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MOLTAÍ

Iarrann an Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta ar an gCoiste um 
Buiséid, mar an coiste atá freagrach, na moltaí seo a leanas a ionchorprú ina thairiscint i 
gcomhair rúin:

1. á thabhairt chun suntais tábhacht ghníomhaíochtaí an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta 
(BEI), mar bhanc an Aontais, chun na leibhéil infheistíochta faoi láthair a ardú laistigh 
de AE, ar leibhéil iad atá faoi bhun na meán stairiúil agus atá neamhleor chun 
uaillmhianta AE ar bhonn na hinbhuanaitheachta agus ar bhonn eacnamaíoch, sóisialta 
agus cruthú post de a chomhlíonadh agus comhtháthú réigiúnach, nuálaíocht agus 
iomaíochas ar leibhéal AE a bhaint amach agus maoiniú ar an leibhéal áitiúil, lena n-
áirítear bardais a fhreagraíonn do riachtanais na saoránach; á mholadh go mór do BEI 
leanúint ar aghaidh lena iarrachtaí chun tacaíocht a thabhairt d’infheistíocht le haghaidh 
geilleagar Eorpach inbhuanaithe agus iomaíoch;

2. á iarraidh ar an gCoimisiún aird ar leith a thabhairt chun a áirithiú go dtacóidh rialacha 
fioscacha AE le hiarrachtaí sa todhchaí chun leibhéal na hinfheistíochta poiblí in AE a 
mhéadú, rud a fhágfaidh go mbeidh BEI in ann an infheistíocht phoiblí mhéadaithe seo 
a ghiaráil; á chur i bhfios go láidir ról tábhachtach a bheith ag an earnáil phoiblí maidir 
leis na spriocanna infheistíochta a d’fhógair an Coimisiún nua a bhaint amach, eadhon 
leas a bhaint as EUR 1 trilliún de mhaoiniú le haghaidh infheistíocht san aistriú glas sna 
deich mbliana atá romhainn;

3. á chur i bhfáth go bhféadfadh sé go mbeadh gá chun uaillmhianta sin AE a bhaint 
amach go nglacfadh BEI níos mó rioscaí go háirithe in earnálacha agus i réigiúin a 
mheallann níos lú infheistíochta, ar choinníoll go gcomhlíonann iasachtaí den sórt sin 
critéir incháilitheachta BEI agus coimeád rátáil A triarach foriomlán BEI á chur san 
áireamh, i gcomhthráth le cothromas a mhéadú agus saineolas a fhorbairt in ionstraimí 
cistithe nuálacha.

4. á iarraidh go dtiocfaidh méadú ginearálta ar chaipitliú BEI ionas go bhféadfadh 
iasachtaí níos fadtéarmaí agus ionstraimí nuálacha a bheith ann i maoiniú tionscadal a 
thairgeann inbhuanaitheacht fhéideartha shubstaintiúil, gnóthachain shóisialta agus 
nuálaíochta, lena n-áirítear tionscadail a chruthaíonn poist inbhuanaithe agus a 
laghdaíonn neamhionannas; ag cur béim ar an tábhacht atá leis an toisc bhreisíochta a 
bheidh le húsáid ag BEI maidir le hinfheistíochtaí ar fud AE agus leis an gcomhar le 
comhpháirtithe iomadúla; ag tabhairt le fios, thairis sin, gurb é atá i gceist le breisluach 
amháin de mhaoiniú BEI ná comhairle theicniúil agus forbairt acmhainní a chur ar fáil 
chun cabhrú le tionscadail a bheith réidh le hinfheistíocht agus chun an méid is féidir 
den chothromaíocht gheografach a áirithiú.

