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RÉASÚNÚ GEARR

Is geal leis an Rapóirtéir an moladh chun Saoráid Téarnaimh agus Athléimneachta a bhunú agus 
é mar aidhm leis sin tacaíocht airgeadais ar mhórscála a thairiscint chun geilleagair na mBallstát 
a dhéanamh níos athléimní agus níos ullmhaithe don am atá le teacht.

Is mian leis an Rapóirtéir béim a leagan ar thábhacht na hearnála iompair le linn phaindéim 
COVID-19. Léirigh an ghéarchéim seo an tábhacht a bhaineann le dea-fheidhmiú an iompair 
lastais do shlándáil an tsoláthair agus go bhfuil iompar poiblí d’oibrithe criticiúla 
bunriachtanach chun an ghéarchéim a mhaolú. Dá bhrí sin, tá tábhacht straitéiseach ag baint le 
hathléimneacht chóras iompair na hEorpa a mhéadú. Ina theannta sin, meabhraíonn an rapóirtéir 
go raibh an earnáil iompair agus turasóireachta i measc na ndaoine is mó atá buailte le paindéim 
COVID-19 agus dá bhrí sin teastaíonn aird shonrach uathu ar leibhéal na hEorpa chomh maith 
le pleananna téarnaimh agus athléimneachta náisiúnta.

Éilíonn téarnamh tapa gheilleagar na hEorpa infheistíocht i dtionscadail aibí a bhfuil 
ardacmhainneacht acu tacú le fás agus poist a chruthú: Tugann na riachtanais aitheanta, an 
riaráiste infheistíochta agus an taisce atá ann cheana de thionscadail aibí a bhforbróidh 
bonneagar iompair deiseanna suntasacha ina leith sin.

Mar earnáil a dhéanann ionadaíocht ar níos mó ná 25% d’astaíochtaí CO2 na hEorpa agus le 
laghduithe teoranta go dtí seo, ba cheart tosaíocht a thabhairt d’infheistíocht a bhfuil sé mar 
aidhm aici tacú le dícharbónú iompair, i gcomhréir leis na moltaí tírshonracha atá ann cheana 
faoi phróiseas an tSeimeastair Eorpaigh, chomh maith le téarnamh náisiúnta. agus pleananna 
athléimneachta. 

Tá an tAontas Eorpach fós ina cheannaire domhanda san iompar. Maidir le hearnálacha 
onnmhairithe AE, tá ceann de na scaireanna is mó aige ó thaobh luach onnmhairithe de, a 
chuimsíonn táirgí agus seirbhísí aerloingseoireachta, iarnróid nó gluaisteán. Tá an seasamh 
ceannasach sin á cheistiú anois, áfach, agus caithfear é a chosaint, go háirithe trí 
theicneolaíochtaí glasa a ghlacadh, claochlú digiteach a shaothrú agus tiomantas don nuálaíocht 
a mhéadú. 

Creideann an Rapóirtéir go láidir go bhfuil gá le hinfheistíochtaí uaillmhianacha in earnáil an 
iompair chun príomhchodanna agus nóid chroíghréasán TEN-T a thabhairt cun críche agus, i 
gcás inar gá, chun cistiú náisiúnta nó cistiú ón tSaoráid um Chónascadh na hEorpa agus/nó ó 
chistí an Bheartais Réigiúnaigh a chomhlánú. Ba cheart go n-áiritheodh an tacaíocht go 
gcríochnófar na codanna a shainaithnítear i bPleananna Oibre Chonair TEN-T go tráthúil agus 
go dtabharfaí tosaíocht d’oibreacha a bheidh in ann tarlú sa tréimhse idir 2021-2023. 

Ba cheart imscaradh feithiclí agus soithí astaíochtaí ísle agus nialasacha a bheith ina thosaíocht. 
Ba cheart go n-áireofaí san infheistíocht sin an bonneagar athluchtaithe/athbhreoslaithe 
riachtanach i gcás ina bhfuil bearnaí leanúnacha ann, go háirithe maidir le taisteal cianturais, 
calafoirt, agus i gceantair nach bhfuil mórán daonra iontu. Ba cheart go gcuimseodh sé freisin 
forbairt soghluaisteachta uirbí inbhuanaithe lena n-áirítear cabhlaigh agus na riachtanais le 
haghaidh taisteal ilmhódúlachta. Sa bhreis air sin, tá sé tábhachtach úsáid a bhaint as córais 
bhainistíochta tráchta cliste agus réitigh 'Soghluaisteacht ar Éileamh', agus ba cheart go léireofaí 
cur chun feidhme an Chomhspáis Sonraí Eorpaigh maidir le Soghluaisteacht, mar chuid 
thábhachtach den Straitéis Eorpach le haghaidh sonraí, sna tosaíochtaí a ghabhann leis an 
tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta freisin.
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I bhfianaise fhad ghearr na tréimhse agus na béime a thugtar d’imchlúdaigh náisiúnta agus an 
Sásra Téarnaimh agus Athléimneachta á chur chun feidhme, leagann an Rapóirtéir béim ar an 
mbaol saobhadh a bheith ann chun na spriocdhátaí gearra a chomhlíonadh le linn an tSaoráid a 
bheith á cur chun feidhme agus na sócmhainní á ndáileadh. Is é tuairim an Rapóirtéara go 
mbeadh cur chuige den sórt sin contrártha le cuspóir tosaigh na Saoráide agus gur cheart cur 
ina choinne.

Cuireann an Rapóirtéir béim ar an bhfíoras nár cheart go mbeadh riosca níos airde ann go 
ndéanfaí saobhadh ar mhachaire comhréidh an Mhargaidh Aonair mar thoradh ar an tSaoráid 
Téarnaimh agus Athléimneachta. Mhéadódh saobhadh den sórt sin éagsúlachtaí eacnamaíocha 
san Aontas agus chuirfeadh sé le dúshláin fáis fadtéarmacha na hEorpa. Agus a bPleananna 
Téarnaimh agus Athléimneachta á n-ullmhú agus á gcur chun feidhme acu agus leasuithe agus 
infheistíochtaí á moladh beidh ar na Ballstáit Airteagal 107 CFAE agus an creat státchabhrach 
agus a shrianta a mheas. Tá feidhmiú ceart an Mhargaidh Aonair agus a rialacha iomaíochta 
agus státchabhrach chun leasa thomhaltóirí agus ghnólachtaí na hEorpa agus tá siad riachtanach 
chun saobhadh míchuí iomaíochta a sheachaint. Mar sin de, ní mór don Choimisiún leanúint dá 
ról a chomhlíonadh faoi Chonarthaí AE chun machaire comhréidh a áirithiú i Margadh Aonair 
AE.

Bíonn tionchar ag forbairt imirce lucht saothair an Bhallstáit go hinmheánach in AE ar an 
innéacs dífhostaíochta mar chomhpháirt de chumas socheacnamaíoch Ballstáit áirithe. De réir 
mar a bhíonn méadú eisimirce ag an mBallstát, ní hamháin go mbíonn tionchar aige ar a OTI 
ach laghdaíonn sé a ráta dífhostaíochta freisin – cuid dhílis den eochair leithdháilte. Cé go bhfuil 
sé sin cruinn go staitistiúil, b’fhéidir nach nochtfaidh laghdú ar dhífhostaíocht an 
fíorthírdhreach socheacnamaíoch sa Bhallstát sin. Dá bhrí sin, chun príomhuaillmhian chur 
chun feidhme cothromaithe na Saoráide Téarnaimh agus Athléimneachta a éascú i gcomhréir 
lena haidhmeanna, ba cheart an ráta dífhostaíochta atá beartaithe a choigeartú de réir sreafaí 
imirce gaolmhara a chuirtear i leith na mBallstát aonair.

Admhaíonn an Rapóirtéir go bhféadfadh sé a bheith ina dhúshlán sreafaí imirce a ionchorprú 
san eochair leithdháilte, i bhfianaise an ghéarghá atá leis an tSaoráid Aisghabhála agus 
Athléimneachta agus an gá atá le machnamh cúramach a dhéanamh ar conas an ceartú 
tábhachtach sin a chur chun feidhme. Sa chás nach féidir go polaitiúil an cuimsiú sin a 
chomhaontú sa togra reatha, measann an Rapóirtéir go bhfuil an chuid bhreise sin den eochair 
leithdháilte mar chomhpháirt bhunriachtanach le háireamh sa chéad athbhreithniú nó leathnú 
eile ar an tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta.

LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht 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 4
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4) De dheasca ráig phaindéim 
COVID-19 go luath sa bhliain 2020 tá 
athrú tagtha ar an ionchas eacnamaíochta 
san Aontas agus ar fud na cruinne sna 
blianta amach romhainn, agus tá freagairt 
phráinneach chomhordaithe ag teastáil ón 
Aontas chun déileáil leis na hiarmhairtí 
tubaisteacha eacnamaíocha agus sóisialta 
atá ann do na Ballstáit uile. Méadaíodh go 
mór na dúshláin atá ceangailte leis an 
gcomhthéacs déimeagrafach de dheasca 
COVID-19. Thaispeáin an phaindéim 
COVID-19 atá ann faoi láthair agus an 
ghéarchéim eacnamaíoch agus airgeadais a 
bhí ann roimhe seo go gcabhraíonn sé le 
Ballstáit freagairt níos éifeachtúla do 
thurraingí agus téarnamh uathu ar bhealach 
níos tapa má fhorbraíonn siad geilleagair 
agus córais airgeadais atá iontaofa agus 
athléimneach agus atá tógtha ar struchtúir 
láidre eacnamaíocha agus shóisialta. 
Braithfidh iarmhairtí meántéarmacha agus 
fadtéarmacha ghéarchéim COVID-19 ar a 
thapa a thiocfadh geilleagair na mBallstát 
slán as an ngéarchéim, rud a bhraithfidh ar 
an spás fioscach atá ar fáil do na Ballstáit 
maidir le bearta a dhéanamh chun tionchar 
sóisialta agus eacnamaíoch na géarchéime 
a mhaolú agus ar athléimneacht a 
ngeilleagar. Mar sin, beidh athchóirithe 
agus infheistíochtaí lena dtabharfar 
aghaidh ar laigí struchtúracha na 
ngeilleagar agus lena gcuirfear lena n-
athléimneacht bunriachtanach chun na 
geilleagair a chur ar ais ar bhealach an 
téarnaimh inbhuanaithe agus chun méadú 
breise ar éagsúlachtaí san Aontas a 
sheachaint.

(4) De dheasca ráig phaindéim 
COVID-19 go luath sa bhliain 2020, tá 
athrú tagtha ar an ionchas eacnamaíochta 
san Aontas agus ar fud na cruinne sna 
blianta amach romhainn, agus tá freagairt 
phráinneach agus chomhordaithe ón 
Aontas ag teastáil chun déileáil leis na 
hiarmhairtí tubaisteacha eacnamaíocha 
agus sóisialta atá ann do na Ballstáit uile, 
go háirithe sna hearnálacha 
eacnamaíocha is mó atá buailte ag an 
ngéarchéim, amhail an t-iompar agus an 
turasóireacht. Méadaíodh go mór na 
dúshláin atá ceangailte leis an gcomhthéacs 
déimeagrafach de dheasca COVID-19. 
Thaispeáin an phaindéim COVID-19 atá 
ann faoi láthair agus an ghéarchéim 
eacnamaíoch agus airgeadais a bhí ann 
roimhe seo go gcabhraíonn sé le Ballstáit 
freagairt níos éifeachtúla do thurraingí agus 
téarnamh uathu ar bhealach níos tapa má 
fhorbraíonn siad geilleagair agus córais 
airgeadais atá iontaofa agus athléimneach 
agus atá tógtha ar struchtúir láidre 
eacnamaíocha agus shóisialta. Braithfidh 
iarmhairtí meántéarmacha agus 
fadtéarmacha ghéarchéim COVID-19 ar a 
thapa a thiocfadh geilleagair na mBallstát 
slán as an ngéarchéim, rud a bhraithfidh ar 
an spás fioscach atá ar fáil do na Ballstáit 
maidir le bearta a dhéanamh chun tionchar 
sóisialta agus eacnamaíoch na géarchéime 
a mhaolú agus ar athléimneacht a 
ngeilleagar. Mar sin, beidh athchóirithe 
agus infheistíochtaí lena dtabharfar 
aghaidh ar laigí struchtúracha na 
ngeilleagar agus lena gcuirfear lena n-
athléimneacht bunriachtanach chun na 
geilleagair a chur ar ais ar bhealach an 
téarnaimh inbhuanaithe agus chun méadú 
breise ar éagsúlachtaí san Aontas a 
sheachaint.

Leasú 2
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Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6) Is léir ón am atá thart go ngearrtar 
siar go mór ar an infheistíocht le linn 
géarchéimeanna. Mar sin féin, tá sé 
riachtanach tacú le hinfheistíocht sa chás 
áirithe seo chun dlús a chur leis an 
téarnamh agus an acmhainneacht fáis 
fhadtéarmach a neartú. Tá sé tábhachtach 
infheistiú i dteicneolaíochtaí, acmhainní 
agus próisis ghlasa agus dhigiteacha atá 
dírithe ar chuidiú leis an aistriú chuig 
fuinneamh glan, borradh a chur faoin 
éifeachtúlacht fuinnimh i dtithíocht agus in 
earnálacha ríthábhachtacha eile an 
gheilleagair chun fás inbhuanaithe a bhaint 
amach agus poist a chruthú. Cuideoidh sé 
leis an Aontas chomh maith a bheith níos 
athléimní agus níos neamhspleáiche trí 
phríomhshlabhraí soláthair a éagsúlú.

