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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 atá beartaithe don 
dréachtghníomh.)

Leasuithe ar an dréachtghníomh

Tá na leasuithe ó Pharlaimint na hEorpa leagtha 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 Parlaimint na hEorpa i bhfoirm téacs chomhdhlúite

Aibhsítear 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 an roinn dréachtaithe nuair a bhí an téacs 
críochnaitheach á ullmhú.
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DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an togra le haghaidh cinneadh ón gComhairle lean leasaítear tréimhse chur i 
bhfeidhm Chinneadh Uimh. 940/2014/AE maidir leis na dleachtanna duga sna réigiúin is 
forimeallaí Fhrancacha
(COM(2020)0371 – C9-0000/2020 – 2020/0174(CNS))

(Nós imeachta reachtach speisialta – comhairliúchán)

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an gComhairle (COM(2020)0371),

– ag féachaint d’Airteagal 349 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá 
bhun a chuaigh an Chomhairle i gcomhairle leis an bParlaimint (C9-0000/2020),

– ag féachaint do Riail 82 dá Rialacha Nós Imeachta,

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

1. ag formheas an togra ón gCoimisiún;

2. á iarraidh ar an gComhairle a chur in iúl don Pharlaimint má tá sé ar intinn aici imeacht 
ón téacs a d’fhormheas an Pharlaimint;

3. á iarraidh ar an gComhairle dul i gcomhairle leis an bParlaimint má tá sé ar intinn aici 
an téacs a d’fhormheas an Pharlaimint a leasú go substaintiúil;

4. 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

A. Cúlra dlíthiúil

Le hAirteagal 349 CFAE, ceadaítear maoluithe ó rialacha AE sna réigiúin is forimeallaí, chun 
cúiteamh páirteach a dhénamh ar bhuaine agus cónasc réimse mór srianta a dhéanann difear 
dá bhforbairt eacnamaíoch agus shóisialta. Is é is aidhm don togra seo na maoluithe sin a chur 
i bhfeidhm i réimse an chánachais. Sa chás sonrach sin, áfach, ní chumhdaíonn an cinneadh ré 
iomlán an chéad Chreata Airgeadais Ilbhliantúil eile, i.e. 2021-2027, ach is amhlaidh nach 
ndéanann sé ach síneadh ama sé mhí a chur leis na bearta atá ann cheana maidir le 
dleachtanna duga.

B. Dleachtanna duga sna réigiúin is forimeallaí Fhrancacha

Is é atá i ndleachtanna duga (‘octroi de mer’) ná cáin a bhfuil feidhm aici maidir le hallmhairí 
(gan beann ar a dtionscnamh) agus maidir le díolacháin sna réigiúin is forimeallaí Fhrancacha. 
I bhfianaise na gcostas táirgthe níos airde atá ina ndlúthchuid den táirgeadh áitiúil sna réigiúin 
sin, déantar foráil i gCinneadh Uimh. 940/2014/AE ón gComhairle do rátaí laghdaithe 
dleachtanna duga d’earraí áirithe a tháirgtear go háitiúil sna réigiúin is forimeallaí chun an 
míbhuntáiste san iomaíocht a chúiteamh agus táirgeadh áitiúil a choinneáil ar siúl. Is é an 
cuspóir atá leis na mbearta ná na costais bhreise a bhíonn ar chuideachtaí sna réigiúin is 
forimeallaí a mhaolú, ar costais iad a chuireann bac ar a rannpháirtíocht iomlán sa Mhargadh 
Aonair.

Déantar na hearraí lena mbaineann a shainaithint trína n-aicmiú ainmníochta maidir le 
Comhtharaifí Custaim, mar a liostaítear san iarscríbhinn a ghabhann le Cinneadh Uimh. 
940/2014/AE, agus féadfaidh siad tairbhe a bhaint as rátaí cánach fabhracha a bhíonn idir 
10% agus 30% níos ísle ná na rátaí sin atá i bhfeidhm le haghaidh earraí allmhairithe. 
Socraítear catagóirí éagsúla earraí agus rátaí éagsúla do Ghuadalúip, Guáin na Fraince, 
Martinique agus La Réunion, ag brath ar na dálaí eacnamaíocha áitiúla. Níl aon díolúintí i 
bhfeidhm faoi láthair maidir leis an séú ceann de na réigiún is foirmeallaí Fhrancacha, Saint-
Martin.

C. Síniú ama sé mhí a chur leis an maolú cánach do dhleachtanna duga

Tá sé ar intinn ag údaráis na Fraince iarratas a dhéanamh ar athnuachan ar an díoluine ó 
dhleachtanna duga do thréimhse 2021-2027, ach éilítear leis sin measúnú tionchair le 
haghaidh gach catagóire d’earraí i ngach ceann de na réigiúin is forimeallaí, chun a áirithiú go 
mbeidh na hearraí i dtrácht incháilithe agus nach ndéanfar an margadh inmheánach a 
shaobhadh. I bhfianaise eipidéim an Choróinvíris, a bhfuil cinn áirithe de na réigiúin is 
forimeallaí buailte go trom aici, níorbh fhéidir na measúnuithe sin uile a dhéanamh. Tá sé 
beartaithe ag an gCoimisiún, dá bhrí sin, go gcuirfí síniú ama sé mhí leis an gcóras reatha, a 
rachaidh in éag an 31 Nollaig 2021, chun go mbeadh go leor ama ann chun córas nua díolúintí 
cánach a dhearadh do gach réigiún, agus chun dul i mbun idirphlé le saoránaigh agus le 
gníomhaithe socheacnamaíocha áitiúla. Ba cheart, dá bhrí sin, síniú ama a chur le Cinneadh 
940/2014/AE chun go mbeidh feidhm aige go dtí 30 Meitheamh 2021.

D. Córas nua ón 1 Iúil 2021
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A luaithe a bheidh na measúnuithe ábhartha déanta ag údaráis na Fraince agus athbhreithnithe 
déanta ag an gCoimisiún ar na measúnuithe sin, tíolacfaidh an Coimisiún togra le haghaidh 
córas nua de dhíolúintí ó dhleachtanna don tréimhse ón 1 Iúil 2021 go dtí an 31 Nollaig 2027, 
togra a rachfar i gcomhairle leis an bParlaimint arís ina leith.

E. Measúnú an rapóirtéara

Measann an rapóirtéir go bhfuil bonn cirt leis an maolú sin ó rialacha cánachais i ngeall ar a 
raon feidhme fíortheoranta, agus de bharr na ndeacrachtaí eacnamaíocha a bhaineann go dlúth 
le táirgeadh sna réigiúin is forimeallaí, agus go gcomhlíonann sé go hiomlán Airteagal 349. 
Dá bhrí sin, molann sé gur cheart don Pharlaimint an cinneadh beartaithe seo a fhormheas gan 
leasú, faoin nós imeachta simplithe a leagtar amach i Riail 52(1) de na Rialacha Nós 
Imeachta.


