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Siombailí don nós imeachta

* An nós imeachta comhairliúcháin
*** Nós imeachta an toilithe

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

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

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

Leasuithe ar dhréachtghníomh

Leasuithe ó Pharlaimint na hEorpa arna leagan amach in dhá cholún

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

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

Leasuithe ó Pharlaimint na hEorpa i bhfoirm téacs comhdhlúite

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

ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena 
mbunaítear an Ciste um Aistriú Cóir
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an bParlaimint agus chuig an gComhairle 
(COM(2020)0022),

– ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus don tríú mír d’Airteagal 175 den Chonradh ar 
Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra don 
Pharlaimint (C9-0007/2020),

– ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

– ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an … 1,

– ag féachaint don tuairim ó Choiste na Réigiún an ... 2,

– ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint do na tuairimí ón gCoiste um Buiséid, ón gCoiste um Fhostaíocht agus um 
Ghnóthaí Sóisialta, ón gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um 
Shábháilteacht Bia, ón gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh, 
ón gCoiste um Iompar agus um Thurasóireacht agus ón gCoiste um Thalmhaíocht agus 
um Fhorbairt Tuaithe,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Fhorbairt Réigiúnach (A9-0000/2020),

1. ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh mar a leagtar amach ina dhiaidh seo;

2. á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má 
dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go 
substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

3. á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an 
gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

1 IO C ... / Nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil.
2 IO C ... / Nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil.
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Leasú 1

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7) Ba cheart na hacmhainní ó CUAC a 
bheith ina gcomhlánú ar na hacmhainní a 
bheidh ar fáil faoin mbeartas 
comhtháthaithe.

(7) Ba cheart na hacmhainní ó CUAC a 
bheith ina gcomhlánú ar na hacmhainní a 
bheidh ar fáil faoin mbeartas 
comhtháthaithe. Níor cheart go dtiocfadh 
as bunú CUAC ciorruithe ar na cistí a 
chumhdaítear le Rialachán (AE).../... 
[RFC nua] ná aistrithe ó na cistí sin.

Or. en

Réasúnú

Tá sé curtha in iúl go soiléir ag Parlaimint na hEorpa arís agus arís eile nach mór cuspóirí 
uaillmhianacha beartais an Aontais Eorpaigh a bhaint amach trí bhuiséad uaillmhianach. Ní 
fhéadfaidh aon chiorruithe ar ionstraimí bunriachtanacha eile de chuid bheartas réigiúnach 
an Aontais a bheith mar thoradh ar an gciste nua sin a bhunú.

Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8) Is dúshlán le haghaidh na mBallstát 
uile é an t-aistriú chuig geilleagar atá 
neodrach ó thaobh na haeráide de. Beidh sé 
ina dhúshlán ar leith do na Ballstáit sin a 
bhíonn ag brath go mór ar bhreoslaí 
iontaise nó ar ghníomhaíochtaí 
tionsclaíocha atá dian ar gháis cheaptha 
teasa ar gá deireadh a chur leo go 
céimnitheach nó ar gá iad a oiriúnú i ngeall 
ar an aistriú agus nach bhfuil na 
hacmhainní airgeadais acu chun é sin a 
dhéanamh. Dá bhrí sin ba cheart go 
gcumhdódh CUAC gach Ballstát, ach ba 
cheart go léireodh dáileadh a acmhainní 
airgeadais cumas na mBallstát na 
hinfheistíochtaí atá riachtanach chun 

(8) Is dúshlán le haghaidh na mBallstát 
uile é an t-aistriú chuig geilleagar atá 
neodrach ó thaobh na haeráide de. Beidh sé 
ina dhúshlán ar leith do na Ballstáit sin a 
bhíonn ag brath go mór ar bhreoslaí 
iontaise nó ar ghníomhaíochtaí 
tionsclaíocha atá dian ar gháis ceaptha 
teasa ar gá deireadh a chur leo go 
céimnitheach nó ar gá iad a oiriúnú i ngeall 
ar an aistriú agus nach bhfuil na 
hacmhainní airgeadais acu chun é sin a 
dhéanamh.Ba cheart aird ar leith a 
thabhairt ina leith sin ar limistéir 
oileánacha nó iargúlta ina bhfuil an t-
aistriú san fhuinneamh i dtreo neodracht 
aeráide níos deacra a chur chun feidhme 
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déileáil leis an aistriú i dtreo neodracht ó 
thaobh na haeráide de a mhaoiniú.

mar gheall ar a ndaonra beag. Dá bhrí sin 
ba cheart go gcumhdódh CUAC gach 
Ballstát, ach ba cheart go léireodh dáileadh 
a acmhainní airgeadais cumas na mBallstát 
na hinfheistíochtaí atá riachtanach chun 
déileáil leis an aistriú i dtreo neodracht ó 
thaobh na haeráide de a mhaoiniú.

Or. en

Réasúnú

Is é is cuspóir do CUAC cabhrú leis an trasdul i réigiúin a bhíonn ag brath ar thionscail 
eastóscacha nó ar thionscail throma ar mhaithe lena leas eacnamaíoch agus sóisialta. Tá sé 
tábhachtach, áfach, gan neamhaird a dhéanamh ar réigiúin oileánacha ná iargúlta, nach 
mbíonn nasctha go minic leis an mbonneagar ginearálta fuinnimh agus a d’fhéadfadh brath 
ar ghineadóirí uathrialach díosail nó peitril le haghaidh leictreachais.

Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 10

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(10) Leis an Rialachán seo sainaithnítear 
na cineálacha infheistíochtaí lenar féidir 
tacú le caiteachas ina leith le CUAC. Ba 
cheart tosaíochtaí aeráide agus comhshaoil 
an Aontais a urramú go hiomlán agus gach 
gníomhaíocht dá dtugtar tacaíocht á 
saothrú. Ba cheart d’infheistíochtaí a 
thacaíonn le geilleagair áitiúla agus atá 
inbhuanaithe san fhadtéarma, agus cuspóirí 
uile an Chomhaontaithe Ghlais á gcur san 
áireamh, a bheith san áireamh sa liosta 
infheistíochtaí. Ba cheart do na tionscadail 
a dtugtar maoiniú dóibh rannchuidiú le 
haistriú go geilleagar ciorclach atá 
neodrach ó thaobh na haeráide de. I gcás 
earnálacha atá ag dul i léig, cosúil le 
táirgeadh fuinnimh atá bunaithe ar ghual, 
lignít, móin agus sceall ola nó 
gníomhaíochtaí eastósctha le haghaidh na 
mbreoslaí iontaise soladacha sin, ba cheart 
an tacaíocht a nascadh le céimniú amach na 
gníomhaíochta agus an laghdú 

(10) Leis an Rialachán seo sainaithnítear 
na cineálacha infheistíochtaí lenar féidir 
tacú le caiteachas ina leith le CUAC. Ba 
cheart tosaíochtaí aeráide agus comhshaoil 
an Aontais a urramú go hiomlán agus gach 
gníomhaíocht dá dtugtar tacaíocht á 
saothrú. Ba cheart go n-áireofaí sa liomsa 
infheistíochtaí na hinfheistíochtaí sin a 
thacaíonn le geilleagair áitiúla agus atá 
inbhuanaithe san fhadtéarma, agus cuspóirí 
uile an Chomhaontaithe Ghlais á gcur san 
áireamh. Ba cheart do na tionscadail a 
dtugtar maoiniú dóibh rannchuidiú le 
haistriú de réir a chéile go geilleagar 
ciorclach atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de. I gcás earnálacha atá ag dul i 
léig, cosúil le táirgeadh fuinnimh atá 
bunaithe ar ghual, lignít, móin agus sceall 
ola nó gníomhaíochtaí eastósctha le 
haghaidh na mbreoslaí iontaise soladacha 
sin, ba cheart an tacaíocht a nascadh le 
céimniú amach na gníomhaíochta agus an 
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comhfhreagrach ar leibhéal na fostaíochta. 
I dtaca le hearnálacha ina bhfuil athrú ó 
bhonn ar siúl a bhfuil leibhéil arda 
astaíochtaí gás ceaptha teasa acu, ba cheart 
gníomhaíochtaí nua a chur chun cinn leis 
an tacaíocht trí theicneolaíochtaí nua, 
próisis nua nó táirgí nua a chur in úsáid, a 
mbeidh laghdú suntasach ar astaíochtaí mar 
thoradh leo, i gcomhréir le cuspóirí aeráide 
AE 2030 agus neodracht ó thaobh na 
haeráide de san Aontas Eorpach faoi 
205013 fad agus a dhéantar fostaíocht a 
choinneáil ar bun agus a fheabhsú agus 
díghrádú an chomhshaoil a sheachaint ag 
an am céanna. Ba cheart aird ar leith a 
thabhairt freisin ar ghníomhaíochtaí lena 
ndéantar nuálaíocht agus taighde in 
ardteicneolaíochtaí agus i dteicneolaíochtaí 
inbhuanaithe a fheabhsú, agus i réimsí an 
digitithe agus na nascachta chomh maith, 
ar choinníoll go gcabhraíonn bearta den 
sórt sin chun na fo-iarmhairtí diúltacha a 
bhaineann le haistriú i dtreo geilleagar 
ciorclach atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de a mhaolú, agus go 
rannchuidíonn siad leis.