(6) Is léir ón am atá thart go ngearrtar 
siar go mór ar an infheistíocht le linn 
géarchéimeanna agus gurb iad seirbhísí 
poiblí agus na daoine is imeallaithe sa 
tsochaí is mó a bhíonn thíos leis dá bharr. 
Tá sé bunriachtanach, áfach, tacú le 
hinfheistíocht sa chás áirithe sin chun dlús 
a chur leis an téarnamh agus an 
acmhainneacht fáis fhadtéarmach a neartú 
agus fós botúin an ama a chuaigh thart a 
sheachaint ó thaobh na díobhála don 
tsochaí agus don chomhshaol de. Tá sé 
tábhachtach infheistiú i dteicneolaíochtaí 
glasa agus digiteacha agus sa nuálaíocht, 
sa tsoghluaisteacht réthaisteal 
inbhuanaithe agus i mbonneagar iompair, 
lena n-áirítear bonneagair bhreoslaí 
inbhuanaithe, acmhainneachtaí agus 
próisis atá dírithe ar chuidiú leis an aistriú 
chuig fuinneamh glan agus ar bhorradh a 
chur faoin éifeachtúlacht fuinnimh i 
dtithíocht agus i bpríomhearnálacha eile 
den gheilleagar chun fás inbhuanaithe a 
bhaint amach agus chun cuidiú le poist a 
chruthú. Cuideoidh sé leis an Aontas 
chomh maith a bheith níos athléimní agus 
níos neamhspleáiche trí phríomhshlabhraí 
soláthair a éagsúlú.

Leasú 3

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8) I bhfianaise an mhéid sin, ní mór an 
creat reatha chun tacaíocht a sholáthar do 
Bhallstáit a neartú, agus tacaíocht dhíreach 
airgeadais a sholáthar do na Ballstáit trí 
uirlis uathúil nuálach. Chuige sin, ba cheart 
Saoráid Téarnaimh agus Athléimneachta 

(8) I bhfianaise an mhéid sin, ní mór an 
creat reatha chun tacaíocht a sholáthar do 
Bhallstáit a neartú, agus tacaíocht dhíreach 
airgeadais a sholáthar do na Ballstáit trí 
uirlis uathúil nuálach. Chuige sin, ba cheart 
Saoráid Téarnaimh agus Athléimneachta 
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(“an tSaoráid”) a bhunú faoin Rialachán 
seo chun tacaíocht airgeadais éifeachtach 
shuntasach a sholáthar chun dlús a chur le 
cur chun feidhme athchóirithe agus 
infheistíochtaí poiblí gaolmhara sna 
Ballstáit. Ba cheart go mbeadh an tSaoráid 
cuimsitheach agus ba cheart go rachadh an 
taithí a fuair an Coimisiún agus na Ballstáit 
as úsáid a bhaint as ionstraimí agus as cláir 
eile roimhe seo chun tairbhe di.

(an ‘tSaoráid’) a bhunú faoin Rialachán seo 
chun tacaíocht airgeadais éifeachtach agus 
tacaíocht shuntasach a sholáthar le 
haghaidh théarnamh gheilleagar na 
hEorpa, agus go háirithe le haghaidh 
théarnamh na n-earnálacha sin a raibh 
caillteanais shuntasacha acu amhail an t-
iompar agus an turasóireacht, agus chun 
a athléimneacht a mhéadú, lena gcuirfear 
dlús le cur chun feidhme athchóirithe agus 
infheistíochtaí poiblí gaolmhara sna 
Ballstáit. Ba cheart go mbeadh an tSaoráid 
cuimsitheach agus ba cheart go rachadh an 
taithí a fuair an Coimisiún agus na Ballstáit 
as úsáid a bhaint as ionstraimí agus as cláir 
eile roimhe seo chun tairbhe di. Chun na 
tairbhí is mó a bhaint as an tSaoráid 
Téarnaimh agus Athléimneachta agus 
chun a spriocanna a chomhlíonadh a 
mhéid is féidir, ba cheart na dreasachtaí a 
cheapadh sa chaoi is go spreagfar cur 
chun feidhme iomlán an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta. Dá bhrí 
sin, ba cheart eisíocaíocht na gcistí a 
bheith comhréireach le leibhéal 
críochnaithe an phlean téarnaimh agus 
athléimneachta agus níor cheart an 
eisíocaíocht a dhéanamh go dtí go mbeidh 
sé fíoraithe ag an gCoimisiún go 
bhfuiltear tar éis na garspriocanna 
ábhartha a bhaint amach.

Leasú 4

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11) Mar léiriú ar Chomhaontú Glas don 
Eoraip mar straitéis fáis inbhuanaithe na 
hEorpa agus aistriúchán ghealltanais an 
Aontais maidir le Comhaontú Pháras agus 
Spriocanna na Náisiún Aontaithe um 
Fhorbairt Inbhuanaithe a chur chun 
feidhme, rannchuideoidh an tSaoráid arna 
bunú leis an Rialachán seo le bearta aeráide 
agus inbhuanaitheacht comhshaoil a 

(11) Mar léiriú ar an gComhaontú Glas 
don Eoraip mar straitéis fáis inbhuanaithe 
na hEorpa agus aistriúchán ghealltanais an 
Aontais maidir le Comhaontú Pháras agus 
Spriocanna na Náisiún Aontaithe um 
Fhorbairt Inbhuanaithe a chur chun 
feidhme, rannchuideoidh an tSaoráid arna 
bunú leis an Rialachán seo le bearta aeráide 
agus inbhuanaitheacht comhshaoil a 
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phríomhshruthú agus leis an sprioc 
foriomlán a ghnóthú, is é sin go mbeadh 
25 % den chaiteachas i mbuiséad an 
Aontais Eorpaigh ag tacú le cuspóirí 
aeráide.

phríomhshruthú agus leis an sprioc 
foriomlán a ghnóthú, is é sin go mbeadh 
30 % den chaiteachas i mbuiséad an 
Aontais Eorpaigh ag tacú le cuspóirí 
aeráide. Cuirfidh sé dlús le claochlú 
struchtúrach an gheilleagair i dtreo 
geilleagar a bheidh níos glaine, níos 
athléimní agus níos neodraí ó thaobh 
carbóin de. Ina leith sin, ba cheart 
téarnamh nuálach agus inbhuanaithe a 
bheith mar sprioc ag na pleananna 
náisiúnta agus ba cheart an téarnamh sin 
a chur chun feidhme trína mbíthin: mar 
shampla, in earnáil an iompair, ba cheart 
dóibh a leagan síos mar sprioc ‘an Eoraip 
a bheith ina ceannródaí ó thaobh na 
soghluaisteachta de trí chórais 
uathrialacha chliste a fhorbairt’. Ba 
cheart go dtacódh an tSaoráid go príomha 
le taighde, nuálaíocht agus réitigh 
chiorclacha (e.g. breoslaí nua, feithiclí 
comhroinnte, etc.) agus na modhanna 
iompair is neamhdhíobhálaí don 
chomhshaol (i.e. iarnróid agus 
uiscebhealaí) nach mór a nuachóiriú go 
tapa chun a bhfeidhmíocht fuinnimh a 
fheabhsú tuilleadh (trí úsáid a bhaint as 
báid leictreacha, hidrigin, breoslaí 
malartacha), chomh maith lena n-
inrochtaineacht, go háirithe sna limistéir 
is iargúlta.

Leasú 5

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 11 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11a) Ós rud é gurb ionann earnáil an 
iompair agus breis agus 25 % 
d’astaíochtaí CO2 an Aontais, ba cheart 
tosaíocht a thabhairt d’infheistíochtaí 
lena dtacaítear le dícharbónú an iompair i 
gcomhréir leis na moltaí tírshonracha atá 
ann cheana i bpróiseas an tSeimeastair 
Eorpaigh agus i gcomhréir le pleananna 
náisiúnta téarnaimh agus 
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athléimneachta.

Leasú 6

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 14

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14) Ba cheart gurb é cuspóir ginearálta 
na Saoráide comhtháthú eacnamaíoch, 
sóisialta agus críochach a chur chun cinn. 
Chun na críche sin, ba cheart di 
rannchuidiú le feabhas a chur ar 
athléimneacht agus cumas coigeartaithe na 
mBallstát, rud a maolóidh tionchar sóisialta 
agus eacnamaíoch na géarchéime, agus 
tacú le haistrithe glasa agus digiteacha atá 
dírithe ar Eoraip a bheidh neodrach ó 
thaobh na haeráide a bheith ann faoi 2050, 
agus ar an gcaoi sin acmhainneacht fáis 
gheilleagair an Aontais a athbhunú i 
ndiaidh na géarchéime, cruthú fostaíochta a 
chothú agus fás inbhuanaithe a chur chun 
cinn.

(14) Ba cheart gurb é cuspóir ginearálta 
na Saoráide comhtháthú eacnamaíoch, 
sóisialta agus críochach a chur chun cinn 
agus fós an geilleagar a chosaint. Chun na 
críche sin, ba cheart di rannchuidiú le 
feabhas a chur ar athléimneacht agus 
acmhainneacht choigeartaithe na mBallstát, 
rud a mhaolóidh tionchar sóisialta agus 
eacnamaíoch na géarchéime, agus béim ar 
leith ar na hearnálacha is mó atá buailte, 
amhail an turasóireacht agus an t-
iompar, agus a thacóidh leis an aistriú 
chuig geilleagar ciorclach digiteach agus 
neodrach ó thaobh carbóin de atá dírithe 
ar Eoraip a bheidh neodrach ó thaobh 
carbóin de a bhaint amach faoi 2050, a 
chuirfidh san áireamh na 
héagothromaíochtaí atá ann cheana i 
bhforbairt eacnamaíoch na réigiún 
aonair agus na mBallstát, agus, ar an 
gcaoi sin, acmhainneacht fáis agus 
iomaíochas fadtéarmach gheilleagair an 
Aontais a athbhunú i ndiaidh na 
géarchéime, cruthú fostaíochta a chothú, 
uas-sciliú agus athsciliú oibrithe, agus le 
fás inbhuanaithe a chur chun cinn, chomh 
maith le claochlú struchtúrach an 
gheilleagair agus ationsclú nuálach agus 
inbhuanaithe, agus fós rannchuidiú le 
comhionannas inscne a bhaint amach.

Leasú 7

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 14 a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14a) Ós rud é go bhfuil géarghá le 
nuálaíocht maidir leis an aistriú glas agus 
leis an gclaochlú digiteach, ba cheart tús 
áite a thabhairt d’earnáil an iompair, go 
háirithe tionscadail chun soghluaisteacht 
atá saor ó astaíochtaí agus na feithiclí 
agus an bonneagar is gá a fhorbairt, 
éabhlóid breoslaí inbhuanaithe 
malartacha agus forbairt agus cur i 
bhfeidhme bonneagair trasteorann 
inbhuanaithe don tsoghluaisteacht 
leictreonach, chomh maith leis an aistriú 
chuig hidrigin ghlas, córais chliste 
bainistithe tráchta agus tiomáint 
uathrialaitheach.

Leasú 8

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 14 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14b) Ba cheart, leis an tSaoráid, go 
rannchuideofaí le príomhchodanna agus 
nóid chroíghréasán agus ghréasáin 
chuimsitheacha TEN-T a chur i gcrích 
agus, i gcás inar gá, ba cheart cistiú 
náisiúnta nó cistiú ón tSaoráid um 
Chónascadh na hEorpa agus/nó ó chistí 
an Bheartais Réigiúnaigh a chomhlánú 
léi. Ba cheart go n-áiritheodh an 
tacaíocht go gcríochnófar na codanna a 
shainaithnítear i bPleananna Oibre 
Chonair TEN-T go tráthúil agus go 
dtabharfaí tosaíocht d’oibreacha a bheidh 
in ann tarlú sa tréimhse idir 2021-2024.

Leasú 9

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 15
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(15) Ba cheart gurb é cuspóir sonrach na 
Saoráide tacaíocht airgeadais a sholáthar 
chun garspriocanna agus spriocanna 
athchóirithe agus infheistíochta a ghnóthú 
faoi mar a leagtar amach sna pleananna 
téarnaimh agus athléimneachta. Ba cheart 
an cuspóir sonrach sin a shaothrú i 
ndlúthchomhar leis na Ballstáit lena 
mbaineann.

(15) Ba cheart gurb é cuspóir sonrach na 
Saoráide ná tacaíocht airgeadais a sholáthar 
chun na garspriocanna agus spriocanna 
athchóirithe agus infheistíochta a ghnóthú 
sna Ballstáit uile faoi mar a leagtar amach 
sna pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta. Ba cheart an cuspóir 
sonrach sin a shaothrú i ndlúthchomhar leis 
na Ballstáit lena mbaineann.

Leasú 10

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 16

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(16) Chun rannchuidiú an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta le cuspóirí 
na Saoráide a áirithiú, ba cheart bearta le 
haghaidh cur chun feidhme na n-
athchóirithe agus na dtionscadal 
infheistíochta poiblí a bheith ann trí phlean 
comhleanúnach téarnaimh agus 
athléimneachta. Ba cheart go mbeadh an 
plean téarnaimh agus athléimneachta 
comhsheasmhach leis na dúshláin agus na 
tosaíochtaí tírshonracha ábhartha arna 
sainaithint i gcomhthéacs an tSeimeastair 
Eorpaigh, leis na cláir náisiúnta um 
athchóiriú, pleananna náisiúnta fuinnimh 
agus aeráide, na pleananna um aistriú cóir, 
agus na comhaontuithe comhpháirtíochta 
agus na cláir oibríochtúla arna nglacadh 
faoi chistí an Aontais. Chun borradh a chur 
faoi ghníomhaíochtaí a thagann faoi 
thosaíochtaí an Chomhaontaithe Ghlais 
don Eoraip agus an Chláir Oibre Dhigitigh, 
ba cheart freisin go leagfar amach bearta sa 
phlean atá ábhartha maidir leis na haistrithe 
glasa agus digiteacha. Leis na bearta ba 
cheart go bhféadfaí spriocanna, cuspóirí 
agus an rannchuidiú a leagtar amach sna 
pleananna náisiúnta fuinnimh agus aeráide, 
agus nuashonruithe de, a bhaint amach go 

(16) Chun rannchuidiú an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta le cuspóirí 
na Saoráide a áirithiú, ba cheart bearta le 
haghaidh cur chun feidhme na n-
athchóirithe agus na dtionscadal 
infheistíochta poiblí a bheith ann trí phlean 
comhleanúnach téarnaimh agus 
athléimneachta. Ba cheart go mbeadh an 
plean téarnaimh agus athléimneachta 
comhsheasmhach leis na dúshláin agus na 
tosaíochtaí tírshonracha ábhartha arna 
sainaithint i gcomhthéacs an tSeimeastair 
Eorpaigh, leis na cláir náisiúnta um 
athchóiriú, pleananna náisiúnta fuinnimh 
agus aeráide, na pleananna um aistriú cóir, 
agus na comhaontuithe comhpháirtíochta 
agus na cláir oibríochtúla arna nglacadh 
faoi chistí an Aontais. Mar chuid den 
phróiseas chun na pleananna téarnaimh 
agus athléimneachta a dhréachtú, ba 
cheart do na Ballstáit dul i gcomhairle le 
húdaráis réigiúnacha agus/nó áitiúla, le 
parlaimintí náisiúnta agus leis na 
geallsealbhóirí ábhartha go léir. Chun 
borradh a chur faoi ghníomhaíochtaí a 
thagann faoi thosaíochtaí an 
Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip agus an 
Chláir Oibre Dhigitigh, ba cheart freisin go 
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gasta. Ba cheart tosaíochtaí aeráide agus 
comhshaoil an Aontais a urramú go 
hiomlán agus gach gníomhaíocht dá 
dtugtar tacaíocht á saothrú.

leagfaí amach bearta sa phlean atá ábhartha 
don aistriú chuig geilleagar ciorclach 
digiteach atá neodrach ó thaobh carbóin 
de. Leis na bearta ba cheart go bhféadfaí 
spriocanna, cuspóirí agus an rannchuidiú a 
leagtar amach sna pleananna náisiúnta 
fuinnimh agus aeráide, agus nuashonruithe 
de, a bhaint amach go gasta. Ba cheart 
tosaíochtaí aeráide agus comhshaoil an 
Aontais a urramú go hiomlán agus gach 
gníomhaíocht dá dtugtar tacaíocht á 
saothrú.