5. ag tabhairt thorthaí thuarascáil infheistíochta 2019/2020 EIB maidir le FBManna agus 
airgeadas meánchaipitlithe dá aire; á mheas go gcaithfidh tacaíocht a bheith á tabhairt 
do chuideachtaí meánchaipitlithe leanúint de bheith ina chuspóir bunúsach ag BEI, agus 
á thathant go mbeidh iarrachtaí méadaithe agus béim níos mó ar mhaoiniú FBManna 
chun an bhearna chistiúcháin a laghdú do na cuideachtaí sin; á chur in iúl gur díol 
sásaimh dó tairseach FBM i gciste InvestEU; ag cur i bhfáth an gá atá le díriú ar 
mhaoiniú fadtéarmach, eadhon trí thacú le tionscadail nach maoineofaí murach sin, go 
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háirithe i gcás gnólachtaí nuathionscanta agus gnóthais bheaga agus mheánmhéide 
nuálacha; ag cur béim ar an bhfíoras, áfach, nach féidir gníomhaíochtaí maoinithe a 
chur in ionad beartais fhioscacha inbhuanaithe sna Ballstáit; á iarraidh ar BEI 
infheistíocht a mhéadú i nuálaíochtaí ceannródaíocha, go háirithe don aistriú glas, chun 
tacú le cuideachtaí Eorpacha;

6. á chur in iúl gur díol sásaimh dó tiomantas Uachtarán an Choimisiúin codanna de BEI a 
thiontú ina bhanc aeráide, chomh maith le prionsabail an Chomhaontaithe Ghlais 
Eorpaigh agus an cinneadh a rinne Bord Stiúrthóirí BEI an sciar de mhaoiniú BEI le 
haghaidh gníomhaíocht aeráide agus inbhuanaitheacht chomhshaoil a mhéadú go dtí 
50% ar a laghad faoi 2025 agus gníomhaíochtaí maoinithe uile BEI a ailíniú le 
spriocanna Chomhaontú Pháras faoi dheireadh 2020;

7. á iarraidh ar BEI maoiniú a mhéadú chun dul i ngleic leis an aistriú teicneolaíochta, tacú 
le forbairt scileanna arna gcur in oiriúint do riachtanais an mhargaidh saothair reatha 
agus sa todhchaí, cur chun cinn breise a dhéanamh ar infheistíocht scileanna digiteacha 
fostaithe agus fiontraithe, bonneagar digiteach agus forbairt acmhainní le haghaidh 
digitiú, cistí a sholáthar do thaighde agus nuálaíocht fhadtéarmach agus FBManna, tacú 
leis an ngeilleagar sóisialta, agus comhtháthú sóisialta agus críochach a fheabhsú, 
eadhon trí bhearnaí infheistíochta reatha a líonadh i dtithíocht phoiblí agus i 
mbonneagar;

8. ag tabhairt Plean nua Infheistíochta Inbhuanaithe Eorpach an Choimisiúin dá aire, agus 
á iarraidh ar an gCoimisiún tacú go hiomlán le BEI ina uaillmhianta inbhuanaitheachta;

9. á iarraidh ar BEI ról lárnach a ghlacadh i maoiniú inbhuanaithe san Eoraip agus 
lasmuigh di, agus príomhról a choinneáil maidir le sásraí maoinithe AE do thríú tíortha, 
go háirithe tíortha i mbéal forbartha;

10. á aithint gur gá don Aontas Eorpach agus do na Ballstáit níos mó a infheistiú sa 
chomhrac in aghaidh athrú aeráide, sa réabhlóid dhigiteach agus i seirbhísí poiblí; á 
chur in iúl gur díol sásaimh dó, dá bhrí sin, an cinneadh a rinne Bord Stiúrthóirí BE 
deireadh a chur le tacaíocht airgeadais d’fhormhór na dtionscadal breosla iontaise faoi 
dheireadh 2021 agus ailíniú a dhéanamh ar a phunann go léir, lena n-áirítear oibríochtaí 
CEI, agus a bheartais maidir le hiasachtaí le spriocanna Chomhaontú Pháras;

11. á iarraidh ar BEI oibriú ionsar ghealltanais dícharbónaithe a bheith ina gcoinníoll chun 
go bhfaigheadh cuideachtaí tacaíocht ó BEI, agus comhairle a thabhairt ar an gcaoi ar 
féidir le cuideachtaí dícharbónú a dhéanamh; á iarraidh ar BEI creat tacsanomaíochta 
AE a chur i bhfeidhm, nuair a bheidh sé glactha go foirmiúil, mar thagarmharc dá 
infheistíochtaí aeráide agus comhshaoil; á iarraidh ar BEI creat tacsanomaíochta 
inchreidte a fhorbairt chun ‘ailíniú Pháras’ maidir lena oibríochtaí maoiniúcháin a 
thomhas, a nochtadh agus a bhaint amach;