laghdú comhfhreagrach ar leibhéal na 
fostaíochta thar thréimhse ama. I dtaca le 
hearnálacha ina bhfuil athrú ó bhonn ar siúl 
a bhfuil leibhéil arda astaíochtaí gás 
ceaptha teasa acu, ba cheart 
gníomhaíochtaí nua a chur chun cinn leis 
an tacaíocht trí theicneolaíochtaí nua, 
próisis nua nó táirgí nua a chur in úsáid, a 
mbeidh laghdú suntasach ar astaíochtaí mar 
thoradh leo, i gcomhréir le cuspóirí aeráide 
AE 2030 agus neodracht ó thaobh na 
haeráide de san Aontas Eorpach faoi 
205013 fad agus a dhéantar fostaíocht oilte 
a choinneáil ar bun agus a fheabhsú agus 
díghrádú an chomhshaoil a sheachaint ag 
an am céanna. Ba cheart aird ar leith a 
thabhairt freisin ar ghníomhaíochtaí lena 
ndéantar nuálaíocht agus taighde in 
ardteicneolaíochtaí agus i dteicneolaíochtaí 
inbhuanaithe a fheabhsú, agus i réimsí an 
digitithe agus na nascachta chomh maith, 
ar choinníoll go gcabhraíonn bearta den 
sórt sin chun na fo-iarmhairtí diúltacha a 
bhaineann le haistriú i dtreo geilleagar 
ciorclach atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de a mhaolú, agus go 
rannchuidíonn siad leis. Ba cheart go 
gcumasódh na hinfheistíochtaí sin 
maoiniú chostais an tsaineolais agus na 
hanailíse chun cabhrú le baint amach na 
spriocanna maidir le hathrú rathúil i 
bhfiontair sheanbhunaithe atá ann 
cheana.

____________________ __________________
13Mar a leagtar amach in “A Clean Planet 
for all A European strategic long-term 
vision for a prosperous, modern, 
competitive and climate neutral economy” 
[Pláinéad Glan do Chách Fís straitéiseach 
fhadtéarmach Eorpach chun geilleagar 
rachmasach, nua-aimseartha, iomaíoch 
agus neodrach ó thaobh na haeráide de a 
bhaint amach], Teachtaireacht ón 
gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, 
chuig an gComhairle Eorpach, chuig an 
gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch 
agus Sóisialta na hEorpa, chuig Coiste na 
Réigiún, agus chuig an mBanc Eorpach 

13Mar a leagtar amach in “A Clean Planet 
for all A European strategic long-term 
vision for a prosperous, modern, 
competitive and climate neutral economy” 
[Pláinéad Glan do Chách Fís straitéiseach 
fhadtéarmach Eorpach chun geilleagar 
rachmasach, nua-aimseartha, iomaíoch 
agus neodrach ó thaobh na haeráide de a 
bhaint amach], Teachtaireacht ón 
gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, 
chuig an gComhairle Eorpach, chuig an 
gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch 
agus Sóisialta na hEorpa, chuig Coiste na 
Réigiún, agus chuig an mBanc Eorpach 
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Infheistíochta - COM(2018) 773 final. Infheistíochta - COM(2018) 773 final.

Or. en

Réasúnú

Tá an t-aistriú chuig geilleagar glas ar cheann de phríomhchuspóirí na hEorpa. Cuirfidh an 
ciste seo go mór leis an gcuspóir sin. Mar sin féin, tá sé tábhachtach a chur i bhfáth nach mór 
an t-aistriú sin a dhéanamh de réir a chéile ionas go n-íoslaghdófar an tús leis an 
gcothromaíocht eacnamaíoch agus shóisialta. Ní mór, go háirithe, aird a thabhairt ar 
scileanna na n-oibrithe oilte sna hearnálacha i dtrácht a athúsáid agus a chlaochlú.

Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11) Chun na saoránaigh is leochailí ó 
thaobh an aistrithe aeráide de a chosaint, ba 
cheart go gcumhdódh CUAC uas-sciliú 
agus athsciliú na n-oibrithe a n-imrítear 
tionchar orthu freisin, agus é mar aidhm 
leis cabhrú leo iad féin a chur in oiriúint do 
dheiseanna nua fostaíochta, chomh maith 
le cúnamh chun post a chuardach a 
sholáthair do chuardaitheoirí poist agus iad 
a chuimsiú go gníomhach sa mhargadh 
saothair.

(11) Chun na saoránaigh is leochailí ó 
thaobh an aistrithe aeráide de a chosaint, ba 
cheart go gcumhdódh CUAC uas-sciliú 
agus athsciliú na n-oibrithe a n-imrítear 
tionchar orthu freisin, agus é mar aidhm 
leis cabhrú leo iad féin a chur in oiriúint do 
dheiseanna nua fostaíochta agus 
cáilíochtaí nua atá oiriúnach don 
gheilleagar glas a bhaint amach, chomh 
maith le cúnamh chun post a chuardach a 
sholáthair do chuardaitheoirí poist agus iad 
a chuimsiú go gníomhach sa mhargadh 
saothair.

Or. en

Réasúnú

Tá tábhacht ar leith ag baint le hoiliúint na n-oibrithe lena mbaineann, ionas gur féidir leo 
leanúint de bheith gníomhach i margadh fostaíochta na todhchaí.
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Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 12

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12) Chun feabhas a chur ar éagsúlú 
eacnamaíoch na gcríoch a n-imríonn an t-
aistriú tionchar orthu, ba cheart do CUAC 
tacaíocht a thabhairt don infheistiú táirgiúil 
i FBManna. Ba cheart infheistíocht 
tháirgiúil a thuiscint mar infheistíocht i 
gcaipiteal seasta nó sócmhainní 
neamhábhartha fiontar, i bhfianaise earraí 
agus seirbhísí a tháirgeadh, rud a chuirfidh, 
dá bhrí sin, leis an oll-infheistíocht agus le 
fostaíocht. I gcás fiontair eile nach 
FBManna iad, níor cheart tacú le 
hinfheistíochtaí táirgiúla ach amháin má tá 
siad riachtanach chun caillteanais post a 
bhíonn ann mar thoradh ar an aistriú a 
mhaolú, trí líon suntasach post a chruthú 
nó a chosaint, agus nach mbeidh athlonnú 
ann mar thoradh orthu ná dá mbarr. Ba 
cheart infheistíochtaí i saoráidí 
tionsclaíocha atá ann cheana, lena n-
áirítear iad sin a chumhdaítear faoi Chóras 
Trádála Astaíochtaí an Aontais Eorpaigh, a 
cheadú má rannchuidíonn siad leis an 
aistriú chuig geilleagar atá neodrach ó 
thaobh na haeráide de faoi 2050 agus má 
théann siad cuid mhaith faoi bhun na 
dtagarmharcanna ábhartha a bhunaítear 
don leithdháileadh saor in aisce faoi 
Threoir 2003/87/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle14 agus má 
dhéantar líon suntasach post a chosaint mar 
thoradh orthu. Ba cheart réasúnú a 
thabhairt le haon infheistíocht den sórt sin 
dá réir sa phlean críochach um aistriú cóir 
ábhartha. Chun sláine an mhargaidh 
inmheánaigh agus an bheartais 
chomhtháthaithe a chosaint, ba cheart don 
tacaíocht do ghnóthais rialacha an Aontais 
maidir le státchabhair mar a leagtar amach 
in Airteagal 107 agus in Airteagal 108 
CFAE a chomhlíonadh agus, go háirithe, 
ba cheart tacaíocht d’infheistíochtaí 