Leasú 11

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 16 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(16a) Ba cheart do na Ballstáit forbairt 
agus digiteáil na mbonneagar iompair 
inbhuanaithe feadh chroíghréasáin agus 
ghréasáin chuimsitheacha TEN-T sna 
críocha faoi seach agus i nóid trasteorann 
a mheas mar phríomhchuspóirí i gcreat 
na bpleananna infheistíochta náisiúnta 
don téarnamh i ndiaidh phaindéim 
COVID-19;

Leasú 12

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 16 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(16b) Faoi chuimsiú na bPleananna 
Infheistíochta Náisiúnta le haghaidh 
téarnaimh, ba cheart do na Ballstáit a 
áirithiú go dtreisofar leis na hiarrachtaí 
airgeadais chun príomhtheicneolaíochtaí 
idir-inoibritheachta a chur in úsáid in 
iompar inbhuanaithe, amhail ERTMS, 
chun rannchuidiú leis an gcuspóir 
foriomlán i dtaobh limistéar Eorpach 



AD\1217462GA.docx 13/51 PE653.990v03-00

GA

iarnróid inbhuanaithe agus idir-
inoibritheach a chruthú;

Leasú 13

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 16 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(16c) Chun limistéar iompair Eorpach 
inbhuanaithe agus cliste a chruthú, is gá 
gréasán iarnróid idir-inoibritheach agus 
digitithe a chur chun feidhme feadh TEN-
T trí ERTMS a shuiteáil, rud a chosnóidh 
suim nach lú ná EUR 15 billiún. Dá bhrí 
sin, ba cheart go rannchuideodh na 
pleananna náisiúnta le haghaidh 
téarnaimh leis an gcuspóir sin agus ba 
cheart go gcomhlánóidís na hiarrachtaí 
ar ERTMS a imlonnú feadh ghréasáin 
TEN-T. Ba cheart don Choimisiún gach 
tionscnamh is gá a dhéanamh chun an 
cuspóir sin a bhaint amach.

Leasú 14

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 16 d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(16d) Ní fhéadfar cistiú a fháil faoin 
tsaoráid athléimneachta mura rud é go n-
urramóidh na Ballstáit an smacht reachta 
maille leis na diúscairtí a leagtar síos sa 
rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa 
dar dáta an 4 Aibreán 2019 ar leis an 
togra le haghaidh Rialachán ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle maidir le buiséad an Aontais 
a chosaint i gcás easnaimh ghinearálaithe 
a mhéid a bhaineann leis an smacht 
reachta sna Ballstáit1a.
___________________
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1aTéacsanna arna nglacadh, 
P8_TA(2019)0349.

Leasú 15

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 18 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(18a) Agus a bPleananna Téarnaimh 
agus Athléimneachta á n-ullmhú agus á 
gcur chun feidhme acu agus leasuithe 
agus infheistíochtaí á moladh ba cheart 
do na Ballstáit Airteagal 107 CFAE agus 
an creat státchabhrach agus a shrianta a 
mheas. Tá feidhmiú ceart an mhargaidh 
inmheánaigh agus a rialacha iomaíochta 
agus státchabhrach chun leasa 
thomhaltóirí agus ghnólachtaí na hEorpa 
agus tá siad riachtanach chun saobhadh 
míchuí iomaíochta a sheachaint. Ba 
cheart don Choimisiún, dá bhrí sin, 
leanúint dá ról a chomhlíonadh faoi na 
Conarthaí chun machaire comhréidh a 
áirithiú sa mhargadh inmheánach. Ba 
cheart don Choimisiún na cinntí ábhartha 
maidir le bearta státchabhrach a 
dhéanamh laistigh den tréimhse ama is 
giorra is féidir, chun go mbeifear in ann 
tacaíocht eacnamaíoch a thabhairt go 
tapa do chuideachtaí.

Leasú 16

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 21

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(21) D’fhonn úinéireacht náisiúnta na n-
athchóirithe agus na n-infheistíochtaí 
ábhartha agus aird orthu sin a áirithiú, ba 
chóir do na Ballstáit ar mhian leo tacaíocht 
a fháil plean téarnaimh agus 

(21) D’fhonn úinéireacht náisiúnta na n-
athchóirithe agus na n-infheistíochtaí 
ábhartha agus aird orthu sin a áirithiú, ba 
chóir do na Ballstáit ar mhian leo tacaíocht 
a fháil plean téarnaimh agus 
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athléimneachta a chur faoi bhráid an 
Choimisiúin a bhfuil réasúnú agus bunús 
cuí leis. Ba cheart go leagfaí amach sa 
phlean téarnaimh agus athléimneachta na 
tacar mionsonraithe bearta maidir le cur 
chun feidhme an phlean, lena n-áirítear 
spriocanna agus garspriocanna, agus an 
tionchar a mheastar a bheidh ag an bplean 
téarnaimh agus athléimneachta ar 
acmhainneacht fáis, cruthú fostaíochta agus 
athléimneacht eacnamaíoch agus shóisialta; 
ba cheart a áireamh ann freisin bearta atá 
ábhartha maidir leis an aistriú glas agus an 
t-aistriú digiteach; ba cheart a áireamh ann 
freisin míniú ar chomhsheasmhacht an 
phlean téarnaimh agus athléimneachta atá 
beartaithe ina bhfuil tagairt do na dúshláin 
agus na tosaíochtaí tírshonracha ábhartha 
arna sainaithint i gcomhthéacs an 
tSeimeastair Eorpaigh. Ba cheart go n-
iarrfaí go mbeadh dlúthchomhar idir an 
Coimisiún agus na Ballstáit agus go 
mbainfí amach é le linn an phróisis.

athléimneachta a chur faoi bhráid an 
Choimisiúin a bhfuil réasúnú agus bunús 
cuí leis. Ba cheart go leagfaí amach sa 
phlean téarnaimh agus athléimneachta na 
tacar mionsonraithe bearta maidir le cur 
chun feidhme an phlean, lena n-áirítear 
spriocanna agus garspriocanna, agus an 
tionchar a mheastar a bheidh ag an bplean 
téarnaimh agus athléimneachta ar 
acmhainneacht fáis, cruthú fostaíochta agus 
athléimneacht eacnamaíoch agus shóisialta; 
ba cheart a áireamh ann freisin bearta atá 
ábhartha don aistriú chuig geilleagar 
ciorclach digiteach atá neodrach ó thaobh 
carbóin de agus feabhas a chur ar 
nascacht; ba cheart a áireamh ann freisin 
míniú ar chomhsheasmhacht an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta atá 
beartaithe ina bhfuil tagairt do na dúshláin 
agus na tosaíochtaí tírshonracha ábhartha 
arna sainaithint i gcomhthéacs an 
tSeimeastair Eorpaigh. Ba cheart go n-
iarrfaí go mbeadh dlúthchomhar idir an 
Coimisiún agus na Ballstáit agus go 
mbainfí amach é le linn an phróisis.

Leasú 17

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 21 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(21a) Níor cheart go gcuirfeadh an 
gceanglas chun amchlár táscach ina 
bhfuil garspriocanna agus spriocanna a 
leagan amach sna pleananna téarnaimh 
agus athléimneachta srian leis an 
bhféidearthacht chun infheistíochtaí 
bonneagair níos casta a áireamh ar ina 
leith a d’fhéadfadh na tréimhsí cur i 
gcrích a bheith níos faide ná seacht 
mbliana.

Leasú 18
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Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 22

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(22) Ba cheart don Choimisiún measúnú 
a dhéanamh ar an bplean téarnaimh agus 
athléimneachta arna mholadh ag na 
Ballstáit agus ba cheart dó gníomhú i 
ndlúthchomhar leis an mBallstát lena 
mbaineann. Déanfaidh an Coimisiún 
úinéireacht náisiúnta an phróisis a urramú 
go hiomlán agus mar sin cuirfidh sé an 
réasúnú agus na gnéithe arna soláthar ag an 
mBallstáit lena mbaineann san áireamh 
agus déanfaidh sé measúnú le féachaint an 
bhfuiltear ag súil go rannchuideoidh an 
plean téarnaimh agus athléimneachta arna 
mholadh ag an mBallstáit le haghaidh a 
thabhairt go héifeachtach ar na dúshláin 
arna sainaithint sa mholadh tírshonrach 
ábhartha a dhírítear chuig an mBallstát lena 
mbaineann nó i ndoiciméid ábhartha eile 
arna nglacadh go hoifigiúil ag an 
gCoimisiún sa Seimeastar Eorpach; cibé 
acu an bhfuil bearta sa phlean a 
rannchuidíonn go héifeachtach leis an 
aistriú glas agus leis an aistriú digiteach nó 
a thugann aghaidh ar na dúshláin a thagann 
astu; cibé acu an meastar go mbeidh 
tionchar buan ag an bplean ar an mBallstát 
lena mbaineann; cibé acu an meastar go 
rannchuideoidh an plean go héifeachtach le 
hacmhainneacht fáis, cruthú fostaíochta 
agus athléimneacht eacnamaíoch agus 
sóisialta an Bhallstáit a neartú, tionchar 
eacnamaíoch agus sóisialta na géarchéime 
a mhaolú agus rannchuidiú le comhtháthú 
eacnamaíoch, sóisialta agus críochach a 
fheabhsú; cibé acu an bhfuil an réasúnú 
arna sholáthar ag an mBallstát maidir le 
costais mheasta iomlán an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta a tíolacadh 
réasúnta agus inchreidte agus i gcomhréir 
leis an tionchar a mheastar a bheidh aige ar 
an ngeilleagar agus ar an bhfostaíocht; cibé 
acu an bhfuil bearta maidir le cur chun 
feidhme na n-athchóirithe agus na 
dtionscadal infheistíochta poiblí a 

(22) Ba cheart don Choimisiún measúnú 
a dhéanamh ar an bplean téarnaimh agus 
athléimneachta arna mholadh ag na 
Ballstáit agus ba cheart dó gníomhú i 
ndlúthchomhar leis an mBallstát lena 
mbaineann. Déanfaidh an Coimisiún 
úinéireacht náisiúnta an phróisis a urramú 
go hiomlán agus mar sin cuirfidh sé an 
réasúnú agus na gnéithe arna soláthar ag an 
mBallstáit lena mbaineann san áireamh 
agus déanfaidh sé measúnú le féachaint an 
bhfuiltear ag súil go rannchuideoidh an 
plean téarnaimh agus athléimneachta arna 
mholadh ag an mBallstáit le haghaidh a 
thabhairt go héifeachtach ar na dúshláin 
arna sainaithint sa mholadh tírshonrach 
ábhartha a dhírítear chuig an mBallstát lena 
mbaineann nó i ndoiciméid ábhartha eile 
arna nglacadh go hoifigiúil ag an 
gCoimisiún sa Seimeastar Eorpach; cibé 
acu atá nó nach bhfuil bearta sa phlean a 
rannchuidíonn go héifeachtach leis an 
aistriú chuig geilleagar ciorclach 
digiteach atá neodrach ó thaobh carbóin 
de, lena n-áirítear tríd bhonneagar a 
neartú agus trí fheabhas a chur ar 
nascacht agus ar iompar, agus le haghaidh 
a thabhairt ar na dúshláin a eascraíonn astu; 
cibé acu an meastar go mbeidh tionchar 
buan ag an bplean ar an mBallstát lena 
mbaineann; cibé acu an meastar go 
rannchuideoidh an plean go héifeachtach le 
hacmhainneacht fáis, cruthú fostaíochta 
agus athléimneacht eacnamaíoch, 
comhshaoil agus sóisialta an Bhallstáit a 
neartú, tionchar eacnamaíoch agus sóisialta 
na géarchéime a mhaolú agus rannchuidiú 
le comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus 
críochach a fheabhsú agus le 
neamhionannas inscne agus 
eacnamaíoch a laghdú; cibé acu an bhfuil 
an réasúnú arna sholáthar ag an mBallstát 
maidir le costais mheasta iomlán an phlean 
téarnaimh agus athléimneachta a tíolacadh 
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chomhfhreagraíonn gníomhaíochtaí 
comhleanúnacha sa phlean téarnaimh agus 
athléimneachta atá beartaithe; agus cibé 
acu an meastar nó nach meastar go n-
áiritheofar leis an socrú arna mholadh ag 
an mBallstát lena mbaineann cur chun 
feidhme éifeachtach an phlean téarnaimh 
agus athléimneachta, lena n-áirítear na 
garspriocanna agus na spriocanna 
beartaithe, agus na táscairí gaolmhara.

réasúnta agus inchreidte agus i gcomhréir 
leis an tionchar a mheastar a bheidh aige ar 
an ngeilleagar agus ar an bhfostaíocht; cibé 
acu an bhfuil bearta maidir le cur chun 
feidhme na n-athchóirithe agus na 
dtionscadal infheistíochta poiblí a 
chomhfhreagraíonn gníomhaíochtaí 
comhleanúnacha sa phlean téarnaimh agus 
athléimneachta atá beartaithe; agus cibé 
acu an meastar nó nach meastar go n-
áiritheofar leis an socrú arna mholadh ag 
an mBallstát lena mbaineann cur chun 
feidhme éifeachtach an phlean téarnaimh 
agus athléimneachta, lena n-áirítear na 
garspriocanna agus na spriocanna 
beartaithe, agus na táscairí gaolmhara.

