
AM\1180309GA.docx PE635.500v01-00

GA Aontaithe san éagsúlacht GA

20.3.2019 A8-0175/55

Leasú 55
Peter Liese, Markus Ferber
thar ceann Ghrúpa PPE

Tuarascáil A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Creat a bhunú chun infheistíocht inbhuanaithe a éascú
((COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD)))

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 1

Ábhar agus raon feidhme

1. Bunaítear leis an Rialachán seo na 
critéir chun a chinneadh an bhfuil 
gníomhaíocht eacnamaíoch inbhuanaithe 
ó thaobh an chomhshaoil de chun críocha 
inbhuanaitheacht comhshaoil infheistíochta 
a shuíomh.

2. Beidh feidhm ag an Rialachán seo 
maidir leis an méid seo a leanas:

(a) bearta arna nglacadh ag na Ballstáit 
nó ag an Aontas lena leagtar amach aon 
cheanglais atá ar ghníomhaithe margaidh i 
leith táirgí airgeadais nó bannaí 
corparáideacha arna margú mar chinn atá 
inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de.

(b) rannpháirtithe sa mhargadh 
airgeadais a thairgeann táirgí airgeadais 
mar infheistíochtaí atá inbhuanaithe ó 
thaobh an chomhshaoil de nó mar 
infheistíochtaí a bhfuil tréithe comhchosúla 
acu.

Airteagal 1

Ábhar agus raon feidhme

1. Bunaítear leis an Rialachán seo na 
critéir maidir le méid an tionchair ar an 
gcomhshaol agus inbhuanaitheacht 
comhshaoil gníomhaíochta eacnamaíche a 
chinneadh, chun a mhéid atá infheistíocht 
comhshaoil inbhuanaithe ó thaobh an 
chomhshaoil de a shuí. 

2. Beidh feidhm ag an Rialachán seo 
maidir leis an méid seo a leanas:

(a) bearta arna nglacadh ag na Ballstáit 
nó ag an Aontas lena leagtar amach aon 
cheanglais atá ar rannpháirtithe sa 
mhargadh airgeadais i leith táirgí 
airgeadais nó bannaí corparáideacha arna 
margú laistigh den Aontas mar chinn atá 
inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de.

(b) rannpháirtithe sa mhargadh 
airgeadais a dhéanann táirgí airgeadais a 
thairiscint laistigh den Aontas mar 
infheistíochtaí atá inbhuanaithe ó thaobh an 
chomhshaoil de nó mar infheistíochtaí a 
bhfuil tréithe comhchosúla acu, agus 
(ba) rannpháirtithe sa mhargadh 
airgeadais a dhéanann táirgí airgeadais 
eile a thairiscint seachas sna cásanna seo 
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a leanas:

(i) fianaíonn an rannpháirtí sa mhargadh 
airgeadais nach mbeidh feidhm ag na 
critéir scagtha teicniúla a bunaíodh 
maidir leis na gníomhaíochtaí arna 
maoiniú lena tháirgí airgeadais nó, 

(ii) déanann an rannpháirtí sa mhargadh 
airgeadais a dhearbhú ina réamheolaire 
nach saothrófar cuspóirí 
inbhuanaitheachta lena tháirgí 
airgeadais.

2a. Féadfar na critéir dá dtagraítear 
sa chéad mhír den Airteagal seo a úsáid 
chun na críche a luaitear sa mhír sin ag 
soláthraithe seirbhísí airgeadais nach 
dtugtar aghaidh orthu leis an dara mír 
den Airteagal seo, nó ar bhonn deonach, 
agus i dtaca le táirgí airgeadais eile 
seachas na cinn sin a bhunaítear sa chéad 
mhír d’Airteagal 2.
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