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RÉASÚNÚ GEARR 

 

Cúlra  

Is é atá mar aidhm ag clár InvestEU an Choimisiúin ná infheistíochtaí poiblí agus 

príobháideacha a shlógadh chun aghaidh a thabhairt ar an bearnaí infheistíochta atá ann i 

réimsí áirithe, lena n-áirítear iompar inbhuanaithe agus samhlacha soghluaisteachta nua, 

fuinneamh in-athnuaite agus éifeachtúlacht fuinnimh, lúdracht dhigiteach agus 

teicneolaíochtaí digiteacha, taighde agus nuáil, aeráid, an comhshaol agus acmhainní, 

oideachas agus scileanna agus forbairt FBManna. Trí thacú le tionscadail sna réimsí sin, 

rannchuideoidh an clár le spriocanna beartais AE i ndáil le hinbhuanaitheacht, agus go 

sonrach i dtaca leis an aeráid, le hiomaíocht agus le fás inbhuanaithe. Déanfaidh Ciste 

InvestEU ráthaíocht AE de EUR 38 billiún a sholáthar do thionscadail tacaíochta trí mhaoiniú 

agus trí oibríochtaí infheistíochta faoin gclár. Is ionann an ráthaíocht sin agus leithdháileadh 

de EUR 15.2 billiún as buiséad AE nó ráta soláthair de 40%. Oibríonn Ciste InvestEU trí 

cheithre ionú beartais: bonneagar inbhuanaithe; taighde, nuálaíocht agus digitiú; FBManna; 

agus infheistíocht shóisialta agus scileanna.  

Is san ‘ionú bonneagair inbhuanaithe’ is mó atá iompar, agus cuimsíonn sé sin bonneagar, 

sócmhainní móibíleacha agus imlonnú teicneolaíochtaí nuálacha. Áirítear réimsí eile, amhail 

fuinneamh, lúdracht dhigiteach, an spás nó an comhshaol, san ionú sin freisin. Maidir le 

hinfheistíochtaí a fhaigheann tacaíocht, tá sé de choinníoll orthu go rannchuideoidh siad le 

cuspóirí inbhuanaitheachta comhshaoil nó sóisialta AE. Beidh sciar de EUR 11.5 billiún, nó 

30% de ráthaíocht fhoriomlán AE, mar thaca leis an ionú sin arb ionann é sin agus 

leithdháileadh de EUR 4.6 billiún as buiséad AE. Ós rud é go bhfuil sé mar aidhm go sonrach 

ag InvestEU tacaíocht a thabhairt d’fhorbairt bhonneagar TEN-T, ba cheart a thabhairt ar aird 

go ngabhfaidh clár InvestEU freisin ionad na n-ionstraimí airgeadais a bhí ina gcuid de SCE 

roimhe seo.       

Maidir le clár InvestEU, leanann sé agus gabhann sé ionad CEIS atá faoi láthair ann, a 

thacaigh ina Ionú Bonneagair agus Nuálaíochta le tionscadail iompair mar a ndearna CEIS 

maoiniú de thart ar EUR 8 mbilliún agus a raibh infheistíochta iomlána de thart ar EUR 24 

bhilliún ann mar thoradh air, arb ionann é sin agus thart ar sciar de 13% de na hinfheistíochtaí 

a fuair tacaíocht faoin ionú sin suas go dtí Earrach 2018. Tá níos mó tionscadal iompair CEIS 

ann a chuirfidh tuilleadh leis an tsuim sin thuasluaite. Ar an láimh eile, níl an sciar 

d’infheistíochtaí iompair a cruthaíodh as CEIS chomh mór agus a bhíothas ag súil leis nuair a 

chuirtear san áireamh an mór-aistriú buiséadach a rinneadh ó SCE go dtí CEIS ag an tús.   