(12) Chun feabhas a chur ar éagsúlú 
eacnamaíoch na gcríoch a n-imríonn an t-
aistriú tionchar orthu, ba cheart do CUAC 
tacaíocht a thabhairt don infheistiú táirgiúil 
in FBManna. Ba cheart infheistíocht 
tháirgiúil a thuiscint mar infheistíocht i 
gcaipiteal seasta nó sócmhainní 
neamhábhartha fiontar, i bhfianaise earraí 
agus seirbhísí a tháirgeadh, rud a chuirfidh, 
dá bhrí sin, leis an oll-infheistíocht agus le 
fostaíocht. I gcás fiontair eile nach 
FBManna iad, níor cheart tacú le 
hinfheistíochtaí táirgiúla ach amháin má tá 
siad riachtanach chun caillteanais post ar 
toradh iad ar an aistriú a mhaolú, trí líon 
suntasach post a chruthú nó a chosaint, 
agus nach mbeidh athlonnú ann mar 
thoradh orthu ná dá mbarr. Ba cheart 
infheistíochtaí i saoráidí tionsclaíocha atá 
ann cheana, lena n-áirítear iad sin a 
chumhdaítear faoi Chóras Trádála 
Astaíochtaí an Aontais Eorpaigh, a cheadú 
má rannchuidíonn siad leis an aistriú chuig 
geilleagar atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de faoi 2050 agus má théann siad 
cuid mhaith faoi bhun na dtagarmharcanna 
ábhartha a bhunaítear don leithdháileadh 
saor in aisce faoi Threoir 2003/87/CE ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle14 agus má dhéantar líon 
suntasach post a chosaint mar thoradh 
orthu. Ba cheart réasúnú a thabhairt le haon 
infheistíocht den sórt sin dá réir sa phlean 
críochach um aistriú cóir ábhartha. Chun 
sláine an mhargaidh inmheánaigh agus an 
bheartais chomhtháthaithe a chosaint, ba 
cheart go gcomhlíonfadh an tacaíocht a 
thugtar do ghnóthais rialacha an Aontais 
maidir le státchabhair mar a leagtar amach 
in Airteagail 107 agus 108 CFAE iad, agus 
aird ar leith á tabhairt ar na hathruithe 
struchtúracha a leanann astu agus ar na 
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táirgiúla de chuid fiontar nach FBManna 
iad a bheith teoranta d’fhiontair atá 
lonnaithe i limistéir atá ainmnithe mar 
limistéir fhóirithinte chun críocha phointí 
(a) agus (c) d’Airteagal 107(3) CFAE.

bearta is gá do na hathruithe sin. Ba 
cheart go gceadófaí leis an eisceacht sin 
tacaíocht a thabhairt d’fhorbairt 
eacnamaíoch limistéar ina bhfuil an 
caighdeán maireachtála i bhfad ró-íseal 
nó ina bhfuil mórchuid tearcfhostaíochta, 
agus d’fhorbairt eacnamaíoch na réigiún 
is forimeallaí, ag féachaint dá staid 
struchtúrach, eacnamaíoch agus 
shóisialta.

_______________ ________________
14Treoir 2003/87/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
13 Deireadh Fómhair 2003 lena mbunaítear 
scéim i ndáil le trádáil ar lamháltais i 
gcomhair astaíochtaí gás ceaptha teasa 
laistigh den Chomhphobal agus lena 
leasaítear Treoir 96/61/CE ón gComhairle 
(IO L 275, 25.10.2003, lch. 32).

14Treoir 2003/87/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
13 Deireadh Fómhair 2003 lena mbunaítear 
scéim i ndáil le trádáil ar lamháltais i 
gcomhair astaíochtaí gás ceaptha teasa 
laistigh den Chomhphobal agus lena 
leasaítear Treoir 96/61/CE ón gComhairle 
(IO L 275, 25.10.2003, lch. 32).

Or. en

Réasúnú

I réimsí áirithe den Aontas Eorpach, ceadaítear leis na rialacha maidir le státchabhair 
tacaíocht a íoc le gnóthais nach FBManna iad. Áirítear leis sin go háirithe limistéir bhochta, 
limistéir ina bhfuil ráta ard dífhostaíochta agus na réigiúin is forimeallaí.

Leasú 6

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 12 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12a) Ba cheart rialacha an Aontais 
maidir le Státchabhair a chur i bhfeidhm 
go solúbtha i réigiúin incháilithe atá ag 
aistriú chun infheistíochtaí 
príobháideacha a éascú. Agus é sin á 
dhéanamh, ba cheart na fadhbanna a 
bhaineann le hathrú struchtúrach i 
réigiúin incháilithe a chur san áireamh 
chun a áirithiú go dtabharfar solúbthacht 
leordhóthanach do na réigiúin sin chun a 
dtionscadail a chur i gcrích ar bhealach 
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atá inmharthana go sóisialta agus go 
heacnamaíoch.

Or. en

Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 12 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12b) Níor cheart tacaíocht 
d’infheistíocht tháirgiúil i bhfiontair nach 
FBManna iad trí CUAC a theorannú do 
na limistéir atá incháilithe do 
státchabhair faoi na rialacha is 
infheidhme maidir le Státchabhair de 
bhun phointí (a) agus (c) d’Airteagal 
107(3) CFAE. Ba cheart go mbeadh gach 
réigiún in ann cúnamh a fháil trí CUAC 
chun aghaidh a thabhairt go héifeachtach 
ar an mbagairt go gcaillfí poist ag céim 
luath.

Or. en

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 12 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12c) Ba cheart an deis a thabhairt do 
na réimsí is mó a ndéanann an t-aistriú 
chuig geilleagar atá neodrach ó thaobh 
aeráide de difear dóibh aghaidh a 
thabhairt go gníomhach ar an athrú 
struchtúrach lena mbaineann a luaithe is 
féidir. Dá réir sin, ba cheart a áirithiú leis 
na rialacha is infheidhme de chuid an 
Aontais maidir le Státchabhair go bhfuil 
an chabhair is gá incheadaithe, gan 
beann ar stádas na réigiún a dtugtar 
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cúnamh dóibh.

Or. en

Leasú 9

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 14

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14) Ba cheart cur chun feidhme 
éifeachtach ar phróiseas aistrithe i gcríoch 
sonrach chun geilleagar atá neodrach ó 
thaobh na haeráide de a bhaint amach a 
bheith ina choinníoll le haghaidh tacaíocht 
CUAC. Ar an ábhar sin, ba cheart do na 
Ballstáit pleananna críochacha um aistriú 
cóir a ullmhú, i gcomhar leis na páirtithe 
leasmhara ábhartha agus le tacaíocht ón 
gCoimisiún, ina mbeidh mionsonraí an 
phróisis aistrithe, ag teacht lena 
bPleananna Náisiúnta Fuinnimh agus 
Aeráide. Chuige sin, ba cheart don 
Choimisiún Ardán um Aistriú Cóir a chur 
ar bun, a thógfadh ar an ardán atá ann 
cheana féin le haghaidh na réigiún guail atá 
i mbun aistrithe le gur féidir malartuithe 
taithí déthaobhacha agus iltaobhacha a 
dhéanamh ar na ceachtanna a foghlaimíodh 
agus ar na dea-chleachtais, thar gach 
earnáil a ndéantar difear di.

(14) Ba cheart cur chun feidhme 
éifeachtach ar phróiseas aistrithe i gcríoch 
sonrach chun geilleagar atá neodrach ó 
thaobh na haeráide de a bhaint amach a 
bheith ina choinníoll le haghaidh tacaíocht 
CUAC. Ina leith sin, ba cheart do na 
Ballstáit, i gcomhar leis na geallsealbhóirí 
ábhartha i gcomhréir le prionsabal na 
comhpháirtíochta a bunaíodh le 
Airteagal 6 de Rialachán (AE).../... [RFC 
nua] agus le tacaíocht ón gCoimisiún, 
pleananna críochacha um aistriú cóir a 
ullmhú, ina mbeidh mionsonraí an phróisis 
aistrithe, ag teacht lena bPleananna 
Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide. Chuige 
sin, ba cheart don Choimisiún Ardán um 
Aistriú Cóir a chur ar bun, a thógfadh ar an 
ardán atá ann cheana féin le haghaidh na 
réigiún guail atá i mbun aistrithe le gur 
féidir malartuithe taithí déthaobhacha agus 
iltaobhacha a dhéanamh ar na ceachtanna a 
foghlaimíodh agus ar na dea-chleachtais, 
thar gach earnáil a ndéantar difear di.