12. ag tabhairt na staideanna agus na cumais eacnamaíocha éagsúla atá ag na Ballstáit dá 
aire, agus ag cur béim ar a thábhachtaí atá sé aistriú díreach a áirithiú chun cabhrú leis 
na réigiúin agus na tíortha is mó atá buailte dul i dtaithí ar athruithe atá ar tí tarlú ionas 
nach bhfágfar duine ar bith taobh thiar. á thabhairt chun suntais an gá atá e tacú go 
réamhghníomhach le réimsí ina bhfuil poist ag brath faoi láthair ar thionscail a 
sceitheann a lán astaíochtaí, ar tionscadail iad ina bhfuil infheistíocht shuntasach in 
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oiliúint agus i ndeiseanna eacnamaíocha malartacha chun poist ar ardcháilíocht a ráthú, 
rud a d’áiritheodh aistriú réidh. á chur in iúl go bhfuil sé den tuairim go mbeidh 
comhsheasmhacht agus comhordú le hionstraimí maoinithe eile de chuid AE 
ríthábhachtach ina leith sin;

13. á chur i bhfáth nár cheart go mbeadh an phríomhsprioc chainníochtúil atá ag an gCiste 
Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha (CEIS), is é sin EUR 500 billiún 
breise d’infheistíocht phríobháideach agus phoiblí a shlógadh, ina phríomhdhreasadóir 
ratha ag CEIS ach gur cheart go mbeadh spriocanna intomhaiste maidir leis an 
inbhuanaitheacht, leis an mbreisíocht, le clúdach geografach agus tionchar sóisialta ar a 
laghad chomh tábhachtach céanna i straitéisí infheistíochta a bheidh ann amach anseo;

14. á iarraidh ar BEI an sciar de mhaoiniú CEIS agus InvestEU a mhéadú i leith tionscadail 
a rannchuidíonn go mór le hinbhuanaitheacht agus cuspóirí sóisialta AE, i gcomhréir le 
rialacháin ábhartha AE; á iarraidh ar an gCoimisiún a áirithiú go bhfuil modheolaíochtaí 
promhadh inbhuanaitheachta InvestEU ag teacht go hiomlán le cuspóirí 
inbhuanaitheachta AE, agus go gcuirfear prionsabail Cholún na gCeart Sóisialta san 
áireamh sna critéir mheastóireachta; á chur i bhfios, sa chomhthéacs sin a thábhachtaí 
atá sé meastóireachtaí ex-ante agus ex-post ar inbhuanaitheacht, iomaíochas agus 
tionchair eacnamaíocha, shóisialta agus chomhshaoil tionscadal a chur i gcrích; 

15. á iarraidh ar BEI go ndéanfaí trína ghníomhaíochtaí iasachta tacú le Spriocanna 
Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe a bheith á mbaint amach.

16. á iarraidh ar Ghrúpa BEI leibhéal níos airde trédhearcachta agus cuntasachta a áirithiú 
maidir lena chuid oibríochtaí eacnamaíocha, an úsáid a bhaineann sé as ráthaíocht 
bhuiséad BEI, breisíocht oibríochtaí BEI, agus maidir leis na pleananna a d’fhéadfadh a 
bheith ann amach anseo le haghaidh fochuideachta forbartha ag BEI;

17. á thabhairt dá aire go bhfuil beartas trédhearcachta Ghrúpa BEI bunaithe ar thoimhde 
nochta; á iarraidh ar BEI dlús a chur lena iarrachtaí cumarsáide i gcoitinne agus go 
háirithe chun a ionstraimí a chur in iúl agus a chur chun cinn tuilleadh, trína oifigí 
idirchaidrimh sna Ballstáit, maidir leis na gníomhaithe náisiúnta agus áitiúla idir phoiblí 
agus phríobháideach; á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé dul i gcomhairle go cuí le 
pobail áitiúla agus le saoránaigh sula gcuirfear na tionscadail chun feidhme agus lena 
linn agus an gá le sásraí cuí a bheith ann chun dul i gcomhairle le geallsealbhóirí 
éagsúla, amhail saineolaithe aeráide, ceardchumainn, gníomhaithe sa tsochaí shibhialta, 
ionadaithe gnó, FBManna agus lucht acadúil.