Leasú 19

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 27

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(27) Chun a áirithiú go dtabharfar tús 
áite don tacaíocht airgeadais tar éis na 
géarchéime, agus chun a áirithiú go bhfuil 
sé comhoiriúnach leis an gcistiú atá ar fáil 
don ionstraim seo, ba cheart go mbeadh na 
cistí á leithdháileadh ar na Ballstáit go dtí 
an 31 Nollaig 2024. Chuige sin, ba cheart 
go ngeallfar go dlíthiúil ar a laghad 60 
faoin gcéad den mhéid a bheidh ar fáil don 
tacaíocht neamh-inaisíoctha faoin 
31 Nollaig 2022. Ba cheart go ngeallfar go 
dlíthiúil an méid a fhágtar faoin 
31 Nollaig 2024.

(27) Chun a áirithiú go dtabharfar tús 
áite don tacaíocht airgeadais tar éis na 
géarchéime, agus chun a áirithiú go bhfuil 
sé comhoiriúnach leis an gcistiú atá ar fáil 
don ionstraim seo, ba cheart go mbeadh na 
cistí á leithdháileadh ar na Ballstáit go dtí 
an 31 Nollaig 2024. Chuige sin, ba cheart 
70 % den mhéid a bheidh ar fáil don 
tacaíocht neamh-inaisíoctha a ghealladh go 
dlíthiúil faoin 31 Nollaig 2022. Ba cheart 
go ngeallfar go dlíthiúil an méid a fhágtar 
faoin 31 Nollaig 2024. Tá sé 
ríthábhachtach na cistí a dháileadh go 
pras chun éifeachtaí ghéarchéim COVID-
19 ar gheilleagar na hEorpa a mhaolú.

Leasú 20

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 27 a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(27a) I bhfianaise an fhócais 
ghearrthéarmaigh agus na béime a 
chuirtear ar chlúdaigh náisiúnta i gcur 
chun feidhme na Saoráide Téarnamh 
agus Athléimneachta, tá an baol ann go 
dtabharfar tús áite don sprioc-am chun 
an maoiniú a chur chun feidhme thar a 
sheiceáil go bhfuil sé á úsáid dá chuspóir 
tosaigh.

Leasú 21

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 27 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(27b) Ba cheart do na Ballstáit 
infheistíochtaí i dtionscadail trasteorann 
agus iltíre a áireamh ina bpleananna 
téarnaimh agus athléimneachta 
náisiúnta, ar féidir leo rannchuidiú leis 
an téarnamh eacnamaíoch agus 
Breisluach Eorpach a ghiniúint, agus fós 
cuspóir an Aontais do infheistíochtaí 
maidir le neodracht aeráide a urramú. 
Chun tacú leis na Ballstáit agus a 
bPleananna Téarnaimh agus 
Athléimneachta Náisiúnta á n-ullmhú 
acu, ba cheart don Choimisiún liosta 
neamh-uileghabhálach de thionscadail 
lena ngabhann Breisluach Eorpach a 
tharraingt suas lena n-áirítear, ach gan a 
bheith teoranta dóibh, tionscadail chun 
inbhuanaitheacht na turasóireachta a 
fheabhsú, bonneagair lena gcuirtear 
líonraí TEN-T chun feidhme a 
uasghrádú, naisc iarnróid trasteorann atá 
ar díth a sholáthar, soghluaisteacht 
ghníomhach a fheabhsú, borradh a chur 
faoin infheistíocht sa tionscal 
aerloingseoireachta agus inseoltacht 
uiscebhealaí intíre a chur chun cinn, 
chomh maith le forbairt ERTMS ar 
Chonairí Eorpacha Lastais a chur chun 
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cinn.

Leasú 22

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 29

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(29) Ba cheart údar cuí a bheith leis an 
iarraidh iasachta de bharr na riachtanais 
airgeadais atá ceangailte leis na 
hathchóirithe agus infheistíochtaí breise 
lena n-áirítear an plean téarnaimh agus 
athléimneachta, atá ábhartha go sonrach 
don aistriú glas agus don aistriú digiteach, 
agus mar sin, de bharr costas an phlean a 
bheith níos airde ná an ranníocaíocht uasta 
atá le leithdháileadh tríd an ranníocaíocht 
neamh-inaisíoctha. Ba cheart go bhféadfaí 
an iarraidh iasachta agus an plean a 
thíolacadh ag an am céanna. I gcás go 
ndéanfar an iarraidh iasachta ag am 
éagsúil, ba cheart go mbeadh plean 
athbhreithnithe ina bhfuil garspriocanna 
agus spriocanna breise ag gabháil léi. Chun 
tús-ualú acmhainní a áirithiú, ní mór do na 
Ballstáit tacaíochta iasachta a iarraidh faoin 
31 Lúnasa 2024 ar a dhéanaí. Chun críocha 
bainistíocht fhónta airgeadais, ní mór 
uasteorainn a chur le méid iomlán na n-
iasachtaí arna ndeonú faoin Rialachán seo. 
Ina theannta sin, níor cheart d’uasmhéid na 
hiasachta do gach Ballstát a bheith níos 
airde ná 4.7 % d’Ollioncam Náisiúnta an 
Bhallstáit sin. In imthosca eisceachtúla, ba 
cheart go bhféadfaí cur leis an méid 
uasteoranta, faoi réir infhaighteacht 
acmhainní. Ar na cúiseanna céanna a 
bhaineann le bainistíocht fhónta airgeadais, 
ba cheart go bhféadfaí an iasacht a íoc i 
dtráthchodanna in aghaidh chomhlíonadh 
na dtorthaí.

(29) Ba cheart údar cuí a bheith leis an 
iarraidh iasachta de bharr na riachtanas 
airgeadais atá ceangailte leis na 
hathchóirithe agus infheistíochtaí breise 
lena n-áirítear an plean téarnaimh agus 
athléimneachta, atá ábhartha go sonrach 
don aistriú chuig geilleagar ciorclach 
digiteach atá neodrach ó thaobh carbóin 
de, agus dá bhrí sin, de bharr costas an 
phlean a bheith níos airde ná an 
ranníocaíocht airgeadais uasta atá le 
leithdháileadh tríd an ranníocaíocht neamh-
inaisíoctha. Ba cheart go bhféadfaí an 
iarraidh iasachta agus an plean a thíolacadh 
ag an am céanna. I gcás go ndéanfar an 
iarraidh iasachta ag am éagsúil, ba cheart 
go mbeadh plean athbhreithnithe ina bhfuil 
garspriocanna agus spriocanna breise ag 
gabháil léi. Chun tús-ualú acmhainní a 
áirithiú, ní mór do na Ballstáit tacaíochta 
iasachta a iarraidh faoin 31 Lúnasa 2024 ar 
a dhéanaí. Chun críocha bainistíocht fhónta 
airgeadais, ní mór uasteorainn a chur le 
méid iomlán na n-iasachtaí arna ndeonú 
faoin Rialachán seo. Ina theannta sin, níor 
cheart d’uasmhéid na hiasachta do gach 
Ballstát a bheith níos airde ná 4.7 % 
d’Ollioncam Náisiúnta an Bhallstáit sin. In 
imthosca eisceachtúla, ba cheart go 
bhféadfaí cur leis an méid uasteoranta, faoi 
réir infhaighteacht acmhainní. Ar na 
cúiseanna céanna a bhaineann le 
bainistíocht fhónta airgeadais, ba cheart go 
bhféadfaí an iasacht a íoc i dtráthchodanna 
in aghaidh chomhlíonadh na dtorthaí.
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Leasú 23

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 30

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(30) Ba cheart an fhéidearthacht a bheith 
ag Ballstát iarratas réasúnaithe a dhéanamh 
an plean téarnaimh agus athléimneachta a 
leasú laistigh den tréimhse cur chun 
feidhme, i gcás go bhfuil údar do bheart 
den sórt sin le himthosca oibiachtúla. Ba 
chóir don Choimisiún measúnú a 
dhéanamh ar an iarratas réasúnaithe agus 
cinneadh nua a dhéanamh ina leith laistigh 
de cheithre mhí.

(30) Ba cheart an fhéidearthacht a bheith 
ag Ballstát iarratas réasúnaithe a dhéanamh 
an plean téarnaimh agus athléimneachta a 
leasú laistigh den tréimhse cur chun 
feidhme, i gcás go bhfuil údar do bheart 
den sórt sin le himthosca oibiachtúla. Ba 
cheart don Choimisiún measúnú a 
dhéanamh ar an iarratas réasúnaithe agus 
cinneadh nua a dhéanamh ina leith laistigh 
de dhá mhí.

Leasú 24

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 35

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(35) Chun leithdháileadh éifeachtúil 
agus comhleanúnach na gcistí ó bhuiséad 
an Aontais a áirithiú agus chun prionsabal 
an bhainistithe fhónta airgeadais a urramú, 
ba cheart go mbeadh na bearta a dhéanfar 
faoin Rialachán seo comhsheasmhach leis 
na cláir leanúnacha de chuid an Aontais 
agus go mbeidís mar fhorlíonadh orthu, 
agus san am céanna, ba cheart cistiú 
dúbailte don chaiteachas céanna a 
sheachaint. Go háirithe, ba cheart don 
Choimisiún agus don Bhallstát comhordú 
éifeachtach a áirithiú, ag gach céim den 
phróiseas, chun comhsheasmhacht, 
comhleanúnachas, comhlántacht agus 
sineirgíocht i measc foinsí cistithe a 
choimirciú. Chuige sin, ba cheart ceangal a 
bheith ar na Ballstáit an fhaisnéis ábhartha 
maidir le maoiniú reatha nó beartaithe an 
Aontais a chur ar fáil agus a bpleananna á 
gcur faoi bhráid an Choimisiúin. Ba cheart 
go mbeadh tacaíocht airgeadais faoin 
tSaoráid sa bhreis ar an tacaíocht a 

(35) Chun leithdháileadh éifeachtúil 
agus comhleanúnach na gcistí ó bhuiséad 
an Aontais a áirithiú agus chun prionsabal 
an bhainistithe fhónta airgeadais a urramú, 
ba cheart go mbeadh na bearta a dhéanfar 
faoin Rialachán seo comhsheasmhach leis 
na cláir leanúnacha de chuid an Aontais 
agus go mbeidís mar fhorlíonadh orthu, 
agus san am céanna, ba cheart cistiú 
dúbailte don chaiteachas céanna a 
sheachaint. Go háirithe, ba cheart don 
Choimisiún agus don Bhallstát comhordú 
éifeachtach a áirithiú, ag gach céim den 
phróiseas, chun comhsheasmhacht, 
comhleanúnachas, trédhearcacht, 
comhlántacht agus sineirgíocht i measc 
foinsí cistithe a choimirciú. Chuige sin, ba 
cheart ceangal a bheith ar na Ballstáit an 
fhaisnéis ábhartha maidir le maoiniú reatha 
nó beartaithe an Aontais a chur ar fáil agus 
a bpleananna á gcur faoi bhráid an 
Choimisiúin. Ba cheart go mbeadh 
tacaíocht airgeadais faoin tSaoráid sa 
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sholáthraítear faoi chistí agus cláir eile de 
chuid an Aontais, agus ba cheart go 
mbeadh tionscadail athchóirithe agus 
infheistíochta arna maoiniú faoin tSaoráid 
in ann maoiniú a fháil ó chláir agus 
ionstraimí eile de chuid an Aontais ar 
choinníoll nach gcumhdaíonn an tacaíocht 
sin an costas céanna.

bhreis ar an tacaíocht a sholáthraítear faoi 
chistí agus cláir eile de chuid an Aontais, 
agus ba cheart go mbeadh tionscadail 
athchóirithe agus infheistíochta arna 
maoiniú faoin tSaoráid in ann maoiniú a 
fháil ó chláir agus ionstraimí eile de chuid 
an Aontais ar choinníoll nach gcumhdaíonn 
an tacaíocht sin an costas céanna.

Leasú 25

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 35 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(35a) Éilíonn téarnamh tapa gheilleagar 
an Aontais infheistíocht i dtionscadail aibí 
lena ngabhann ardacmhainneacht i 
dtaobh tacú le fás, dícharbónú an 
gheilleagair agus poist a chruthú; na 
riachtanais shainaitheanta, an riaráiste 
infheistíochta agus an taisce atá ann 
cheana de thionscadail aibí a fhorbróidh 
bonneagar iompair, roinneann deiseanna 
móra leo ina leith sin.

Leasú 26

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 35 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(35b) Critéir mheasúnaithe lena n-úsáid 
chun measúnú a dhéanamh ar cibé acu a 
chruthaíonn nó nach gcruthaíonn 
tionscadail luach ar leibhéal an Aontais , 
ba cheart iad a fhoilsiú chun meascán de 
chuir chuige náisiúnta a d’fhéadfadh a 
bheith bréagnaitheach nó 
gearrbhreathnaitheach a sheachaint; mar 
shampla, i réimse an iompair 
inbhuanaithe, bheadh tionchar dearfach 
fadtéarmach ar gheilleagar agus sochaí 
an Aontais ag tionscadail a chuireann 
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naisc trasteorann chun cinns.

Leasú 27

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 36

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(36) De bhun mhíreanna 22 agus 23 den 
Chomhaontú Idirinstitiúideach maidir le 
Reachtóireacht Níos Fearr an 
13 Aibreán 2016, is gá an tSaoráid 
Téarnaimh agus Athléimneachta arna 
bhunú leis an Rialachán seo a mheas ar 
bhonn na faisnéise arna bailiú trí 
cheanglais faireacháin ar leith, agus ag an 
am céanna ró-rialáil agus ualaí riaracháin a 
sheachaint, go háirithe ar na Ballstáit. Ba 
cheart go mbeadh táscairí intomhaiste san 
áireamh sna ceanglais sin, i gcás inarb 
iomchuí, mar bhonn chun éifeachtaí na n-
ionstraimí sin ar an láthair a mheas.