Or. en

Réasúnú

Measann an Pharlaimint gur ríthábhachtach an ní é go gcomhlíonfar prionsabal na 
comhpháirtíochta chun go n-éireoidh le plean críochach um aistriú cóir, ós rud é go n-
áirithítear leis sin go bhféadfar dul i gcomhairle le comhpháirtithe eacnamaíocha agus 
sóisialta, chomh maith le, mar shampla, grúpaí sainleasa comhshaoil, maidir le 
saincheisteanna clárúcháin agus cur chun feidhme.
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Leasú 10

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 15

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(15) Sna pleananna críochacha um 
aistriú cóir, ba cheart na críocha ina 
mbeidh an tionchar is diúltaí a shainaithint, 
críocha is ceart tacaíocht CUAC a dhíriú 
orthu agus tuairisc a thabhairt ar 
ghníomhaíochtaí sonracha atá le déanamh 
chun geilleagar atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de a bhaint amach, go háirithe i 
ndáil le saoráidí ina bhfuil táirgeadh 
breoslaí iontaise nó gníomhaíochtaí eile atá 
dian ar gháis cheaptha teasa ar siúl a 
thiontú nó a dhúnadh. Ba cheart do na 
críocha sin a bheith sainmhínithe go beacht 
agus ag freagairt do réigiúin NUTS 
leibhéal 3 nó a bheith ina gcodanna díobh. 
Ba cheart mionsonraí a bheith sna 
pleananna ar dhúshláin agus riachtanais na 
gcríoch sin agus na cineálacha oibríochtaí 
atá de dhíth a shainaithint ar dhóigh a 
áiritheoidh go ndéanfaí gníomhaíochtaí 
eacnamaíocha a fhorbairt ar bhonn 
comhleanúnach atá ag teacht leis an aistriú 
chuig neodracht ó thaobh na haeráide de 
agus cuspóirí an Chomhaontaithe Ghlais 
freisin. Níor cheart ach d’infheistíochtaí atá 
i gcomhréir leis na pleananna um aistriú 
tacaíocht airgeadais a fháil ó CUAC. Ba 
cheart do na pleananna críochacha um 
aistriú cóir a bheith mar chuid de na cláir (a 
fhaigheann tacaíocht ó CFRE, ó CSE+, ón 
gCiste Comhtháthaithe nó ó CUAC, de réir 
an cháis) atá formheasta ag an gCoimisiún.

(15) Sna pleananna críochacha um 
aistriú cóir, ba cheart na críocha ina 
mbeidh an tionchar is diúltaí a shainaithint, 
na críocha is ceart tacaíocht CUAC a dhíriú 
orthu, agus tuairisc a thabhairt ar 
ghníomhaíochtaí sonracha atá le déanamh 
chun geilleagar atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de a bhaint amach, go háirithe i 
ndáil le saoráidí ina bhfuil táirgeadh 
breoslaí iontaise nó gníomhaíochtaí eile atá 
dian ar gháis ceaptha teasa ar siúl a thiontú 
nó a dhúnadh, agus san am céanna, 
deiseanna fostaíochta á gcoinneáil agus á 
leathnú sna críocha sin a ndéanann sé 
difear dóibh chun an t-eisiamh sóisialta a 
sheachaint. Ba cheart do na críocha sin a 
bheith sainmhínithe go beacht agus ag 
freagairt do réigiúin NUTS leibhéal 3 nó a 
bheith ina gcodanna díobh. Ba cheart 
mionsonraí a bheith sna pleananna ar 
dhúshláin agus riachtanais na gcríoch sin 
agus na cineálacha oibríochtaí atá de dhíth 
a shainaithint ar dhóigh a áiritheoidh go 
ndéanfaí gníomhaíochtaí eacnamaíocha a 
fhorbairt ar bhonn comhleanúnach atá ag 
teacht leis an aistriú chuig neodracht ó 
thaobh na haeráide de agus cuspóirí an 
Chomhaontaithe Ghlais freisin. Níor cheart 
tacaíocht airgeadais ó CUAC a thabhairt 
d’infheistíochtaí seachas iad siúd atá i 
gcomhréir leis na pleananna aistrithe. Ba 
cheart na pleananna críochacha um aistriú 
cóir a bheith ina gcuid de na cláir (a 
fhaigheann tacaíocht ó CFRE, ó CSE+, ón 
gCiste Comhtháthaithe nó ó CUAC, de réir 
an cháis) atá formheasta ag an gCoimisiún.

Or. en

Réasúnú

Measann an Rapóirtéir go bhfuil sé tábhachtach béim a leagan ar an ngné shóisialta de 
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CUAC freisin.

Leasú 11

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 15 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(15a) Tá na pleananna críochacha um 
aistriú cóir le cur isteach faoi dheireadh 
na bliana 2020. Is dúshlán cur chun 
feidhme é sin do na húdaráis 
bhainistíochta agus do na Ballstáit, toisc 
go bhfuil glacadh na bpleananna sin 
riachtanach chun an cistiú a scaoileadh. 
Ba cheart réamh-mhaoiniú coinníollach 
le haghaidh cúnamh teicniúil a chur ar 
fáil, dá bhrí sin, sula ndéanfar na 
pleananna a ghlacadh chun an dúshlán 
sin a mhaolú.

Or. en

Leasú 12

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 16

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(16) Chun feabhas a chur ar úsáid 
acmhainní JTF a bheith dírithe ar thorthaí, 
ba cheart don Choimisiún, i gcomhréir le 
prionsabal na comhréireachta, a bheith in 
ann ceartúcháin airgeadais a chur i 
bhfeidhm i gcás drochfheidhmíocht 
thromchúiseach ó thaobh na spriocanna 
arna mbunú le haghaidh chuspóir sonrach 
CUAC a chomhlíonadh.

(16) Chun feabhas a chur ar úsáid 
acmhainní CUAC a bheith dírithe ar 
thorthaí, ba cheart don Choimisiún, i 
gcomhréir le prionsabal na comhréireachta 
agus le Rialachán (AE).../... [RFC nua], a 
bheith in ann ceartúcháin airgeadais a chur 
i bhfeidhm i gcás drochfheidhmíocht 
thromchúiseach ó thaobh na spriocanna 
arna mbunú le haghaidh chuspóir sonrach 
CUAC a chomhlíonadh.

Or. en
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Leasú 13

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 2 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

EUR 7.5 billiún i bpraghsanna 2018 a 
d'fhéadfaí méadú teacht orthu, a bheidh ar 
fáil sa ghealltanas buiséadach don tréimhse 
2021-2027 sna hacmhainní do CUAC faoi 
sprioc na hInfheistíochta le haghaidh fáis 
agus post, agus méadófar é, de réir mar a 
bheidh, le hacmhainní breise a 
leithdháilfear i mbuiséad an Aontais, agus 
le hacmhainní eile i gcomhréir leis an 
mbunghníomh is infheidhme.

EUR 17.88 billiún i bpraghsanna 2018 
(‘príomhshuim’) a bheidh sna hacmhainní 
do CUAC faoi sprioc na hInfheistíochta le 
haghaidh fáis agus post a bheidh ar fáil le 
haghaidh gealltanas buiséadach do 
thréimhse 2021-2027, agus ní dhéanfar é 
a aistriú ó na leithdháiltí ó na Cistí a 
chumhdaítear le Rialachán (AE).../... 
[RFC nua]. Féadfar an phríomhshuim a 
mhéadú, de réir mar a bheidh, trí 
acmhainní breise a leithdháileadh i 
mbuiséad an Aontais, agus trí acmhainní 
eile i gcomhréir leis an mbunghníomh is 
infheidhme.

Or. en

Réasúnú

Agus á chur san áireamh go bhfuil raon i bhfad níos leithne ag CUAC mar atá beartaithe ná 
an Ciste um Aistriú Fuinnimh Cóir a mhol an Pharlaimint roimhe sin, tá buiséad i bhfad níos 
mó ag teastáil. Mar sin féin, ba cheart nach mbeadh na cistí comhtháthaithe eile i gcontúirt.

Leasú 14

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Glacfaidh an Coimisiún cinneadh 
trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, 
ina leagfar síos an miondealú bliantúil ar 
acmhainní, lena n-áirítear aon acmhainní 
breise dá dtagraítear i mír 2, de réir an 
Bhallstáit i gcomhréir leis an 
modheolaíocht a leagtar amach in 
Iarscríbhinn I.

3. Glacfaidh an Coimisiún cinneadh 
trí bhíthin gníomh tarmligthe i gcomhréir 
le hAirteagal 10, ina leagfar síos an 
miondealú bliantúil ar acmhainní, lena n-
áirítear aon acmhainní breise dá dtagraítear 
i mír 2, de réir an Bhallstáit i gcomhréir 
leis an modheolaíocht a leagtar amach in 
Iarscríbhinn I.

Or. en
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Leasú 15

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2 – fomhír 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

I gcomhréir le mír 1, tabharfaidh CUAC 
tacaíocht eisiach do na gníomhaíochtaí seo 
a leanas:

I gcomhréir le mír 1, tabharfaidh CUAC 
tacaíocht do na gníomhaíochtaí seo a 
leanas:

Or. en

Leasú 16

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2 – fomhír 1 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) infheistíochtaí i ngníomhaíochtaí 
taighde agus nuálaíochta agus chun aistriú 
teicneolaíochtaí nua a chothú;

(c) infheistíochtaí i ngníomhaíochtaí 
taighde agus nuálaíochta, lena n-áirítear in 
ollscoileanna agus institiúidí taighde 
poiblí, agus chun aistriú teicneolaíochtaí 
nua a chothú;

Or. en

Réasúnú

Ba mhian leis an Rapóirtéir a chur i bhfáth go bhféadtar infheistíocht taighde agus 
nuálaíochta a leithdháileadh ar ollscoileanna agus institiúidí taighde poiblí, i gcás ina 
mbeidh údar leis sa phlean críochach um aistriú cóir. 