18. á iarraidh ar Ghrúpa BEI a chuntasacht maidir leis na saincheisteanna sin a fheabhsú, 
agus á mholadh go ndéanfaí idirphlé ráithiúil leis na coistí cuí sa Pharlaimint, chun 
rannpháirtíocht i straitéis infheistíochta BEI chomh maith le maoirseacht leormhaith a 
áirithiú; á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé grinnscrúdú níos mó a bheith á dhéanamh 
ag an bParlaimint ar chinntí Bhord Stiúrthóirí BEI agus á chur i bhfios go bhféadfadh 
stádas breathnadóra a bheith ag an bParlaimint chun comhroinnt faisnéise níos fearr a 
áirithiú; á iarraidh go méadóidh an Coimisiún a thrédhearcacht i leith na Parlaiminte 
maidir leis na seasaimh a ghlacann sé i mBord Stiúrthóirí BEI; á iarraidh go ndéanfaí 
meabhrán tuisceana idir BEI agus an Pharlaimint rochtain a fheabhsú ar dhoiciméid 
agus ar shonraí BEI a bhaineann le treoshuíomh straitéiseach agus beartais maoinithe 
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amach anseo chun cuntasacht an Bhainc a neartú;

19. á chur i bhfáth gur cheart cearta na Cúirte Iniúchóirí chun iniúchadh a dhéanamh ar BEI 
a neartú agus go gcumhdófaí leis na hiniúchtaí sin gach oibríocht de BEI agus gur 
cheart go n-áireodh iniúchtaí cost-éifeachtúlacht iarrachtaí infheistíochta BEI agus 
breisíocht a thionscadal agus gur cheart iad a chur ar fáil don phobal; á iarraidh ar BEI a 
chomhar le OLAF agus le OIPE a mhéadú amach anseo agus gach cás calaoise a 
d’fhéadfadh a bheith ann a thuairisciú do na húdaráis inniúla; á chur in iúl go bhfuil sé 
den tuairim gur cheart go mbeadh an sainordú ag OIPE gníomhaíocht choiriúil a 
ionchúiseamh maidir le cistí BEI i mBallstáit AE ar comhaltaí de OIPE iad;

20. á chur in iúl gur díol sásaimh dó beartas nua Ghrúpa BEI maidir le dlínsí neamh-
chomhoibríocha agus dea-rialachas i réimse an chánachais arna nglacadh in 20019, ach 
á mheabhrú a ríthábhachtaí atá sé an beartas sin a neartú i bhfianaise bealaí nua agus 
bealaí atá ann cheana chun cánacha a sheachaint, amhail úsáid a bhaint as 
neamhréireanna hibrideacha, cóir fhabhrach do chearta maoine intleachtúla, nó úsáid a 
bhaint as dlínsí ísle nó nialasacha i leith cánach chun brabúis a aistriú; á iarraidh ar 
institiúidí airgeadais Eorpacha eile an leibhéal céanna caighdeán a chur i bhfeidhm; á 
iarraidh ar BEI lánúsáid a bhaint as an mBosca Uirlisí i gcoinne seachaint cánach le 
haghaidh tionscadail atá íogair maidir le riosca le linn a dhíchill chuí ó thaobh na cánach 
de agus riachtanais athshuímh a úsáid nuair is gá; á chur in iúl gur díol sásaimh dó 
Airteagal 155(3) de Rialachán Airgeadais 2018 is infheidhme maidir le buiséad 
ginearálta an Aontais, lena gcuirtear de choinníoll ar ráthaíochtaí buiséadacha faisnéis 
úinéireachta tairbhiúla a nochtadh agus sonraí maidir le tuairisciú tír-ar-thír a fhoilsiú  
ag tabhairt an Creat athbhreithnithe atá ag grúpa BEI maidir leis an gcomhrac i gcoinne 
sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta (AML-CFT) dá aire, agus á iarraidh 
ar BEI a bheartas a nuashonrú i bhfianaise an Chúigiú Treoir maidir le Frithsciúradh 
Airgid teacht i bhfeidhm i mí Eanáir 2020 agus comhoibriú leis na húdaráis ábhartha 
chun smachtbhannaí leormhaithe a áirithiú maidir le sárú an dlí agus caighdeáin dhiana 
ar idirghabhálaithe airgeadais;