Seasamh an Rapóirtéara 

Fáiltíonn an Rapóirtéir roimh an moladh go mbeadh InvestEU ann mar uirlis chun borradh a 

chur faoi infheistíochtaí poiblí agus príobháideacha san earnáil iompair agus ar an gcaoi sin 

go ndéanfaí dul chun cinn a bhfuil práinn mhór leis i nuachóiriú chóras iompair AE. Ba cheart 

d’infheistíochtaí aghaidh a thabhairt ar bhonneagar TEN-T, lena n-áirítear breoslaí malartacha 

agus luchtú leictreach, ach freisin ba cheart dóibh díriú ar chórais iompair chliste, chomh 

maith le cúrsaí soghluaisteachta tríd is tríd, lena n-áirítear cineálacha nua soghluaisteachta, 

feithiclí ísealastaíochta agus mórtheicneolaíochtaí digiteacha amhail na teicneolaíochtaí sin le 

haghaidh iompar nasctha agus uathoibrithe. Cé go bhfuil sé tábhachtach go rannchuideodh na 
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tionscadail seo le cuspóirí an bheartais aeráide a bhaint amach, ní mór do InvestEU freisin 

dóthain scóipe a thabhairt chun go bhféadfar aghaidh a thabhairt ar chuspóirí tábhachtacha na 

sochaí i dtaca le sábháilteacht iompair, deiseanna oibre agus oideachas san iompar nó sa 

turasóireacht. Dá bhrí sin, tá leasuithe á moladh ag an Rapóirtéir ar mhaithe leis an togra a 

neartú ionas 

- go mbeidh soiléiriú ann i dtaobh na réimsí iomparshonracha a bheidh incháilithe chun 

tacaíocht a fháil in Iarscríbhinn I agus ar cheart go mbeadh ar áireamh sna réimsí sin 

tosaíochtaí teileamaitice TEN-T, soghluaisteacht chliste agus inbhuanaithe, cothabháil 

agus uasghrádú an bhonneagair, go háirithe an bonneagar bóthair, teicneolaíochtaí 

digiteach san iompar agus oiriúnú don fhórsa saothair; 

- go gcuirfí béim ar an ngá atá le tacaíocht a thabhairt d’imlonnú réiteach soghluaisteachta 

uathoibrithe;  

- go dtabharfaí aird ar leith ar dhúshláin infheistíochta i dtionscadail trasteorann; 

- go n-áiritheofaí an chóimheá gheografach ar fud na mBallstát i gcás na dtionscadal a 

fhaigheann tacaíocht;   

- go soiléireofaí gur cheart go gcabhródh tionscadail turasóireachta leis an earnáil a 

bhogadh i dtreo turasóireacht inbhuanaithe, nuálach agus dhigiteach; 

 go gcuirfí béim air gur cheart do InvestEU tuilleadh a dhéanamh bunaithe ar na sineirgí 

idir an earnáil iompair, an earnáil fuinnimh, an earnáil dhigiteach agus earnálacha eile ar 

fud na n-ionuithe beartais éagsúla; 

 go gcoinneofaí an sprioc i leith ranníocaíochtaí infheistíochta sa bheartas fuinnimh ag an 

leibhéal 40% a socraíodh le déanaí le haghaidh CEIS 2.0.  

Sa bhreis air sin, measann an Rapóirtéir gur cheart acmhainní InvestEU a úsáid a shlí a 

fhágfaidh go bhféadfaidh infheistíochtaí i dtionscadail inláimhsithe iompair, ar a laghad ar 

leibhéal CEIS, leanúint as an gclár. Dá bhrí sin, ba cheart 50% ar a laghad den sciar le 

haghaidh an ionaithe bonneagair inbhuanaithe a úsáid don iompar.   