(36) De bhun mhíreanna 22 agus 23 den 
Chomhaontú Idirinstitiúideach maidir le 
Reachtóireacht Níos Fearr an 
13 Aibreán 2016, is gá an tSaoráid 
Téarnaimh agus Athléimneachta arna 
bhunú leis an Rialachán seo a mheas ar 
bhonn na faisnéise arna bailiú trí 
cheanglais faireacháin ar leith, agus ag an 
am céanna ró-rialáil agus ualaí riaracháin a 
sheachaint, go háirithe ar na Ballstáit agus 
ar fhaighteoirí deiridh cistithe ón Aontas. 
Ba cheart go mbeadh príomhtháscairí 
feidhmíochta ar áireamh sna ceanglais sin, 
i gcás inarb iomchuí, mar bhonn le 
haghaidh meastóireacht a dhéanamh ar 
éifeachtaí na n-ionstraimí sin ar an láthair.

Leasú 28

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 37

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(37) Is tráthúil go soláthróidh an 
Coimisiún tuarascáil bhliantúil do 
Pharlaimint na hEorpa agus don 
Chomhairle maidir le cur chun feidhme na 
Saoráide a leagtar amach sa Rialachán seo. 
Ba cheart a áireamh sa tuarascáil sin 
faisnéis maidir leis an dul chun cinn arna 
dhéanamh ag na Ballstáit faoi na pleananna 
téarnaimh agus athléimneachta arna 
bhformheas; ba cheart a áireamh sa 
tuarascáil freisin faisnéis maidir le méid na 
bhfáltas a sannadh don tSaoráid faoi 
Ionstraim Théarnaimh an Aontais Eorpaigh 

(37) Is tráthúil go soláthróidh an 
Coimisiún tuarascáil leathbhliantúil do 
Pharlaimint na hEorpa agus don 
Chomhairle maidir le cur chun feidhme na 
Saoráide a leagtar amach sa Rialachán seo. 
Ba cheart a áireamh sa tuarascáil sin 
faisnéis maidir leis an dul chun cinn arna 
dhéanamh ag na Ballstáit faoi na pleananna 
téarnaimh agus athléimneachta arna 
bhformheas; ba cheart a áireamh sa 
tuarascáil freisin faisnéis maidir le méid na 
bhfáltas a sannadh don tSaoráid faoi 
Ionstraim Théarnaimh an Aontais Eorpaigh 
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sa bhliain roimhe sin, arna miondealú de 
réir na líne buiséid, agus na méideanna a 
tiomsaíodh trí Ionstraim Théarnaimh an 
Aontais Eorpaigh maidir le baint amach 
cuspóirí na Saoráide.

sa bhliain roimhe sin, arna miondealú de 
réir na líne buiséid, agus na méideanna a 
tiomsaíodh trí Ionstraim Théarnaimh an 
Aontais Eorpaigh maidir le baint amach 
cuspóirí na Saoráide. Ba cheart faisnéis a 
bheith inti freisin maidir leis an dul chun 
cinn atá déanta i dtreo bhaint amach na 
ngarspriocanna aonair, na spriocanna 
agus na dtáscairí comhfhreagracha a 
leagtar amach i bplean téarnaimh agus 
athléimneachta gach Ballstáit.

Leasú 29

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 39

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(39) Ba cheart don Choimisiún na 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta 
atá le cur chun feidhme ag na Ballstáit agus 
an ranníocaíocht chomhfhreagrach a 
leithdháileadh orthu a bhunú trí ghníomh 
cur chun feidhme. Chun coinníollacha 
aonfhoirmeacha a áirithiú maidir leis an 
Rialachán seo a chur chun feidhme, ba 
cheart cumhachtaí cur chun feidhme a 
thabhairt don Choimisiún. Ba cheart go 
bhfeidhmeodh an Coimisiún na 
cumhachtaí cur chun feidhme maidir leis 
na pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta a ghlacadh agus an 
tacaíocht airgeadais a íoc ar 
chomhlíonadh na ngarspriocanna agus 
na spriocanna ábhartha i gcomhréir le 
Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle, faoin nós imeachta 
scrúdúcháin sin13. Tar éis gníomh cur 
chun feidhme a ghlacadh, ba cheart go 
bhféadfadh na Ballstát lena mbaineann 
agus an Coimisiún teacht ar chomhaontú 
maidir le socruithe oibríochtúla áirithe de 
chineál teicniúil, ina dtugtar mionsonraí 
ar ghnéithe den chur chun feidhme 
maidir le hamlínte, táscairí le haghaidh 
garspriocanna agus spriocanna, agus 

(39) Ba cheart don Choimisiún na 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta a 
bheidh le cur chun feidhme ag na Ballstáit 
agus an ranníocaíocht chomhfhreagrach a 
leithdháilfear orthu a bhunú trí ghníomh 
tarmligthe. 
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rochtain ar na sonraí foluiteacha. Chun 
ábharthacht leanúnach na socruithe 
oibríochtúla a cheadú i ndáil leis na dálaí 
atá ann faoi láthair le linn chur chun 
feidhm an phlean téarnaimh agus 
athléimneachta, ba cheart go bhféadfaí 
gnéithe na socruithe teicniúla sin a 
mhodhnú de chomhthoil. Tá feidhm 
maidir leis an Rialachán seo ag rialacha 
airgeadais cothrománacha a ghlac 
Parlaimint na hEorpa agus an 
Chomhairle ar bhonn Airteagal 322 den 
Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh. Leagtar síos na rialacha sin sa 
Rialachán Airgeadais agus socraítear leo 
go háirithe an nós imeachta maidir leis an 
mbuiséad a bhunú agus a chur chun 
feidhme le deontais, soláthar, duaiseanna 
agus cur chun feidhme indíreach, agus 
déantar foráil maidir le seiceálacha i 
dtaobh freagracht gníomhairí airgeadais. 
Ina theannta sin, na rialacha a ghlactar 
ar bhonn Airteagal 322 CFAE, baineann 
siad freisin le cosaint bhuiséad an Aontais 
i gcás easnaimh ghinearálaithe maidir le 
smacht reachta sna Ballstáit, ós rud é gur 
réamhchoinníoll riachtanach urramú an 
smachta reachta i dtaca le bainistíocht 
fhónta airgeadais agus cistiú éifeachtach 
de chuid an Aontais.
__________________
13 Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 16 Feabhra 2011 lena 
leagtar síos na rialacha agus na 
prionsabail ghinearálta a bhaineann leis 
na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar 
fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme 
ag an gCoimisiún (IO L 55, 28.2.2011, 
lch. 13).

Leasú 30

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 1 – mír 1
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Bunaítear leis an Rialachán seo Saoráid 
Téarnaimh agus Athléimneachta (an 
“tSaoráid”).

Bunaítear leis an Rialachán seo Saoráid 
Téarnaimh agus Athléimneachta 
shealadach (an “tSaoráid”).

Leasú 31

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 3 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Raon feidhme na Saoráide Téarnaimh agus 
Athléimneachta a bhunaítear leis an 
Rialachán seo, tagróidh sé do réimsí 
beartais a bhaineann le comhtháthú, an t-
aistriú glas agus an t-aistriú digiteach, 
sláinte, iomaíochas, athléimneacht, 
táirgiúlacht, taighde agus nuálaíocht, fás 
cliste, inbhuanaithe agus cuimsitheach, 
poist agus infheistíocht, agus cobhsaíocht 
na gcóras airgeadais.

Maidir le raon feidhme na Saoráide 
Téarnaimh agus Athléimneachta a 
bhunaítear leis an Rialachán seo, tagrófar 
do réimsí beartais a bhaineann le 
comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus 
críochach, leis an aistriú chuig geilleagar 
ciorclach digiteach agus neodrach ó 
thaobh carbóin de faoi 2050, le 
turasóireacht inbhuanaithe, le 
soghluaisteacht inbhuanaithe, le 
bonneagar iompair agus le forbairt 
breoslaí inbhuanaithe malartacha do 
gach modh iompair agus bonneagar 
trasteorann inbhuanaithe go háirithe 
maidir le croíghréasáin TEN-T, córais 
chliste bainistíochta iompair, tiomáint 
uathrialaitheach, r-shoghluaisteacht, an 
t-aistriú i dtreo hidrigin ghlas, sláinte, 
iomaíochas, athléimneacht, táirgiúlacht, 
oideachas agus scileanna, taighde agus 
nuálaíocht, fás cliste, inbhuanaithe agus 
cuimsitheach, poist agus infheistíocht, an 
comhshaol a chosaint agus astaíochtaí 
gás ceaptha teasa a laghdú, agus 
cobhsaíocht na gcóras airgeadais agus 
margadh inmheánach dea-fheidhmiúil.

Leasú 32
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Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 4 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Is é cuspóir ginearálta na Saoráide 
Téarnaimh agus Athléimneachta 
comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus 
críochach an Aontais a chur chun cinn trí 
athléimneacht agus acmhainn 
choigeartaithe na mBallstát a fheabhsú, 
tionchar sóisialta agus eacnamaíoch na 
géarchéime a mhaolú, agus tacú leis an 
aistriú glas agus leis an aistriú digiteach, 
agus ar an gcaoi sin rannchuidiú le 
hacmhainneacht fáis gheilleagair an 
Aontais a athshlánú i ndiaidh ghéarchéim 
COVID-19, agus le fás inbhuanaithe a 
chothú.

1. Is é an cuspóir ginearálta a bheidh 
ag an tSaoráid um Théarnamh agus um 
Athléimneacht ná tacú leis an téarnamh 
agus comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta 
agus críochach an Aontais a chur chun cinn 
trí athléimneacht, bonneagar criticiúil 
agus acmhainneacht choigeartaithe na 
mBallstát a fheabhsú, agus na réigiúin is 
forimeallaí á gcur san áireamh, tionchar 
críochach, réigiúnach agus eacnamaíoch 
na géarchéime a mhaolú, lena n-áirítear 
an éagothroime eacnamaíoch a mhaolú 
agus an t-aistriú chuig geilleagar 
ciorclach digiteach atá neodrach ó thaobh 
carbóin de agus, ar an gcaoi sin, 
rannchuidiú le hacmhainneacht fáis agus 
iomaíochas fadtéarmach gheilleagair an 
Aontais a athbhunú, cruthú fostaíochta a 
éascú agus treisiú leis na hiarrachtaí ar 
uasoiliúint agus athoiliúint oibrithe i 
ndiaidh ghéarchéim COVID-19 a chur 
chun cinn, agus fás cliste, inbhuanaithe 
agus cuimsitheach agus nascacht a chur 
chun cinn, agus fós breisluach na 
tacaíochta airgeadais laistigh den Aontas 
a choinneáil.

Leasú 33

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 4 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Chun an cuspóir ginearálta sin a 
ghnóthú, is é an cuspóir sonrach a bheidh 
ag an tSaoráid Téarnaimh agus 
Athléimneachta tacaíocht airgeadais a 
sholáthar do Bhallstáit d'fhonn 
garspriocanna agus spriocanna na n-
athchóirithe agus na n-infheistíochtaí a 
ghnóthú mar a leagtar amach iad ina gcuid 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta. 

2. Chun an cuspóir ginearálta sin a 
ghnóthú, is é an cuspóir sonrach a bheidh 
ag an tSaoráid Téarnaimh agus 
Athléimneachta tacaíocht airgeadais a 
sholáthar do Bhallstáit d'fhonn 
garspriocanna agus spriocanna na n-
athchóirithe agus na n-infheistíochtaí a 
ghnóthú mar a leagtar amach iad ina gcuid 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta. 
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An cuspóir sonrach sin, saothrófar é i 
ndlúthchomhar leis na Ballstáit lena 
mbaineann.

Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh a 
bpleananna téarnaimh agus 
athléimneachta go hiomlán i gcomhréir le 
cuspóirí an Chomhaontaithe Ghlais don 
Eoraip, lena gcuideofar leis an 
ngeilleagar a chlaochlú agus lena 
gcuirfear an ceartas sóisialta chun cinn. 
An cuspóir sonrach sin, saothrófar é i 
ndlúthchomhar leis na Ballstáit lena 
mbaineann.

Leasú 34

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 5 – mír 1 – pointe b a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ba) leithdháilfear suas le 10 % den 
mhéid a luaitear i bpointe (a) d’Airteagal 
5(1) chun na Tionscadail lena ngabhann 
Breisluach Eorpach a shonraítear in 
Airteagal 5ú a mhaoiniú.

Leasú 35

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 5 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 5a
Tionscadail lena ngabhann Breisluach 

Eorpach
Úsáidfear an méid a shonraítear i bpointe 
(ba) d’Airteagal 5(1) chun maoiniú a 
dhéanamh ar Thionscadail lena 
ngabhann Breisluach Eorpach ag a 
bhfuil cumhdach Eorpach acu agus a 
rannchuidíonn go mór leis an aistriú glas 
agus digiteach agus leis an téarnamh 
eacnamaíoch i ndiaidh ghéarchéim 
COVID-19. Déanfaidh Ballstáit 
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rannpháirteacha na Tionscadail lena 
ngabhann Breisluach Eorpach a 
thabhairt isteach go comhpháirteach ar 
bhonn tionscadal arna mholadh agus 
déanfaidh an Coimisiún amhlaidh trína 
nós imeachta measúnaithe chun an méid 
leithdháilte a choimirciú. Molfaidh an 
Coimisiún liosta neamh-uileghabhálach 
de thionscadail lena ngabhann 
Breisluach Eorpach ina sonrófar na 
Ballstáit rannpháirteacha, na méideanna, 
na garspriocanna agus na spriocanna.

Leasú 36

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 14 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. De bhun na gcuspóirí a leagtar 
amach in Airteagal 4, ullmhóidh na 
Ballstáit pleananna náisiúnta téarnaimh 
agus athléimneachta. Leagfar amach sna 
pleananna sin clár oibre athchóirithe agus 
infheistíochta an Bhallstáit lena mbaineann 
le haghaidh na tréimhse ceithre bliana ina 
dhiaidh. Na pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta incháilithe le haghaidh 
cistiúcháin faoin ionstraim sin, bíonn 
bearta le haghaidh athchóirithe agus 
tionscadail infheistíochta poiblí mar chuid 
díobh le pacáiste comhleanúnach.

