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Eochair do na siombailí a úsáidtear

* 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 sa 
dréachtghníomh.)

Leasuithe ar dhréachtghníomh

Leasuithe ó Pharlaimint na hEorpa arna leagan amach in dhá cholún

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

Sa chéad 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 má tá 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 leis an bParlaimint 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 ar 
athruithe iad a rinne na ranna dréachtaithe nuair a bhí an téacs 
críochnaitheach á ullmhú.



PR\1206356GA.docx 3/6 PE652.550v01-00

GA

CLÁR

Leathanach

DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA .......................................5

RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN..........................................................................................................6



PE652.550v01-00 4/6 PR\1206356GA.docx

GA



PR\1206356GA.docx 5/6 PE652.550v01-00

GA

DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena 
leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 maidir leis na hacmhainní don 
leithdháileadh sonrach don Tionscnamh um Fhostaíocht don Aos Óg
(COM(2020)0206 – C9-0145/2020 – 2020/0086(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an 
gComhairle (COM(2020)0206),

– ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 177 den Chonradh ar Fheidhmiú an 
Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na 
hEorpa (C9-0145/2020),

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

– tar éis di dul i gcomhairle le Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa,

– tar éis di dul i gcomhairle le Coiste na Réigiún,

– 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, agus ón gCoiste um Chultúr agus um Oideachas,

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

A. de bhrí, ar chúiseanna práinne, go bhfuil údar cuí ann le dul ar aghaidh chuig an vótáil 
roimh dhul in éag an spriocdháta ocht seachtaine a leagtar síos in Airteagal 6 de 
Phrótacal Uimh. 2 maidir le prionsabail na coimhdeachta agus na comhréireachta a chur 
i bhfeidhm;

1. ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh, lena nglacann sí ceannas ar thogra an 
Choimisiúin;

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.
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RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

An 25 Bealtaine 2020, thíolaic an Coimisiún togra breise chun an Rialachán maidir le 
Forálacha Coiteanna (RFC) reatha a leasú, a bhaineann leis an gcistiú don Tionscnamh um 
Fhostaíocht don Aos Óg (TFAO) in 2020.

Tugann TFAO tacaíocht do dhaoine óga atá ina gcónaí i réigiúin ina raibh an dífhostaíocht i 
measc an aosa óig os cionn 25 % in 2012. In 2017, méadaíodh cistí do na réigiúin ina raibh an 
dífhostaíocht i measc an aosa óig in 2016 os cionn 25 %.

Tacaíonn TFAO le daoine óga nach bhfuil i mbun oideachais, fostaíochta ná oiliúna, lena n-
áirítear iad siúd atá dífhostaithe go fadtéarmach agus nach bhfuil cláraithe mar chuardaitheoirí 
poist. Cinntíonn sé, sna háiteanna sin san Eoraip ina bhfuil na dúshláin is mó rompu, gur 
féidir le daoine óga tacaíocht spriocdhírithe a fháil. Go ginearálta, déanann TFAO cistiú ar 
sholáthar printíseachtaí, sealanna oiliúna, socrúcháin oibre agus cúrsaí breisoideachais a 
mbaintear cáilíocht amach ag a ndeireadh.

Tá TFAO mar chuid den Ráthaíocht don Aos Óg, ar scéim í trína chuireann Ballstáit bearta 
chun feidhme chun a áirithiú go bhfaigheann daoine óga suas le 25 bliana d’aois tairiscint 
fostaíochta ar ardcháilíocht, oideachas leanúnach, printíseacht nó seal oiliúna laistigh de 
cheithre mhí tar éis dóibh an scoil a fhágáil nó a bheith dífhostaithe.

Roimhe sin, rinneadh roinnt de leithdháileadh sonrach 2020 do TFAO a thús-ualú go 2018. 
Comhaontaíodh méadú EUR 116,7 milliún sa leithdháileadh sonrach do TFAO freisin do 
2019, gan laghdú comhfhreagrach an t-am sin sa leithdháileadh do 2020.

Chinn na húdaráis buiséadacha, i gcomhthéacs na gcaibidlíochtaí bliantúla do 2020, 
leithdháileadh sonrach do TFAO a mhéadú faoi EUR 28 333 334 i bpraghsanna reatha, a 
ardaíonn an méid foriomlán do 2020 go EUR 145 mhilliún.

Tá gá leis an leasú sin ar RFC toisc go leagtar amach an leithdháileadh sonrach do TFAO i 
dtéacs an Rialacháin, in Airteagal 95(2). Ní mór do mhéadú na bhfigiúiri sa mhír sin a chur in 
iúl freisin sna méideanna iomlána in Airteagal 91(1) agus in Iarscríbhinn VI. Ní féidir an 
méadú buiséadach do 2020 a chur chun feidhme gan an leasú sin.

Sa bhreis air sin, maidir leis na forálacha a tugadh isteach in 2019 chun clársceidealú 
acmhainní TFAO breise a éascú, trí aistriú suas le 50 % de na hacmhainní breise chuig Ciste 
Sóisialta na hEorpa a cheadú, molann an Coimisiún gur cheart go mbeadh feidhm acu freisin 
in 2020.

Chinn an Coiste um Fhorbairt Réigiúnach, dá bhrí sin, an nós imeachta simplithe a leanúint 
don mhionleasú téacsach sin ar RFC, agus go mbeidh an cathaoirleach ina rapóirtéir. Molann 
an rapóirtéir an togra a ghlacadh go pras, gan aon leasú a dhéanamh air.