Leasú 17

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2 – fomhír 1 – pointe c a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c a) infheistíochtaí i bhfuinneamh in-
athnuaite, giniúint cumhachta, tógáil 
agus cothabháil bonneagair agus forbairt 
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teicneolaíochtaí gaolmhara;

Or. en

Leasú 18

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2 – fomhír 1 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) infheistíochtaí i dteicneolaíochtaí 
agus bonneagar le haghaidh fuinneamh 
glan inacmhainne, le hastaíochtaí gáis 
ceaptha teasa a laghdú, agus don 
éifeachtúlacht fuinnimh agus don 
fhuinneamh in-athnuaite a úsáid;

(d) infheistíochtaí in úsáid na 
teicneolaíochta agus na mbonneagar ar 
mhaithe le fuinneamh glan inacmhainne, in 
astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú, lena 
n-áirítear modhanna iompair nach bhfuil 
díobhálach don chomhshaol a chur in 
úsáid, agus éifeachtúlacht fuinnimh;

Or. en

Leasú 19

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2 – fomhír 1 – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) infheistíochtaí i ndigitiú agus i 
nascacht dhigiteach;

(e) infheistíochtaí i ndigitiú agus i 
nascacht dhigiteach, lena n-áirítear an 
fheirmeoireacht dhigiteach agus an 
fheirmeoireacht bheacht; 

Or. en

Leasú 20

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2 – fomhír 1 – pointe f

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(f) infheistíochtaí in athghiniúint agus (f) infheistíochtaí i dtionscadail athrú 
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i ndí-éilliú láithreán, in athchóiriú talún 
agus i dtionscadail athrú cuspóra;

cuspóra;

Or. en

Leasú 21

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2 – fomhír 1 – pointe i

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(i) cúnamh i gcuardach poist do 
chuardaitheoirí poist;

(i) cúnamh i gcuardach poist do 
chuardaitheoirí poist agus tacaíocht 
ioncaim;

Or. en

Leasú 22

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2 – fomhír 1 – pointe j

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(j) cuimsiú gníomhach na 
gcuardaitheoirí poist;

(j) cuimsiú gníomhach na 
gcuardaitheoirí poist, le béim ar leith ar 
mhná;

Or. en

Leasú 23

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Ina theannta sin, féadfaidh CUAC tacú le 
hinfheistíochtaí táirgiúla i bhfiontair nach 
FBManna iad, i limistéir atá ainmnithe 
mar limistéir fóirithinte i gcomhréir le 
pointí (a) agus (c) d’Airteagal 107(3) 

Ina theannta sin, féadfaidh CUAC tacú le 
hinfheistíochtaí táirgiúla i bhfiontair nach 
FBManna iad, sna limistéir faoi seach, ar 
choinníoll go bhfuil na hinfheistíochtaí sin 
formheasta mar chuid den phlean críochach 
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CFAE, ar choinníoll go bhfuil na 
hinfheistíochtaí sin formheasta mar chuid 
den phlean críochach um aistriú cóir 
bunaithe ar an bhfaisnéis atá riachtanach 
faoi phointe (h) d'Airteagal 7(2). Ní bheidh 
na hinfheistíochtaí sin incháilithe ach 
amháin má tá gá leo chun an phlean 
críochach um aistriú cóir a chur chun 
feidhme.

um aistriú cóir bunaithe ar an bhfaisnéis atá 
riachtanach faoi phointe (h) 
d’Airteagal 7(2). Ní bheidh na 
hinfheistíochtaí sin incháilithe ach amháin 
má tá gá leo chun an phlean críochach um 
aistriú cóir a chur chun feidhme.

Or. en

Leasú 24

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 1 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) gnóthais atá i gcruachás faoi mar 
a shainmhínítear in Airteagal 2 (18) de 
Rialachán (AE) Uimh. 651/2014 ón 
gCoimisiún;

scriosta

_________________
Rialachán (AE) Uimh. 651/2014 ón 
gCoimisiún an 17 Meitheamh 2014 lena 
ndearbhaítear go bhfuil catagóirí áirithe 
cabhrach comhoiriúnach leis an margadh 
inmheánach i gcur i bhfeidhm 
Airteagal 107 agus Airteagal 108 den 
Chonradh (IO L 187, 26.6.2014, lch. 1).

Or. en

Leasú 25

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 1 – pointe d 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) infheistíocht a bhaineann le 
táirgeadh, próiseáil, dáileadh, stóráil nó 
dóchán na mbreoslaí iontaise;

scriosta
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Or. en

Leasú 26

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 1 – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) infheistíocht sa bhonneagar 
leathanbhanda i gceantair ina bhfuil ar a 
laghad dhá líonra leathanbhanda i 
gcatagóir coibhéiseach.

scriosta

Or. en

Leasú 27

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 1 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Déanfar acmhainní CUAC a chlársceidealú 
i gcomhair na gcatagóirí réigiún ina bhfuil 
na críocha lena mbaineann, ar bhonn na 
bpleananna críochacha um aistriú cóir arna 
mbunú i gcomhréir le hAirteagal 7 agus 
arna bhformheas ag an gCoimisiún mar 
chuid de chlár nó de leasú ar chlár. Beidh 
na hacmhainní arna gclársceidealú i 
bhfoirm cláir shonraigh amháin nó níos mó 
nó i bhfoirm tosaíochta amháin nó níos mó 
laistigh de chlár.

Déanfar acmhainní CUAC a chlársceidealú 
i gcomhair na gcatagóirí réigiún ina bhfuil 
na críocha lena mbaineann, ar bhonn na 
bpleananna críochacha um aistriú cóir arna 
mbunú i gcomhréir le hAirteagal 7 agus 
arna bhformheas ag an gCoimisiún mar 
chuid de chlár nó de leasú ar chlár. Beidh 
na hacmhainní arna gclársceidealú i 
bhfoirm cláir shonraigh amháin nó níos mó 
nó i bhfoirm tosaíochta amháin nó níos mó 
laistigh de chlár a chumhdaítear le 
Rialachán (AE) .../... [RFC nua].

Or. en
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Leasú 28

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 1 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Ní dhéanfaidh an Coimisiún clár a 
fhormheas ach i gcás ina bhfuil réasúnú cuí 
le sainaithint na gcríoch is mó atá faoi 
thionchar diúltach ag próiseas an aistrithe, 
atá sa phlean críochach um an aistriú cóir 
ábhartha, agus go bhfuil an plean críochach 
um aistriú cóir ag teacht leis an bPlean 
Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide sa 
Bhallstát lena mbaineann.

Déanfaidh an Coimisiún clár a fhormheas i 
gcás ina ndéanfar na críocha is mó atá faoi 
thionchar diúltach ag an bpróiseas aistrithe 
a shainaithint laistigh den phlean 
críochach ábhartha um aistriú cóir, agus ina 
mbeidh an plean críochach ábhartha um 
aistriú cóir ag teacht le Plean Náisiúnta 
Fuinnimh agus Aeráide an Bhallstáit lena 
mbaineann, ach amháin más féidir leis 
údar cuí a thabhairt lena fhormheas a 
choinneáil siar.

Or. en

Leasú 29

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Is éard a bheidh i dtosaíocht nó i 
dtosaíochtaí CUAC cuid nó iomlán 
acmhainní CUAC a leithdháiltear do na 
Ballstáit agus na hacmhainní a aistrítear i 
gcomhréir le hAirteagal [21a] de 
Rialachán (AE) [RFC nua]. Beidh iomlán 
acmhainní CFRE agus CSE+ a aistrítear 
chuig tosaíocht CUAC cothrom ar a 
laghad le hoiread go leith de mhéid na 
tacaíochta ó CUAC chuig an tosaíocht sin 
ach ní rachaidh sé thar trí oiread den 
mhéid sin.

2. Is éard a bheidh i dtosaíocht nó i 
dtosaíochtaí CUAC cuid nó iomlán 
acmhainní CUAC a leithdháiltear do na 
Ballstáit.