1. Agus na cuspóirí a leagtar amach in 
Airteagal 4 á saothrú acu, ullmhóidh na 
Ballstáit pleananna náisiúnta téarnaimh 
agus athléimneachta i ndlúthchomhar le 
húdaráis náisiúnta, réigiúnacha agus 
áitiúla agus leis na geallsealbhóirí 
ábhartha go léir. Leagfar amach sna 
pleananna sin clár oibre athchóirithe agus 
infheistíochta an Bhallstáit lena mbaineann 
go dtí an 31 Nollaig 2024. Na pleananna 
téarnaimh agus athléimneachta incháilithe 
le haghaidh cistiúcháin faoin ionstraim sin, 
bíonn bearta le haghaidh athchóirithe agus 
tionscadail infheistíochta poiblí mar chuid 
díobh le pacáiste comhleanúnach.

Leasú 37

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 14 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Na pleananna téarnaimh agus 2. Na pleananna téarnaimh agus 
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athléimneachta, beidh siad 
comhsheasmhach leis na dúshláin agus 
tosaíochtaí tírshonracha is ábhartha a 
sainaithníodh i gcomhthéacs an 
tSeimeastair Eorpaigh, na cinn is ábhartha 
don aistriú glas agus don aistriú digiteach 
nó a eascraíonn astu go háirithe. Na 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta, 
beidh siad comhsheasmhach freisin leis an 
bhfaisnéis a chuirfidh na Ballstáit san 
áireamh ina gcláir náisiúnta athchóirithe 
faoin Seimeastar Eorpach, ina bpleananna 
náisiúnta fuinnimh agus aeráide agus sna 
huasdátaithe orthu faoi Rialachán (AE) 
2018/199921, ina bpleananna críochacha 
um aistriú cóir faoin gCiste um Aistriú 
Cóir22, agus ina gcomhaontuithe 
comhpháirteacha agus cláir oibríochtúla 
faoi chistí an Aontais.

athléimneachta, beidh siad 
comhsheasmhach leis na dúshláin agus na 
tosaíochtaí tírshonracha is ábhartha arna 
sainaithint i gcomhthéacs an tSeimeastair 
Eorpaigh, go háirithe na cinn sin atá 
ábhartha do na réimsí beartais a liostaítear 
faoi Airteagal 3 agus an cuspóir maidir le 
neodracht aeráide faoi 2050, agus fós an 
prionsabal 'nach ndéantar dochar mór’ a 
urramú go hiomlán. Na pleananna 
téarnaimh agus athléimneachta, beidh siad 
comhsheasmhach freisin leis an bhfaisnéis 
a chuirfidh na Ballstáit san áireamh ina 
gcláir náisiúnta athchóirithe faoin 
Seimeastar Eorpach, ina bpleananna 
náisiúnta fuinnimh agus aeráide agus sna 
huasdátaithe orthu faoi Rialachán (AE) 
2018/199921, ina bpleananna críochacha 
um aistriú cóir faoin gCiste um Aistriú 
Cóir22, agus ina gcomhaontuithe 
comhpháirteacha agus cláir oibríochtúla 
faoi chistí an Aontais.

__________________ __________________
21 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.

21 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.

22 […] 22 […]

Leasú 38

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 14 – mír 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3a. Ní bheidh caiteachas tomhaltais 
agus caiteachas buiséadach leanúnach 
rialta incháilithe le haghaidh cistiúcháin, 
mura rud é go mbeidh an Ballstát in ann 
a léiriú go mbeidh éifeachtaí 
fadtéarmacha acu i gcomhréir le 
hAirteagal 4, go n-áiritheofar 
inbhuanaitheacht a maoinithe tar éis ré 
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na Saoráide, agus nach mbeidh an 
éifeacht dhiúltach ar chomhardú an 
rialtais ach ina héifeacht shealadach, i 
gcomhréir iomlán le Treoir an 
Choimisiúin do Phleananna Téarnaimh 
agus Athléimneachta na mBallstát.

Leasú 39

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 15 – mír 3 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) míniú ar conas a neartaíonn an 
plean acmhainneacht fáis, cruthú 
fostaíochta agus athléimneacht 
eacnamaíoch agus shóisialta an Bhallstáit 
lena mbaineann, conas a mhaolaíonn sé 
tionchar eacnamaíoch agus sóisialta na 
géarchéime, agus mar a rannchuidíonn sé 
le feabhas a chur ar chomhtháthú agus ar 
chóineasú sóisialta agus críochach;

(b) míniú ar conas a neartaíonn an 
plean acmhainneacht fáis agus iomaíochas 
fadtéarmach, cruthú post agus 
athléimneacht eacnamaíoch agus shóisialta 
an Bhallstáit lena mbaineann, a chuireann 
sé forbairt bonneagar iompair trasteorann 
chun cinn, a mhaolaíonn sé tionchar 
eacnamaíoch agus sóisialta na géarchéime, 
le béim ar leith ar mhicrifhiontair agus ar 
FBManna is mó atá buailte ag an 
ngéarchéim, agus mar a rannchuidíonn sé 
le feabhas a chur ar chomhtháthú agus 
cóineasú sóisialta agus críochach;

Leasú 40

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 15 – mír 3 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) míniú ar an gcaoi a mheastar go 
rannchuideoidh bearta sa phlean leis an 
aistriú glas agus an t-aistriú digiteach nó 
leis na dúshláin atá mar thoradh orthu;

(c) míniú ar conas a mheastar go 
rannchuideoidh na bearta sa phlean leis an 
aistriú chuig geilleagar ciorclach 
digiteach atá neodrach ó thaobh carbóin 
de nó leis na dúshláin a eascróidh astu, go 
háirithe i ndáil le hinfheistíochtaí 
riachtanacha i mbonneagar iompair 
inbhuanaithe agus forbairt breoslaí 
inbhuanaithe malartacha do gach modh 
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iompair;

Leasú 41

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 15 – mír 3 – pointe c a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ca) míniú ar conas a rannchuidíonn 
na bearta sa phlean leis an gcuspóir 
foriomlán i dtaobh Eoraip atá neodrach ó 
thaobh na haeráide de a bhaint amach 
faoi 2050 agus an chaoi a n-ailíníonn sé 
leis an bplean náisiúnta fuinnimh agus 
aeráide agus leis na pleananna 
críochacha um aistriú cóir;

Leasú 42

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 15 – mír 3 – pointe c b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(cb) míniú ar conas a rannchuideoidh 
an plean leis na cuspóirí i dtaobh 
comhionannas inscne a bhaint amach 
agus éagothroime eacnamaíoch a laghdú;

Leasú 43

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 15 – mír 3 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) garspriocanna, spriocanna agus 
amchlár táscach atá beartaithe chun na 
hathchóirithe a chur chun feidhme thar 
uastréimhse ceithre bliana, agus na 
hinfheistíochtaí a chur chun feidhme thar 

(d) garspriocanna, spriocanna agus 
amchlár táscach atá beartaithe chun na 
hathchóirithe a chur chun feidhme thar 
uastréimhse ceithre bliana, agus na 
hinfheistíochtaí a chur chun feidhme thar 
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uastréimhse seacht mbliana; uastréimhse seacht mbliana, cé is moite 
d’infheistíochtaí casta bonneagair ar ina 
leith a theastaíonn tréimhsí ama níos 
faide lena gcur i gcrích;

Leasú 44

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 15 – mír 3 – pointe j a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ja) dearbhú nach dtabharfar cúnamh 
airgeadais ach do ghnóthais a 
urramaíonn na comhaontuithe 
comhchoiteanna is infheidhme agus nach 
bhfuil cláraithe i dtearmainn chánach 
mar a liostaítear ar liosta an Aontais 
Eorpaigh de dhlínsí cánach neamh-
chomhoibríocha de chuid na Comhairle;

Leasú 45

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 16 – mír 3 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Déanfaidh an Coimisiún measúnú 
ar thábhacht agus ar chomhleanúnachas an 
phlean téarnaimh agus athléimneachta agus 
a gcuireann sé leis an aistriú glas agus leis 
an aistriú digiteach, agus chun na críche 
sin, cuirfidh sé na critéir seo a leanas san 
áireamh:

3. Déanfaidh an Coimisiún measúnú 
ar thábhacht agus comhleanúnachas an 
phlean téarnaimh agus athléimneachta, 
agus ar a rannchudiú leis an aistriú chuig 
geilleagar ciorclach digiteach atá 
neodrach ó thaobh carbóin de, agus 
cuirfidh sé san áireamh, chun na críche sin, 
na critéir seo a leanas:

Leasú 46

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 16 – mír 3 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) cibé acu an bhfuil nó nach bhfuil (b) cibé acu atá nó nach bhfuil bearta 
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bearta sa phlean a rannchuidíonn go 
héifeachtach leis na haistrithe glasa agus 
digiteacha nó le haghaidh a thabhairt ar na 
dúshláin atá mar thoradh orthu;

sa phlean a rannchuidíonn go héifeachtach 
leis an aistriú chuig geilleagar ciorclach 
digiteach atá neodrach ó thaobh carbóin 
de nó le haghaidh a thabhairt ar na dúshláin 
atá mar thoradh orthu agus le slí a 
sholáthar le haghaidh bonneagar 
inbhuanaithe agus athléimneach;

Leasú 47

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 16 – mír 3 – pointe b a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ba) cé acu a rannchuidíonn nó nach 
rannchuidíonn an plean leis an gcuspóir 
foriomlán i dtaobh Eoraip atá neodrach ó 
thaobh na haeráide de a bhaint amach 
faoi 2050 agus an chaoi a n-ailíníonn sé 
le plean náisiúnta fuinnimh agus aeráide 
agus pleananna críochacha um aistriú 
cóir an Bhallstáit;

Leasú 48

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 16 – mír 3 – pointe c a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ca) cé acu a rannchuidíonn nó nach 
rannchuidíonn an plean leis an gcuspóir i 
dtaobh comhionannas inscne a bhaint 
amach agus éagothroime eacnamaíoch a 
laghdú;

Leasú 49

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 17 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Glacfaidh an Coimisiún cinneadh 1. Glacfaidh an Coimisiún cinneadh 
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laistigh de cheithre mhí ó thíolacadh 
oifigiúil an phlean téarnaimh agus 
athléimneachta ag an mBallstát, trí bhíthin 
gníomh cur chun feidhme. I gcás ina 
mbeidh toradh dearfach ar an measúnú a 
dhéanfaidh an Coimisiún ar phlean 
téarnaimh agus athléimneachta, leagfar 
amach leis an gcinneadh sin na 
hathchóirithe agus na tionscadail 
infheistíochta a bheidh le cur chun feidhme 
ag an mBallstát, lena n-áirítear na 
garspriocanna agus na spriocanna agus an 
ranníocaíocht a leithdháilfear i gcomhréir 
le hAirteagal 11.

laistigh de dhá mhí ó thíolacadh oifigiúil 
an phlean téarnaimh agus athléimneachta 
ag an mBallstát, trí bhíthin gníomh 
tarmligthe. Beidh an cinneadh bunaithe 
ar an meastóireacht ar an bplean 
téarnaimh agus athléimneachta agus ar 
an gcumarsáid leis an mBallstát lena 
mbaineann, lena n-áirítear ceartúcháin a 
d’fhéadfadh a bheith ann. I gcás ina 
mbeidh toradh dearfach ar an measúnú a 
dhéanfaidh an Coimisiún ar phlean 
téarnaimh agus athléimneachta, leagfar 
amach leis an gcinneadh sin na 
hathchóirithe agus na tionscadail 
infheistíochta a bheidh le cur chun feidhme 
ag an mBallstát, lena n-áirítear na 
garspriocanna agus na spriocanna agus an 
ranníocaíocht a leithdháilfear i gcomhréir 
le hAirteagal 11.

Leasú 50

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 17 – mír 4 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) an ranníocaíocht atá le híoc i 
dtráthchodanna nuair a bheidh na 
garspriocanna agus na spriocanna ábhartha 
arna sainaithint curtha chun feidhme go 
sásúil ag an mBallstát i ndáil le cur chun 
feidhme an phlean téarnaimh agus 
athléimneachta;

(a) an ranníocaíocht atá le híoc i 
dtráthchodanna nuair a bheidh na 
garspriocanna agus na spriocanna ábhartha 
arna sainaithint curtha chun feidhme go 
hiomlán, den chuid is mó nó go páirteach 
ag an mBallstát i ndáil le cur chun feidhme 
an phlean téarnaimh agus athléimneachta;

Leasú 51

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 17 – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5. I gcás ina ndéanfaidh an Coimisiún 
measúnú diúltach ar phlean téarnaimh agus 

5. I gcás ina ndéanfaidh an Coimisiún 
measúnú diúltach ar phlean téarnaimh agus 
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athléimneachta, cuirfidh sé an measúnú sin 
agus réasúnú cuí leis in iúl laistigh de 
cheithre mhí ó thíolacadh an togra ag an 
mBallstát.

athléimneachta, cuirfidh sé an measúnú sin 
agus réasúnú cuí leis in iúl laistigh de dhá 
mhí ó thíolacadh an togra ag an mBallstát. 
Féadfaidh an Ballstát lena mbaineann 
plean téarnaimh agus athléimneachta eile 
a chur isteach agus féadfaidh sé an 
Ionstraim um Thacaíocht Theicniúil a 
úsáid freisin.

Leasú 52

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 17 – mír 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

7. Déanfar na gníomhartha cur chun 
feidhme dá dtagraítear i míreanna 1 agus 
2 den Airteagal seo a ghlacadh i 
gcomhréir leis an nós imeachta 
scrúdúcháin dá dtagraítear in 
Airteagal 27(2).

scriosta

Leasú 53

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 18 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. I gcás ina measann an Coimisiún go 
bhfuil údar maith le leasú a dhéanamh ar 
an bplean téarnaimh agus athléimneachta 
de bharr na gcúiseanna arna gcur chun cinn 
ag an mBallstát lena mbaineann, déanfaidh 
an Coimisiún an plean nua a mheas i 
gcomhréir le forálacha Airteagal 16, agus 
glacfaidh sé cinneadh nua i gcomhréir le 
hAirteagal 17 laistigh de cheithre mhí ó 
thíolacadh oifigiúil na hiarrata.