21. á thabhairt dá aire go bhfuil BEI faoi cheangal Chairt um Chearta Bunúsacha AE agus 
go bhfuil prionsabail chearta an duine comhtháite ina nósanna imeachta agus caighdeáin 
díchill chuí, lena n-áirítear measúnuithe ex-ante atá ar fáil go poiblí; á iarraidh ar BEI a 
áirithiú go bhfuil a shásra gearán ag feidhmiú go hiomlán chun sáruithe ar chearta an 
duine i dtionscadail a bhaineann le BEI a bhrath agus a shásamh; á iarraidh ar BEI a 
áirithiú go gcuirfear coimircí chearta an duine san áireamh san athbhreithniú atá le 
teacht ar a chaighdeáin shóisialta agus chomhshaoil dá bhforáiltear do 2020;

22. á thabhairt dá aire go bhfuil Beartas Frithchalaoise lena ngabhann oifig neamhspleách 
ag BEI chun líomhaintí calaoise a thuairiscítear go hinmheánach nó go seachtrach a 
fhiosrú; á iarraidh ar BEI breithniú ar a bheartas a nuashonrú chun a chreat 
frithchalaoise a fheabhsú agus chun acmhainní leormhaithe a áirithiú, go háirithe i 
bhfianaise an róil mhóir atá ag BEI maidir le beartais AE amhail InvestEU agus an 
Comhaontú Glas don Eoraip; á thabhairt dá aire go bhforáiltear cheana féin do 
smachtbhannaí agus leigheasanna i mBeartas Frithchalaoise BEI, lena lamháiltear, mar 
shampla, eisíocaíochtaí a chur ar fionraí, aisíocaíocht a lorg agus tionscadail a chur ar 
fionraí nó a chealú; á iarraidh ar BEI eisíocaíochtaí a chur ar fionraí i gcás éilimh maidir 
le míbhainistíocht agus/nó éilliú
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23. á chur in iúl gur díol sásaimh dó an Meabhrán Tuisceana a bheith sínithe ag BEI agus ag 
Gníomhaireacht um Chomhar Idirnáisiúnta na Seapáine (JICA) an 26 Meán Fómhair 
2019, rud lena lamhálfar cómhaoiniú agus comhinfheistíocht bhreise a dhéanamh i 
dtíortha i mbéal forbartha; á chur in iúl go neartaíonn an comhoibriú seo an 
chomhpháirtíocht straitéiseach thábhachtach idir BEI agus JICA maidir le tacú le 
tionscadail i dtríú tíortha a thugann aghaidh ar shaincheisteanna domhanda;

24. ag tacú leis an ngealltanas a rinne BEI, faoin tríú straitéis um Éagsúlacht agus Cuimsiú 
(D&I), a chlúdaíonn an tréimhse 2018-2021, chun líon na mban ar leibhéal na n-
oifigeach sinsearach a mhéadú go 50% faoi 2021; á iarraidh ar BEI a áirithiú go 
gcomhlíonfaidh siad a gcuspóir Deimhniú um Díbhinní Eacnamaíocha don 
Chomhionannas Inscne (EDGE) a fháil sa dá mhí dhéag amach romhainn;

25. á iarraidh ar BEI leanúint ar aghaidh de bheith ag obair i gcomhar le comhpháirtithe atá 
ar aon intinn leo chun aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna domhanda;

26. á iarraidh go dtabharfar tacaíocht airgeadais bhreise d’fhoinsí fuinnimh áitiúla chun 
deireadh a chur le spleáchas ard na hEorpa ar fhoinsí seachtracha fuinnimh agus chun 
soláthairtí a áirithiú;

27. á iarraidh ar BEI oibriú le gníomhaithe beaga margaidh agus le comharchumainn 
phobail chun tionscadail fuinnimh in-athnuaite bheaga a chomhdhlúthú agus, dá bhrí 
sin, a chur ar a gcumas na coinníollacha maidir le maoiniú BEI a chomhlíonadh.
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