Or. en
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Leasú 30

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. In éineacht le húdaráis ábhartha na 
gcríoch is infheidhme, ullmhóidh na 
Ballstáit plean críochach um aistriú cóir 
amháin nó níos mó a chumhdaíonn críoch 
amháin nó níos mó a ndéanann sé difear 
dóibh, críoch a chomhfhreagraíonn do 
leibhéal 3 d'aicmiú comhchoiteann na n-
aonad críche maidir le staidreamh 
(“réigiúin NUTS leibhéal 3”) a bunaíodh le 
Rialachán (CE) Uimh. 1059/2003 arna 
leasú ag Rialachán (CE) Uimh. 868/2014 
ón gCoimisiún nó codanna díobh, i 
gcomhréir leis an teimpléad a leagtar 
amach in Iarscríbhinn II. Beidh na críocha 
sin ar na cinn is mó a bheidh faoi thionchar 
diúltach bunaithe ar na torthaí 
eacnamaíocha agus sóisialta de dheasca an 
aistrithe, go háirithe maidir le caillteanas 
post a d'fhéadfadh bheith ann i dtáirgeadh 
agus úsáid breoslaí iontaise agus na 
riachtanais maidir le hathrú ó bhonn ar 
phróisis táirgthe na saoráidí tionsclaíocha 
sin a bhfuil an déine gás ceaptha teasa is 
airde acu.

1. In éineacht le húdaráis ábhartha 
áitiúla agus réigiúnacha na gcríoch is 
infheidhme, ullmhóidh na Ballstáit plean 
críochach um aistriú cóir amháin nó níos 
mó a chumhdaíonn críoch amháin nó níos 
mó a ndéanann sé difear dóibh, críoch a 
chomhfhreagraíonn do leibhéal 3 d'aicmiú 
comhchoiteann na n-aonad críche maidir le 
staidreamh (‘réigiúin NUTS leibhéal 3’) a 
bunaíodh le Rialachán (CE) 
Uimh. 1059/2003 arna leasú ag Rialachán 
(CE) Uimh. 868/201417 ón gCoimisiún nó 
codanna díobh, i gcomhréir leis an 
teimpléad a leagtar amach in Iarscríbhinn 
II. Beidh na críocha sin ar na cinn is mó a 
bheidh faoi thionchar diúltach bunaithe ar 
na torthaí eacnamaíocha agus sóisialta de 
dheasca an aistrithe, go háirithe maidir le 
caillteanas post a d’fhéadfadh bheith ann i 
dtáirgeadh agus úsáid breoslaí iontaise 
agus na riachtanais maidir le hathrú ó 
bhonn ar phróisis táirgthe na saoráidí 
tionsclaíocha sin a bhfuil an déine gás 
ceaptha teasa is airde acu.

____________________ __________________
17 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).

17 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).

Or. en
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Leasú 31

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) measúnú ar dhúshláin an aistrithe 
atá ann do na críocha is mó a bheidh faoi 
thionchar diúltach, lena n-áirítear tionchar 
sóisialta, eacnamaíoch agus comhshaoil an 
aistrithe i dtreo geilleagar atá neodrach ó 
thaobh na haeráide de, ina sainaithnítear 
líon na bpost a ndéanfar difear dóibh agus 
na gcaillteanas post a d'fhéadfadh bheith 
ann, na riachtanais agus na cuspóirí 
forbartha atá le baint amach faoi 2030, 
nasctha le hathrú ó bhonn nó le dúnadh na 
ngníomhaíochtaí a bhfuil lorg mór 
astaíochtaí gás ceaptha teasa ag baint leo 
sna críocha sin;

(c) measúnú ar dhúshláin an aistrithe 
atá ann do na críocha is mó a bheidh faoi 
thionchar diúltach, lena n-áirítear tionchar 
sóisialta, eacnamaíoch agus comhshaoil an 
aistrithe i dtreo geilleagar atá neodrach ó 
thaobh na haeráide de, ina sainaithnítear 
líon na bpost a ndéanfar difear dóibh agus 
na gcaillteanas post a d’fhéadfadh bheith 
ann, an tionchar a d’fhéadfadh a bheith 
ann ar ioncaim an rialtais, na riachtanais 
agus na cuspóirí forbartha atá le baint 
amach faoi 2030, nasctha le hathrú ó bhonn 
nó le dúnadh na ngníomhaíochtaí a bhfuil 
lorg mór astaíochtaí gás ceaptha teasa ag 
baint leo sna críocha sin;

Or. en

Leasú 32

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) measúnú ar a chomhsheasmhacht le 
straitéisí agus pleananna náisiúnta, 
réigiúnacha nó críochacha eile;

(e) measúnú ar a chomhsheasmhacht le 
straitéisí agus pleananna náisiúnta, 
réigiúnacha nó críochacha eile, i gcás 
inarb ábhartha;

Or. en
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Leasú 33

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 4 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Beidh na pleananna críochacha um aistriú 
cóir comhsheasmhach leis na straitéisí 
críochacha dá dtagraítear in Airteagal [23] 
de Rialachán (AE) [RFC nua], le straitéisí 
ábhartha um speisialtóireacht chliste, leis 
na NECPanna agus le Colún Eorpach na 
gCeart Sóisialta.

Beidh na pleananna críochacha um aistriú 
cóir comhsheasmhach leis na straitéisí 
críochacha ábhartha dá dtagraítear in 
Airteagal [23] de Rialachán (AE) [RFC 
nua], le straitéisí ábhartha um 
speisialtóireacht chliste, leis na NECPanna 
agus le Colún Eorpach na gCeart Sóisialta.

Or. en

Leasú 34

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 8 – mír 4 a (nua) 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4a. Déanfar an tAirteagal seo a chur i 
bhfeidhm agus dlíthe an Aontais agus 
dlíthe náisiúnta maidir le cosaint sonraí á 
gcomhlíonadh go hiomlán agus gan 
dochar d’fhorálacha Rialachán (AE).../... 
[RFC nua].

Or. en

Leasú 35

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 9 Airteagal 9

Ceartúcháin airgeadais Ceartúcháin airgeadais

I gcás ina gcinnfidh an Coimisiún, 
bunaithe ar thuarascáil deiridh ar 
fheidhmíocht an chláir, nár baineadh 

Bunaithe ar thuarascáil deiridh ar 
fheidhmíocht an chláir, féadfaidh an 
Coimisiún ceartúcháin airgeadais a 
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amach ar a laghad [65 %] den sprioc a 
leagtar síos maidir le ceann amháin nó 
níos mó de tháscairí aschuir nó toraidh 
d'acmhainní CUAC, féadfaidh sé 
ceartúcháin airgeadais a dhéanamh de 
bhun Airteagal [98] den Rialachán (AE) 
[RFC nua] trí thacaíocht ó CUAC don 
tosaíocht sin a laghdú i gcoibhéis leis an 
méid atá bainte amach.

dhéanamh i gcomhréir le Rialachán (AE) 
[RFC nua].

Or. en

Leasú 36

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Déanfar an chumhacht chun 
gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá 
dtagraítear in Airteagal 8(4) a thabhairt 
don Choimisiún go ceann tréimhse 
neamhchinntithe ama amhail ó [dháta 
theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo].

2. Déanfar an chumhacht chun 
gníomhartha tarmligthe dá dtagraítear in 
Airteagail 3(3) agus 8(4) a thabhairt don 
Choimisiún go ceann tréimhse 
neamhchinntithe ama amhail ón [dáta 
theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo].

Or. en

Leasú 37

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó 
an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá 
dtagraítear in Airteagal 8(4) 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 

3. Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó 
an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá 
dtagraítear in Airteagail 3(3) agus 8(4) 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 
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difear do bhailíocht aon ghníomhartha 
tarmligthe atá i bhfeidhm cheana.

sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do 
bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá 
i bhfeidhm cheana.

Or. en

Leasú 38

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 – mír 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

6. Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a 
ghlactar de bhun Airteagal 8 (4) i 
bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon 
agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa 
ná ag an gComhairle laistigh de thréimhse 
dhá mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a 
thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus 
don Chomhairle nó más rud é, roimh dhul 
in éag na tréimhse sin, go mbeidh 
Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle 
araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún 
nach ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar 
an tréimhse sin a fhadú dhá mhí ar 
thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na 
Comhairle.

6. Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a 
ghlactar de bhun Airteagail 3(3) agus 8(4) 
i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon 
agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa 
ná ag an gComhairle laistigh de thréimhse 
dhá mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a 
thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus 
don Chomhairle nó más rud é, roimh dhul 
in éag na tréimhse sin, go mbeidh 
Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle 
araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún 
nach ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar 
an tréimhse sin a fhadú dhá mhí ar 
thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na 
Comhairle.

Or. en

Leasú 39

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 10a
Forálacha idirthréimhseacha

Bainfidh na Ballstáit tairbhe as 
idirthréimhse go dtí... [bliain amháin ó 
dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin 
seo] chun na pleananna críochacha um 
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aistriú cóir a ullmhú agus a ghlacadh. 
Beidh gach Ballstát incháilithe go 
hiomlán do chistiú faoin Rialachán seo le 
linn na hidirthréimhse sin, agus ní 
chuirfidh an Coimisiún í sin san áireamh 
nuair a bheidh cinneadh maidir le 
saoradh nó caillteanas cistiúcháin á 
bhreithniú aige.

