 
lá níos faide anonn.

Tá measúnú déanta ag comhordaitheoirí an choiste ar an togra sin agus d’iarr siad orm scríobh 
chugat lena thuairisciú nach bhfuil aon agóid ag tromlach an choiste sin in aghaidh shlógadh 
seo CDAE chun na suimeanna thuasluaite a leithdháileadh, mar a mhol an Coimisiún.

Le dea-mhéin,

Younous Omarjee

 