2. I gcás ina measann an Coimisiún go 
bhfuil údar maith le leasú a dhéanamh ar 
an bplean téarnaimh agus athléimneachta 
de bharr na gcúiseanna arna gcur chun cinn 
ag an mBallstát lena mbaineann, déanfaidh 
an Coimisiún an plean nua a mheas i 
gcomhréir le forálacha Airteagal 16, agus 
glacfaidh sé cinneadh nua i gcomhréir le 
hAirteagal 17 laistigh de dhá mhí ó 
thíolacadh oifigiúil na hiarrata.

Leasú 54

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 18 – mír 3
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. I gcás ina measann an Coimisiún 
nach bhfuil údar maith le leasú a dhéanamh 
ar an bplean téarnaimh agus 
athléimneachta de bharr na gcúiseanna arna 
gcur chun cinn ag an mBallstát lena 
mbaineann, diúltóidh an Coimisiún don 
iarraidh laistigh de cheithre mhí óna 
tíolacadh oifigiúil, tar éis dó deis a 
thabhairt don Bhallstát lena mbaineann a 
chuid barúlacha a chur i láthair laistigh de 
mhí amháin ó chonclúidí an Choimisiúin a 
chur in iúl.

3. I gcás ina measann an Coimisiún 
nach bhfuil údar maith le leasú a dhéanamh 
ar an bplean téarnaimh agus 
athléimneachta de bharr na gcúiseanna arna 
gcur chun cinn ag an mBallstát lena 
mbaineann, diúltóidh an Coimisiún don 
iarraidh laistigh de dhá mhí óna tíolacadh 
oifigiúil, tar éis dó deis a thabhairt don 
Bhallstát lena mbaineann a chuid barúlacha 
a chur i láthair laistigh de mhí amháin ó 
chonclúidí an Choimisiúin a chur in iúl.

Leasú 55

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 19 – mír 3 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Ar na garspriocanna agus na 
spriocanna ábhartha comhaontaithe a chur i 
gcrích atá sonraithe sa phlean téarnaimh 
agus athléimneachta arna fhormheas i 
ngníomh cur chun feidhme an Choimisiún, 
cuirfidh an Ballstát lena mbaineann 
iarraidh chuí-réasúnaithe ar íocaíocht na 
ranníocaíochta faoi bhráid an Choimisiúin. 
Féadfaidh Ballstáit iarrtaí den sórt sin a 
thíolacadh don Choimisiún ar bhonn 
débhliantúil. Déanfaidh an Coimisiún, 
laistigh de dhá mhí ón am ar cuireadh 
isteach an iarraidh, measúnú ar cibé ar 
cuireadh chun feidhme go sásúil na 
garspriocanna agus na spriocanna ábhartha 
a leagtar amach sa chinneadh dá dtagraítear 
in Airteagal 17(1) nó nár cuireadh. Chun 
críocha an mheasúnaithe, cuirfear an 
socrúchán oibríochtúil dá dtagraítear in 
Airteagal 17(6) san áireamh freisin. 
Féadfaidh saineolaithe cúnamh a thabhairt 
don Choimisiún.

3. Ar na garspriocanna agus na 
spriocanna ábhartha comhaontaithe a chur i 
gcrích atá sonraithe sa phlean téarnaimh 
agus athléimneachta arna fhormheas i 
ngníomh tarmligthe an Choimisiún, 
cuirfidh an Ballstát lena mbaineann 
iarraidh chuí-réasúnaithe ar íocaíocht na 
ranníocaíochta faoi bhráid an Choimisiúin. 
Féadfaidh Ballstáit iarrtaí den sórt sin a 
thíolacadh don Choimisiún ar bhonn 
débhliantúil. Déanfaidh an Coimisiún, 
laistigh de dhá mhí ón am ar cuireadh 
isteach an iarraidh, measúnú ar cibé ar 
cuireadh chun feidhme go sásúil na 
garspriocanna agus na spriocanna ábhartha 
a leagtar amach sa chinneadh dá dtagraítear 
in Airteagal 17(1) nó nár cuireadh. Chun 
críocha an mheasúnaithe, cuirfear an 
socrúchán oibríochtúil dá dtagraítear in 
Airteagal 17(6) san áireamh freisin. 
Féadfaidh saineolaithe cúnamh a thabhairt 
don Choimisiún.
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Leasú 56

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 19 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 19a
An Smacht Reachta

1. Níl cistiú faoin tsaoráid 
athléimneachta indéanta ach amháin 
mura bhfuil easnaimh ghinearálta sna 
Ballstáit a mhéid a bhaineann leis an 
smacht reachta. Déanfaidh an Coimisiún 
breithniú i dtaobh cé acu atá nó nach 
bhfuil aon sáruithe á ndéanamh ar 
Airteagal 19a(2) nó ar Airteagal 19a(3) 
agus measúnú á dhéanamh aige i dtaobh 
cibé acu atá nó nach bhfuil na Ballstáit 
incháilithe chun cistiú a fháil faoin 
tsaoráid athléimneachta.
2. I gcás ina ndéanann siad difear do 
phrionsabail na bainistíochta fónta 
airgeadais nó do chosaint leasanna 
airgeadais an Aontais, nó ina bhfuil an 
baol ann go ndéanfaidh siad difear dóibh, 
measfar, go háirithe, gur easnaimh 
ghinearálaithe iad seo a leanas i ndáil leis 
an smacht reachta:
(a) neamhspleáchas na mbreithiúna a 
chur i mbaol, lena n-áirítear aon 
teorannú a dhéanamh ar an gcumas 
feidhmeanna breithiúnacha a dhéanamh 
go huathrialach trí idirghabháil 
sheachtrach a dhéanamh i ráthaíochtaí 
neamhspleáchais, trí shrian a chur le 
breithiúnas faoi ordú seachtrach, trí 
athbhreithniú a dhéanamh go treallach ar 
rialacha maidir le ceapadh nó téarmaí 
seirbhíse pearsanra bhreithiúnaigh, trí 
thionchar a imirt ar phearsanra 
breithiúnach ar bhealach ar bith a 
gcuirtear as dá neamhchlaontacht nó trí 
chur isteach ar neamhspleáchas nó trí 
chur isteach ar neamhspleáchas 
aturnaetha;
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(b) gan cinntí treallacha nó 
neamhdhleathacha ag údaráis phoiblí, 
lena n-áirítear cinntí údarás 
forfheidhmithe dlí, a chosc, a cheartú 
agus smachtbhannaí a fhorchur ina leith, 
acmhainní airgeadais agus daonna a 
choinneáil siar a dhéanann difear dá 
bhfeidhmiú cuí nó gan a áirithiú nach 
bhfuil coinbhleachtaí leasa ann;
(c) teorainn a chur le hinfhaighteacht 
agus éifeachtacht leigheasanna dlí, lena 
n-áirítear trí rialacha nós imeachta 
sriantacha, gan breithiúnais a chur chun 
feidhme, nó teorainn a chur le 
himscrúdú, ionchúiseamh nó 
smachtbhannaí ar sháruithe ar an dlí;
(d) acmhainneacht riaracháin 
Ballstáit a chur i mbaol maidir leis na 
hoibleagáidí a ghabhann le ballraíocht 
den Aontas a urramú, lena n-áirítear an 
acmhainneacht chun na rialacha, na 
caighdeáin agus na beartais, ar corpas 
dhlí an Aontais iad, a chur chun feidhme 
go héifeachtach;
(e) bearta a lagaíonn cosaint na 
cumarsáide rúnda idir an dlíodóir agus 
an cliant.
3. Ní bheidh Ballstáit atá faoi réir 
nós imeachta i gcomhréir le hAirteagal 7 
CFAE incháilithe ach chun 25 % den 
ranníocaíocht airgeadais arna cinneadh i 
gcomhréir le hAirteagal 19 a fháil.

Leasú 57

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 20 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Tuairisceoidh an Ballstát lena mbaineann 
ar bhonn ráithiúil laistigh de phróiseas an 
tSeimeastair Eorpaigh ar an dul chun cinn a 
rinneadh chun na pleananna téarnaimh 
agus athléimneachta a ghnóthú, lena n-
áitítear an socrúchán oibríochtúil dá 

Tuairisceoidh an Ballstát lena mbaineann 
ar bhonn ráithiúil laistigh de phróiseas an 
tSeimeastair Eorpaigh ar an dul chun cinn a 
rinneadh chun na pleananna téarnaimh 
agus athléimneachta a ghnóthú, lena n-
áitítear an socrúchán oibríochtúil dá 
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dtagraítear in Airteagal 17(6). Chuige sin, 
léireofar go hiomchuí tuarascálacha 
ráithiúla na mBallstát sna Cláir Náisiúnta 
Athchóirithe a n-úsáidfear mar uirlis chun 
dul chun cinn a thuairisciú i dtreo na 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta a 
thabhairt chun críocha.

dtagraítear in Airteagal 17(6) agus 
garspriocanna agus spriocanna aonair 
atá beartaithe, maille leis na táscairí 
gaolmhara, a bhaint amach. Chuige sin, 
léireofar go hiomchuí tuarascálacha 
ráithiúla na mBallstát sna Cláir Náisiúnta 
Athchóirithe a n-úsáidfear mar uirlis chun 
dul chun cinn a thuairisciú i dtreo na 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta a 
thabhairt chun críocha.

Leasú 58

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 21 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Tarchuirfidh an Coimisiún na 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta 
arna bhformheas i ngníomh cur chun 
feidhme an Choimisiún i gcomhréir le 
hAirteagal 17 chuig Parlaimint na hEorpa 
agus chuig an gComhairle gan moill 
mhíchuí. Féadfaidh an Ballstát lena 
mbaineann a iarraidh ar an gCoimisiún 
faisnéis íogair nó rúnda a fholú, dá gcuirfí 
leas poiblí an Bhallstáit i mbaol dá nochtfaí 
í.

1. Tarchuirfidh an Coimisiún na 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta 
arna bhformheas i ngníomh tarmligthe an 
Choimisiún i gcomhréir le hAirteagal 17 
chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an 
gComhairle aon mhí amháin ar a dhéanaí 
tar éis iad a fháil. Féadfaidh an Ballstát 
lena mbaineann a iarraidh ar an 
gCoimisiún faisnéis íogair nó rúnda a 
fholú, dá gcuirfí leas poiblí an Bhallstáit i 
mbaol dá nochtfaí í. I gcás den sórt sin, ba 
cheart don Choimisiún idirchaidreamh a 
dhéanamh leis an bParlaimint agus leis 
an gComhairle maidir le conas is féidir an 
fhaisnéis arna cur in eagar a chur ar fáil 
do na comhreachtóirí ar bhealach rúnda.

Leasú 59

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 22 –mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) a áirithiú go bhfuil comhlántacht, 
sineirgíocht, comhleanúnachas agus 
comhsheasmhacht idir ionstraimí éagsúla 
ar leibhéal an Aontais, ar an leibhéal 

(a) a áirithiú go bhfuil comhlántacht, 
sineirgíocht, comhleanúnachas agus 
comhsheasmhacht idir ionstraimí éagsúla 
ar leibhéal an Aontais agus ar an leibhéal 
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náisiúnta, agus, i gcás inarb iomchuí, ar an 
leibhéal réigiúnach, go háirithe i ndáil le 
bearta arna maoiniú le cistí de chuid an 
Aontais, le linn chéim na pleanála agus le 
linn chéim an chur chun feidhme;

náisiúnta, agus, i gcás inarb iomchuí, ar an 
leibhéal réigiúnach agus ar an leibhéal 
áitiúil, go háirithe i ndáil le bearta arna 
maoiniú le cistí de chuid an Aontais, le linn 
chéim na pleanála agus le linn chéim an 
chur chun feidhme;

Leasú 60

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 22 – mír 1 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) dlúthchomhar a áirithiú idir iad siúd 
atá freagrach as cur chun feidhme ar 
leibhéal an Aontais, ar an leibhéal náisiúnta 
agus, i gcás inarb iomchuí, ar an leibhéal 
réigiúnach chun cuspóirí na n-ionstraimí a 
bhunaítear faoin Rialachán seo a ghnóthú.

(c) dlúthchomhar a áirithiú idir iad siúd 
atá freagrach as cur chun feidhme ar 
leibhéal an Aontais, ar an leibhéal náisiúnta 
agus, i gcás inarb iomchuí, ar an leibhéal 
réigiúnach agus ar an leibhéal áitiúil chun 
cuspóirí na n-ionstraimí a bhunaítear faoin 
Rialachán seo a ghnóthú.

Leasú 61

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 22 – mír 1 – pointe c a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ca) críochnú tapa tionscadal aibí lena 
roinneann ardacmhainneacht maidir le 
tacú le fás, poist a chruthú, agus 
neodracht ó thaobh carbóin de a bhaint 
amach agus ag a mbeidh tionchar 
dearfach buan ar an ngeilleagar agus ar 
an tsochaí a chur chun cinn. agus

Leasú 62

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 22 – mír 1 – pointe c b (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(cb) critéir mheasúnaithe a fhoilsiú 
chun tionscadail a thomhas de réir an 
bhreisluacha de chuid an Aontais a 
ghabhann leo agus tosaíocht a thabhairt 
dá gcríochnú;

Leasú 63

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 22 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Agus measúnú á dhéanamh aige ar chláir 
athléimneachta agus téarnaimh na 
mBallstát, spreagfaidh an Coimisiún 
tionscadail ar de chineál trasteorann iad 
agus a nascann dhá Bhallstát nó níos mó 
le chéile, agus tabharfaidh sé tosaíocht 
dóibh.

Leasú 64

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 24 – teideal

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Tuarascáil Bhliantúil Tuarascáil leathbhliantúil

Leasú 65

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 24 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Cuirfidh an Coimisiún tuarascáil 
bhliantúil ar fáil do Pharlaimint na hEorpa 

1. Déanfaidh an Coimisiún tuarascáil 
phoiblí leathbhliantúil a sholáthar do 
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agus don Chomhairle maidir le cur chun 
feidhme na Saoráide, mar a leagtar amach 
sa Rialachán seo.

Pharlaimint na hEorpa agus don 
Chomhairle maidir le cur chun feidhme na 
Saoráide a leagtar amach sa Rialachán seo.

Leasú 66

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 24 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Áireofar sa tuarascáil bhliantúil 
faisnéis faoin dul chun cinn a rinneadh le 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta 
na mBallstát lena mbaineann faoin 
tSaoráid.