Or. en

Leasú 40

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe a – pointe i

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(i) astaíochtaí gás ceaptha teasa na 
saoráidí tionsclaíocha i réigiúin NUTS 
leibhéal 2 ar mó faoi fhachtóir a dó an 
déine carbóin, arna sainmhíniú ag 
cóimheas astaíochtaí gás ceaptha teasa na 
saoráidí tionsclaíocha arna thuairisciú ag 
na Ballstáit i gcomhréir le hAirteagal 7 de 
Rialachán (CE) Uimh. 166/2006 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle1 i gcomparáid le breisluach 
comhlán an tionscail, ná an meán atá na 
Ballstáit AE-27. I gcás nach sáraítear an 
leibhéal sin in aon réigiún NUTS leibhéal 2 
i mBallstát tugtha, cuirfear astaíochtaí gás 
ceaptha teasa na saoráidí tionsclaíocha sa 
réigiún NUTS leibhéal 2 ina bhfuil an 
déine carbóin is airde san áireamh (ualú 
49 %),

(i) astaíochtaí gás ceaptha teasa na 
saoráidí tionsclaíocha i réigiúin NUTS 
leibhéal 2 ar mó faoi fhachtóir a dó an 
déine carbóin, arna sainmhíniú ag 
cóimheas astaíochtaí gás ceaptha teasa na 
saoráidí tionsclaíocha arna thuairisciú ag 
na Ballstáit i gcomhréir le hAirteagal 7 de 
Rialachán (CE) Uimh. 166/2006 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle1 i gcomparáid le breisluach 
comhlán an tionscail, ná an meán atá na 
Ballstáit AE-27. I gcás nach sáraítear an 
leibhéal sin in aon réigiún NUTS leibhéal 2 
i mBallstát tugtha, cuirfear astaíochtaí gás 
ceaptha teasa na saoráidí tionsclaíocha sa 
réigiún NUTS leibhéal 2 ina bhfuil an 
déine carbóin is airde san áireamh (ualú 
33 %),

____________________ __________________
1 Rialachán (CE) Uimh. 166/2006 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 18 Eanáir 2006 maidir le bunú Clár 
Eorpach um Scaoileadh Amach agus 
Aistriú Truailleán agus lena leasaítear 
Treoir 91/689/CEE agus Treoir 96/61/CE 
ón gComhairle (IO L 33, 4.2.2006, lch. 1).  

1 Rialachán (CE) Uimh. 166/2006 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 18 Eanáir 2006 maidir le bunú Clár 
Eorpach um Scaoileadh Amach agus 
Aistriú Truailleán agus lena leasaítear 
Treoir 91/689/CEE agus Treoir 96/61/CE 
ón gComhairle (IO L 33, 4.2.2006, lch. 1).  

Or. en
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Leasú 41

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe a – pointe ii

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ii) an fhostaíocht i mianadóireacht 
ghuail agus ligníte (ualú 25 %),

(ii) fostaíocht i mianadóireacht guail 
agus ligníte mar chionmhaireacht de lucht 
saothair tionsclaíoch iomlán i ngach 
réigiún (ualú 33 %);

Or. en

Leasú 42

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe a – pointe v a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(v a) daonra a bhfuil cónaí air i 
limistéir oileánacha nó iargúlta a 
bhraitheann ar tháirgeadh uathrialach 
leictreachais ag gineadóirí díosail nó 
peitril (ualú 2 %);

Or. en

Réasúnú

Cuireann an leasú seo critéar leis an modh leithdháilte do CUAC. Moltar ann méadú beag a 
thabhairt do na Ballstáit atá freagrach as limistéir oileánacha nó iargúlta a bhíonn ag brath 
ar ghineadóirí díosail nó peitril le haghaidh a gcuid leictreachais, ós rud é nach bhfuil na 
limistéir sin nasctha leis an ngréasán ginearálta leictreachais ilchríochach, agus go bhfuil an 
t-aistriú i dtreo fuinnimh ghlais an-mhór agus an-chostasach dá bhrí sin. Ní mór ualú na 
bpointí eile a laghdú dá réir sin. 
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Leasú 43

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe a – pointe v b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(v b) a thapúla a gheallann na Ballstáit a 
n-astaíochtaí gás ceaptha teasa ó ghual 
nó ó lignít a laghdú, mar a léirítear i 
bPleananna Náisiúnta Fuinnimh agus 
Aeráide 2030 faoi seach (ualú 6 %);

Or. en

Réasúnú

Cuireann an leasú seo critéar leis an modh leithdháilte do CUAC, ina moltar méadú a 
thabhairt do na Ballstáit a rinne ranníocaíochtaí níos uaillmhianaí a chur i ngeall ina 
ndréacht-NECP ná leibhéal íosta an cheanglais uaillmhéine.

Leasú 44

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) déanfar na leithdháiltí a eascraíonn 
as pointe (a) a chur i bhfeidhm a choigeartú 
lena áirithiú nach bhfaighidh aon Bhallstát 
méid atá níos mó ná EUR 2 bhilliún. 
Déanfar na méideanna os cionn EUR 2 
bhilliún a athdháileadh go comhréireach 
chuig leithdháiltí na mBallstát uile eile. 
Déanfar sciaranna na mBallstát a athríomh 
dá réir;

(b) déanfar na leithdháiltí a eascraíonn 
as pointe (a) a chur i bhfeidhm a choigeartú 
lena áirithiú nach bhfaighidh aon Bhallstát 
méid atá níos mó ná 27 % den 
phríomhshuim a léirítear in Airteagal 
3(2). Déanfar na méideanna a sháraíonn an 
27 % in aghaidh an Bhallstáit a 
athdháileadh i gcomhréir le leithdháiltí na 
mBallstát eile go léir. Déanfar sciaranna na 
mBallstát a athríomh dá réir;

Or. en



PR\1202915GA.docx 31/33 PE648.609v03-00

GA

RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

A. Réamhrá

Sna tograí reachtacha lena rialaítear úsáid chistiú an bheartais chomhtháthaithe don tréimhse 
2021-2027, beidh ar cheann de na príomhchuspóirí lena spreagfar infheistíochtaí AE “Eoraip 
níos glaise a fheidhmeoidh ar bheagán carbóin trí aistriú fuinnimh glan agus cóir, infheistíocht 
ghlas agus ghorm, an geilleagar ciorclach, an toiriúnú aeráide agus cosc agus bainistiú rioscaí 
a chur chun cinn.” Is é is aidhm leis sin Comhaontú Pháras a chur chun feidhme. Ina theannta 
sin, caithfear 25 % de chaiteachas iomlán CAI ar ghníomhaíochtaí a bhaineann leis an aeráid. 

Leis an Margadh Glas Eorpach déantar tiomantas AE do thodhchaí níos glaise a threisiú 
tuilleadh, agus leagtar amach beartas nua fáis don Eoraip, agus é mar sprioc uaillmhianach 
aige neodracht aeráide a bhaint amach faoi 2050, ar sprioc í a d’fhormhuinigh an Chomhairle 
Eorpach an 12 Nollaig 2019. 

Mar sin féin, ar an mbealach i dtreo geilleagar glas agus neodracht aeráide, tá deacrachtaí ar 
leith ann ar cheart dúinn aghaidh a thabhairt orthu mar ábhar práinne. Mar shampla, tá líon 
mór réigiún ann atá fós ag brath ar phróisis breosla iontaise nó ar phróisis thionsclaíocha atá 
dian ar gháis ceaptha teasa. Dá bhrí sin, is dúshlán ollmhór é aistriú na réigiún sin chuig 
geilleagar atá neodrach ó thaobh na haeráide de. Maidir le gníomhaíochtaí eacnamaíocha lena 
mbaineann leibhéil arda déine astaíochtaí gás ceaptha teasa, nó atá bunaithe ar tháirgeadh 
agus úsáid breoslaí iontaise, amhail gual agus lignít, is cinnte go mbeidh orthu laghdú a 
dhéanamh i dtéarmaí aschuir eacnamaíoch agus leibhéal fostaíochta araon. Beidh ar 
earnálacha eile ina bhfuil leibhéil arda astaíochtaí gás ceaptha teasa deireadh a chur le próisis 
atá dian ar charbón: beidh orthu athrú ó bhonn a dhéanamh. Ina theannta sin, beidh ar roinnt 
post, a bhraitheann go hindíreach ar na gníomhaíochtaí thuasluaite, athrú ó bhonn freisin, nó 
scor de bheith ann. Beidh tionchar díreach ag na hathruithe seo go léir ar shaol na ndaoine 
agus is cinnte go gcruthóidh siad raon leathan dúshlán sóisialta.