2. Áireofar sa tuarascáil 
leathbhliantúil faisnéis faoin dul chun cinn 
a rinneadh le pleananna téarnaimh agus 
athléimneachta na mBallstát lena 
mbaineann faoin tSaoráid.

Leasú 67

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 24 – mír 3 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Áireofar sa tuarascáil bhliantúil 
faisnéis faoin méid seo a leanas freisin:

3. Áireofar sa tuarascáil 
leathbhliantúil faisnéis faoin méid seo a 
leanas freisin:

Leasú 68

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 24 –mír 3 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) Méid na bhfáltas a shanntar don 
tSaoráid faoi Ionstraim Théarnaimh an 
Aontais Eorpaigh sa bhliain roimhe agus a 
mhiondealaítear de réir líne bhuiséid, agus

(a) Méid na bhfáltas a shanntar don 
tSaoráid faoi Ionstraim Théarnaimh an 
Aontais Eorpaigh sa bhliain roimhe agus a 
mhiondealaítear de réir líne bhuiséid agus 
de réir an Bhallstáit, agus



AD\1217462GA.docx 43/51 PE653.990v03-00

GA

Leasú 69

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 25 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Sa tuarascáil mheastóireachta 
déanfar measúnú, go háirithe, ar a mhéid a 
gnóthaíodh na cuspóirí, éifeachtúlacht 
úsáid na n-acmhainní agus ar an 
mbreisluach Eorpach. Déanfar breithniú 
inti freisin ar ábharthacht leanúnach na 
gcuspóirí agus na ngníomhaíochtaí uile.

2. Sa tuarascáil mheastóireachta 
déanfar measúnú, go háirithe, ar a mhéid a 
gnóthaíodh na cuspóirí, ar éifeachtúlacht 
úsáid na n-acmhainní agus ar an 
mbreisluach Eorpach, ar oiriúnacht na 
bhforálacha coinníollachta chomh maith 
le measúnú ar rioscaí guaise morálta. 
Déanfar breithniú inti freisin ar ábharthacht 
leanúnach na gcuspóirí agus na 
ngníomhaíochtaí uile.

Leasú 70

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 26 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Tabharfaidh faighteoirí cistithe ón 
Aontas aitheantas d’fhoinse an chistithe ón 
Aontas agus áiritheoidh siad infheictheacht 
an chistithe, go háirithe nuair a bhíonn na 
gníomhaíochtaí agus a dtorthaí á bpoibliú, 
trí fhaisnéis spriocdhírithe atá 
comhleanúnach, éifeachtach agus 
comhréireach a sholáthar do shainghrúpaí 
éagsúla, lena n-áirítear na meáin agus an 
pobal.

1. Tabharfaidh faighteoirí cistithe ón 
Aontas aitheantas d’fhoinse an chistithe ón 
Aontas agus áiritheoidh siad infheictheacht 
an chistithe, agus feathal an Aontais 
maille leis an tagairt don “Saoráid 
Téarnaimh agus Athléimneachta” lena 
dtacaítear leis na gníomhaíochtaí, as líne 
agus ar líne araon, á léiriú acu, agus trí 
fhaisnéis spriocdhírithe atá 
comhleanúnach, éifeachtach agus 
comhréireach a sholáthar do shainghrúpaí 
éagsúla, lena n-áirítear na meáin agus an 
pobal.

Leasú 71

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 26 – mír 2
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Cuirfidh an Coimisiún chun 
feidhme gníomhaíochtaí faisnéise agus 
cumarsáide a bhaineann leis na hionstraimí 
arna mbunú leis an Rialachán seo, agus a 
bhaineann lena ngníomhaíochtaí agus lena 
dtorthaí. Leis na hacmhainní airgeadais 
arna leithdháileadh ar ionstraimí arna 
mbunú leis an Rialachán seo, 
rannchuideofar le cumarsáid 
chorparáideach thosaíochtaí polaitiúla an 
Aontais freisin, a fhad a bhaineann siad sin 
leis na cuspóirí dá dtagraítear in 
Airteagail 4.

2. Déanfaidh an Coimisiún 
gníomhaíochtaí faisnéise agus cumarsáide 
a chur chun feidhme ar bhealach atá 
áisiúil don úsáideoir, chun feasacht a 
ardú i measc saoránach, gnólachtaí, go 
háirithe FBManna agus riaracháin 
phoiblí faoi na hacmhainní airgeadais 
arna soláthar trí na hionstraimí a 
bhunaítear leis an Rialachán seo, chomh 
maith lena ghníomhaíochtaí agus a 
thorthaí. Leis na hacmhainní airgeadais 
arna leithdháileadh ar ionstraimí arna 
mbunú leis an Rialachán seo, 
rannchuideofar le cumarsáid 
chorparáideach thosaíochtaí polaitiúla an 
Aontais freisin, a fhad a bhaineann siad sin 
leis na cuspóirí dá dtagraítear in 
Airteagail 4.

Leasú 72

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 26 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2a. Agus na gníomhaíochtaí agus a 
dtorthaí á gcur chun cinn acu, déanfaidh 
faighteoirí cistithe ón Aontas Feisirí de 
Pharlaimint na hEorpa arb as an réigiún 
céanna leis na faighteoirí dóibh a 
rannpháirtiú.

Leasú 73

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 27 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Tabharfaidh coiste cúnamh don 
Choimisiún. Beidh an coiste sin ina 
choiste de réir bhrí Rialachán (AE) 

scriosta
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Uimh. 182/2011.

Leasú 74

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 27 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. I gcás ina ndéantar tagairt don 
mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 de 
Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

scriosta

Leasú 75
Togra le haghaidh Rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

I gcomhréir le hAirteagal 16(3), déanfaidh 
an Coimisiún measúnú ar thábhacht agus ar 
chomhleanúnachas na bpleananna 
téarnaimh agus athléimneachta, agus ar a 
rannchudiú leis na haistrithe glasa agus 
digiteacha, agus cuirfidh sé san áireamh 
chun na críche sin na critéir seo a leanas:

I gcomhréir le hAirteagal 16(3), déanfaidh 
an Coimisiún measúnú ar thábhacht agus ar 
chomhleanúnachas na bpleananna 
téarnaimh agus athléimneachta, agus ar a 
rannchudiú leis an aistriú chuig geilleagar 
ciorclach digiteach atá neodrach ó thaobh 
carbóin de, agus cuirfidh sé san áireamh 
chun na críche sin na critéir seo a leanas:

Leasú 76

Togra le haghaidh Rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) cibé acu an bhfuil nó nach bhfuil 
bearta sa phlean a rannchuidíonn go 
héifeachtach leis na haistrithe glasa agus 
digiteacha nó le haghaidh a thabhairt ar na 
dúshláin atá mar thoradh orthu;

(b) cibé acu atá nó nach bhfuil bearta 
sa phlean a rannchuidíonn go héifeachtach 
leis an aistriú chuig geilleagar ciorclach 
digiteach atá neodrach ó thaobh carbóin 
de nó le haghaidh a thabhairt ar na dúshláin 
atá mar thoradh orthu;
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Leasú 77

Togra le haghaidh Rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 1 – pointe c a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ca) cé acu a rannchuidíonn nó nach 
rannchuidíonn an plean leis na cuspóirí i 
dtaobh comhionannas inscne a bhaint 
amach agus éagothroime eacnamaíoch a 
laghdú;

Leasú 78

Togra le haghaidh Rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 1 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) cibé acu an meastar go 
rannchuideoidh an plean téarnaimh agus 
athléimneachta go héifeachtach le 
hacmhainneacht fáis, cruthú fostaíochta 
agus athléimneacht eacnamaíoch agus 
sóisialta an Bhallstáit a neartú, tionchar 
eacnamaíoch agus sóisialta na géarchéime 
a mhaolú agus rannchuidiú le comhtháthú 
eacnamaíoch, sóisialta agus críochach a 
fheabhsú;

(d) cibé acu an meastar go 
rannchuideoidh an plean téarnaimh agus 
athléimneachta go héifeachtach le 
hacmhainneacht fáis, cruthú fostaíochta 
agus athléimneacht eacnamaíoch agus 
sóisialta an Bhallstáit a neartú, tionchar 
eacnamaíoch agus sóisialta na géarchéime 
a mhaolú, an turasóireacht a neartú agus 
rannchuidiú le comhtháthú eacnamaíoch, 
sóisialta agus críochach a fheabhsú;

Leasú 79

Togra le haghaidh Rialacháin
Iarscríbhinn I – pointe 2 – mír 1 – pointe f a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(fa) cibé acu atá nó nach bhfuil bearta 
sa phlean téarnaimh agus athléimneachta 
chun bonneagar a neartú agus chun 
feabhas a chur ar nascacht agus ar 
iompar;
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Leasú 80

Togra le haghaidh Rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 3 – pointe 2.1 – mír 1 – fomhír 2 – fleasc 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

— Is freagairt chuimsitheach agus 
leormhaith atá sa phlean téarnaimh agus 
athléimneachta ar chás eacnamaíoch agus 
sóisialta an Bhallstáit lena mbaineann;

— Tá an plean téarnaimh agus 
athléimneachta ina fhreagairt 
chuimsitheach agus leormhaith ar chás 
eacnamaíoch, comhshaoil agus sóisialta an 
Bhallstáit lena mbaineann;

Leasú 81

Togra le haghaidh Rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 3 – pointe 2.1 – mír 1 – fomhír 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

A – Rannchuidíonn an plean téarnaimh 
agus athléimneachta le haghaidh a 
thabhairt go héifeachtach ar dhúshláin arna 
sainaithint sna moltaí tírshonracha, nó i 
ndoiciméid ábhartha eile arna nglacadh go 
hoifigiúil ag an gCoimisiún sa Seimeastar 
Eorpach, agus is freagairt chuimsitheach 
agus leordhóthanach atá sa phlean ar chás 
eacnamaíoch agus sóisialta an Bhallstáit 
lena mbaineann.

A – Rannchuidíonn an plean téarnaimh 
agus athléimneachta le haghaidh a 
thabhairt go héifeachtach ar dhúshláin arna 
sainaithint sna moltaí tírshonracha, nó i 
ndoiciméid ábhartha eile arna nglacadh go 
hoifigiúil ag an gCoimisiún sa Seimeastar 
Eorpach, agus is freagairt leormhaith atá sa 
phlean ar chás eacnamaíoch, comhshaoil 
agus sóisialta an Bhallstáit lena mbaineann.

Leasú 82

Togra le haghaidh Rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 3 – pointe 2.1 – mír 1 – fomhír 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

B – Rannchuidíonn an plean téarnaimh 
agus athléimneachta le haghaidh a 
thabhairt go páirteach ar dhúshláin arna 
sainaithint sna moltaí tírshonracha, nó i 
ndoiciméid ábhartha eile arna nglacadh go 

B – Rannchuidíonn an plean téarnaimh 
agus athléimneachta le haghaidh a 
thabhairt go páirteach ar dhúshláin arna 
sainaithint sna moltaí tírshonracha, nó i 
ndoiciméid ábhartha eile arna nglacadh go 
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hoifigiúil ag an gCoimisiún sa Seimeastar 
Eorpach, agus is freagairt nach leor ach go 
páirteach atá sa phlean ar chás 
eacnamaíoch agus sóisialta an Bhallstáit 
lena mbaineann.

hoifigiúil ag an gCoimisiún sa Seimeastar 
Eorpach, agus is freagairt nach leor ach go 
páirteach atá sa phlean ar chás 
eacnamaíoch, comhshaoil agus sóisialta an 
Bhallstáit lena mbaineann.

Leasú 83

Togra le haghaidh Rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 3 – pointe 2.1 – mír 1 – fomhír 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

C – Ní rannchuidíonn an plean téarnaimh 
agus athléimneachta le haghaidh a 
thabhairt ar dhúshláin arna sainaithint sna 
moltaí tírshonracha, nó i ndoiciméid 
ábhartha eile arna nglacadh go hoifigiúil ag 
an gCoimisiún sa Seimeastar Eorpach, 
agus ní freagairt leordhóthanach atá sa 
phlean ar chás eacnamaíoch agus sóisialta 
an Bhallstáit lena mbaineann.

C – Ní rannchuidíonn an plean téarnaimh 
agus athléimneachta le haghaidh a 
thabhairt ar aon dúshláin arna sainaithint 
sna moltaí tírshonracha, nó i ndoiciméid 
ábhartha eile arna nglacadh go hoifigiúil ag 
an gCoimisiún sa Seimeastar Eorpach, 
agus ní freagairt leormhaith atá sa phlean 
ar chás eacnamaíoch, comhshaoil agus 
sóisialta an Bhallstáit lena mbaineann.

Leasú 84

Togra le haghaidh Rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 3 – pointe 2.2 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2.2 Tá bearta sa phlean a rannchuidíonn 
go héifeachtach leis na haistrithe glasa 
agus digiteacha nó le haghaidh a thabhairt 
ar na dúshláin a eascraíonn astu.

2.2 Tá bearta sa phlean lena 
rannchuidítear go héifeachtach leis an 
aistriú chuig geilleagar ciorclach digiteach 
atá neodrach ó thaobh carbóin de agus le 
bonneagar inbhuanaithe agus 
athléimneach a fhorbairt nó chun aghaidh 
a thabhairt ar na dúshláin a eascraíonn astu.

Leasú 85

Togra le haghaidh Rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – mír 3 – pointe 2.4 – an chuid réamhráiteach
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2.4 Meastar go rannchuideoidh an 
plean téarnaimh agus athléimneachta go 
héifeachtach le hacmhainneacht fáis, 
cruthú fostaíochta agus athléimneacht 
eacnamaíoch agus sóisialta an Bhallstáit a 
neartú, tionchar eacnamaíoch agus sóisialta 
na géarchéime a mhaolú agus rannchuidiú 
le comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus 
críochach a fheabhsú;

2.4 Meastar go rannchuideoidh an 
plean téarnaimh agus athléimneachta go 
héifeachtach le hacmhainneacht fáis, 
cruthú fostaíochta, agus athléimneacht 
eacnamaíoch agus sóisialta an Bhallstáit a 
neartú, go ndéanfaidh sé tionchar 
eacnamaíoch agus sóisialta na géarchéime 
a mhaolú, agus go rannchuideoidh le 
comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus 
críochach a fheabhsú maille lena 
bhonneagar;
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