Is díol mór sásaimh don Rapóirtéir, dá bhrí sin, gur thug an Coimisiún aird ar na dúshláin 
shóisialta, eacnamaíocha agus chomhshaoil sin trí dhréachtrialachán nua ar leith a thíolacadh 
chun Ciste um Aistriú Cóir a bhunú sa tréimhse cistiúcháin iar-2020, agus gur chuir sé in iúl a 
thábhachtaí atá freagairt choiteann ón Aontas maidir leis an ngá atá le haistriú cóir. 

Tá an Rapóirtéir den tuairim, áfach, nach mór roinnt modhnuithe, breisithe agus coigeartuithe 
a dhéanamh ar an togra seo, arb é an chéad togra reachtach é lena gcuirtear chun feidhme na 
tosaíochtaí a leagtar amach sa Mhargadh Glas Eorpach agus ar cuid é den Phlean 
Infheistíochta don Eoraip Inbhuanaithe. Cúis mhór imní don Rapóirtéir ná an tionchar 
socheacnamaíoch a bheidh ag an bpróiseas aistrithe i dtreo geilleagar a bheidh neodrach ó 
thaobh aeráide de, agus creideann sé go daingean gur gá do AE aistriú a bhaint amach gan 
ligean d’éagothromaíochtaí idir réigiúin a fhás tuilleadh, agus gan aon saoránach a fhágáil ar 
lár.

B. Struchtúr an tSásra um Aistriú Cóir

Is díol sásaimh don Rapóirtéir struchtúr trí cholún an tSásra um Aistriú Cóir, ina bhfuil an 
Ciste um Aistriú Cóir, an scéim thiomnaithe faoi InvestEU agus an tsaoráid iasachta don 
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earnáil phoiblí le Grúpa BEI. Úsáidfear an Ciste um Aistriú Cóir go príomha chun deontais a 
sholáthar, agus beidh sé dírithe ar éagsúlú eacnamaíoch agus athoiliúint agus cuimsiú 
gníomhach oibrithe agus cuardaitheoirí poist; cé go ndéanfaidh an dá cholún eile 
infheistíochtaí príobháideacha a tharraingt isteach agus maoiniú poiblí a ghiaráil faoi seach. 

Tugann an Rapóirtéir le fios freisin go ndéantar an Ciste um Aistriú Cóir a chur chun feidhme 
faoi bhainistíocht chomhroinnte, i ndlúthchomhar le húdaráis náisiúnta, réigiúnacha agus 
áitiúla agus le geallsealbhóirí, toisc go n-áirithítear leis sin úinéireacht na straitéise aistrithe. 
Tá sé ríthábhachtach freisin go gcomhlíonfar prionsabal na comhpháirtíochta, mar go n-
áirithítear leis sin go rachfar i gcomhairle leis na comhpháirtithe eacnamaíocha agus sóisialta 
maidir le saincheisteanna clársceidealaithe agus cur chun feidhme.

C. Raon feidhme na tacaíochta

Is díol sásaimh don Rapóirtéir go dtacóidh CUAC atá beartaithe le gníomhaíochtaí sna réimsí 
seo a leanas: éagsúlú eacnamaíoch, athoiliúint oibrithe agus athshlánú comhshaoil. Raon 
feidhme leathan gníomhaíochtaí atá i gceist leis sin, lena n-áirítear infheistíochtaí sna nithe 
seo a leanas go sonrach: FBManna, T&N, teicneolaíocht agus bonneagair a bhaineann le 
fuinneamh, digitiú, athghiniúint, an geilleagar ciorclach, uas-sciliú agus athoiliúint oibrithe, 
agus cúnamh agus cuimsiú cuardaitheoirí poist. Níor cheart liosta na ngníomhaíochtaí a 
bheith eisiach, áfach, agus ba cheart a raon feidhme a bheith níos leithne fós; go n-áireofar 
ollscoileanna agus institiúidí taighde poiblí, infheistíochtaí san fhuinneamh in-athnuaite, 
giniúint cumhachta agus tógáil bonneagair, chomh maith le modh iompair atá 
neamhdhíobhálach don chomhshaol. 

Ina theannta sin, i bhfianaise míbhuntáistí an fhuinnimh núicléach, meastar gurb iomchuí 
gléasraí núicléacha a eisiamh ó chistiú.

D. Buiséad

Is díol sásaimh don Rapóirtéir go gcuirfidh CUAC atá beartaithe aistriú fuinnimh chun cinn 
agus go dtacóidh sé le raon gníomhaíochtaí i bhfad níos leithne faoi thrí chatagóir leathana: 
tacaíocht shóisialta, athbheochan eacnamaíoch agus athchóiriú talún. Dá bhrí sin, iarrann an 
Rapóirtéir buiséad i bhfad níos airde ná an EUR 7.5 billiún a mhol an Coimisiún, agus é á 
chur i bhfáth aige, áfach, nár cheart go gcuirfeadh sé sin maoiniú na gcistí comhtháthaithe eile 
i mbaol. Ní féidir cuspóirí uaillmhianacha beartais AE a bhaint amach ach amháin trí 
bhuiséad uaillmhianach. Ba cheart na hacmhainní ó CUAC a bheith ina gcomhlánú ar na 
hacmhainní atá ar fáil faoi na hionstraimí atá ann cheana i mbeartas réigiúnach an Aontais 
agus níor cheart iad a bheith mar thoradh ar aistrithe ó Chistí eile. 

Cuireann an Rapóirtéir in iúl freisin go bhfuil súil aige go sáróidh méid iomlán na n-
infheistíochtaí trí thrí cholún an tSásra um Aistriú Cóir an EUR 100 billiún atá beartaithe, mar 
go mbeidh gá le hacmhainní breise chun cabhrú leis na críocha is mó a ndéanfaidh na 
dúshláin aistrithe difear dóibh sprioc na neodrachta aeráide a bhaint amach, agus rátaí arda 
fostaíochta á gcoinneáil le linn an phróisis aistrithe — agus ina dhiaidh. 

Tá an Rapóirtéir den tuairim gur cheart aird ar leith a thabhairt ar phobail atá ina gcónaí i 
limistéir oileánacha nó iargúlta, agus iad ag brath ar ghineadóirí díosail nó peitril le haghaidh 
a gcuid leictreachais, ós rud é go bhféadfadh an t-aistriú fuinnimh a bheith níos deacra agus 
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níos costasaí le cur chun feidhme. Dá bhrí sin, déanann an Rapóirtéir an t-ualú dá bhforáiltear 
sa mhodh leithdháilte a mhodhnú agus cuireann sé critéar nua isteach a bhaineann le hoileáin 
agus le limistéir iargúlta, ionas go léirítear go fíorasach leis an modh leithdháilte fíor-
riachtanais na ndaonraí atá i mbun aistrithe.

Ina theannta sin, tá an Rapóirtéir den tuairim gur cheart na hiarrachtaí breise a dhéanann na 
Ballstáit, as a dtiocfaidh laghdú ar astaíochtaí a théann thar an sprioc, a chúiteamh. Dá bhrí 
sin, molann an Rapóirtéir coigeartú substaintiúil a dhéanamh ar na leithdháiltí dá réir sin. 

E. Rialacha maidir le státchabhair

Chun aghaidh a thabhairt go héifeachtach ar an mbagairt go gcaillfí poist, is gá rialacha 
maidir leis an státchabhair a chur i bhfeidhm ar bhealach solúbtha agus cur chuige 
cuimsitheach a bheith ann i leith na réigiún uile. Ciallaíonn sé sin nár cheart an tacaíocht a 
theorannú do limistéir atá incháilithe do státchabhair faoin reachtaíocht is infheidhme maidir 
le Státchabhair. Ba cheart limistéir eile a áireamh freisin, lena n-áirítear limistéir bhochta, 
limistéir ina bhfuil dífhostaíocht ard agus na réigiúin is forimeallaí. 

F. Réamh-mhaoiniú

Is díol sásaimh don Rapóirtéir gur faoi na Ballstáit atá sé pleananna críochacha um aistriú cóir 
a ullmhú agus réigiúin leibhéal NUTS 3, nó codanna díobh, a bhfuil tionchar ag na pleananna 
sin orthu, a shainaithint ar cheart tacú leo. Ag cur san áireamh, áfach, gur dúshlán cur chun 
feidhme d’údaráis bhainistíochta agus do na Ballstáit iad a chur isteach faoi dheireadh 2020, 
ba cheart réamh-mhaoiniú coinníollach do chúnamh teicniúil a chur ar fáil chun an dúshlán 
sin a mhaolú. Ina theannta sin, ba cheart go mbainfeadh na Ballstáit tairbhe as idirthréimhse 
chun na pleananna críochacha um aistriú cóir a ullmhú agus a ghlacadh, gan a n-
incháilitheacht le haghaidh cistithe a chur i mbaol.
 