Ar deireadh, tugann an Rapóirtéir ar aire go ndéanann an togra ón gCoimisiún athruithe ar an 

struchtúr rialachais seanbhunaithe atá ag imeacht ó shamhail CEIS, mar a bhfuil ról lárnach 

ag BEI, trí shraitheanna breise a chruthú agus na cinntí infheistíochta a sheoladh ar ais ar shlí 

go dtí seirbhísí an Choimisiúin. Ba cheart do InvestEU díriú isteach freisin ar bhreisluach 

iarbhír a sholáthar, agus é ag cruthú infheistíochtaí breise seachas dúbailt a dhéanamh ar 

thionscadail a d’fhéadfaí a thabhairt i gcrích gan tacaíocht a fháil ón gciste nó tionscadail eile 

a chur ina n-ionad. Is fiú scrúdú breise a dhéanamh ar na gnéithe rialachais agus ar na gnéithe 

breisíochta araon sna pléití atá ag teacht.     

 

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: 
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Leasú  1 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 1 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(1) B'ionann gníomhaíochtaí 

infheistíochtaí an bhonneagair san Aontas 

agus 1.8% d'OTI an Aontais Eorpaigh, a 

thit ó 2.2% in 2009, agus in 2016 bhí siad 

thart ar 20% faoi bhun rátaí infheistíochta 

roimh an ngéarchéim airgeadais 

dhomhanda. Dá bhrí sin, cé gur féidir 

téarnamh ar chóimheasa infheistíochta de 

réir OTI san Aontas a bhreathnú, fanann sé 

faoi bhun an méid a bhféadfaí a bheith ag 

súil leis i dtréimhse téarnaimh láidir agus 

ní leor é chun blianta na tearcinfheistíochta 

a chúiteamh.  Rud atá níos tábhachtaí fós, 

ní chumhdaítear riachtanais infheistíochtaí 

struchtúracha an Aontais le leibhéil na 

hinfheistíochta agus leis na réamhaisnéisí 

atá ann faoi láthair i gcoinne athrú 

teicneolaíoch agus iomaíochas domhanda, 

lena n-áirítear an nuálaíocht, scileanna, 

bonneagar, fiontair bheaga agus 

mheánmhéide ('FBManna') agus an gá 

chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin 

thábhachtacha shochaíocha amhail an 

inbhuanaitheacht nó aosú an daonra. Dá 

bharr sin, is gá tacaíocht leanúnach chun 

aghaidh a thabhairt ar theipeanna margaidh 

agus ar chásanna infheistíochta fo-

optamacha chun an bhearna infheistíochta 

in earnálacha spriocdhírithe a laghdú agus 

cuspóirí an Aontais a ghnóthú. 

(1) B'ionann gníomhaíochtaí 

infheistíochtaí an bhonneagair san Aontas 

agus 1.8% d'OTI an Aontais Eorpaigh, a 

thit ó 2.2% in 2009, agus in 2016 bhí siad 

thart ar 20% faoi bhun rátaí infheistíochta 

roimh an ngéarchéim airgeadais 

dhomhanda, uaireanta le hiarmhairtí 

tromchúiseacha. Dá bhrí sin, cé gur féidir 

téarnamh ar chóimheasa infheistíochta de 

réir OTI san Aontas a bhreathnú, fanann sé 

faoi bhun an méid a bhféadfaí a bheith ag 

súil leis i dtréimhse téarnaimh láidir agus 

ní leor é chun blianta na tearcinfheistíochta 

a chúiteamh. Rud atá níos tábhachtaí fós, ní 

chumhdaítear riachtanais infheistíochtaí 

struchtúracha an Aontais le leibhéil na 

hinfheistíochta agus leis na réamhaisnéisí 

atá ann faoi láthair i gcoinne athrú 

teicneolaíoch agus iomaíochas domhanda, 

lena n-áirítear an nuálaíocht, scileanna, 

bonneagar, fiontair bheaga agus 

mheánmhéide ('FBManna') agus an gá 

chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin 

thábhachtacha shochaíocha amhail an 

inbhuanaitheacht, éagothroime 

mhéadaitheach nó aosú an daonra. Dá 

bharr sin, is gá tacaíocht leanúnach chun 

aghaidh a thabhairt ar theipeanna margaidh 

agus ar chásanna infheistíochta fo-

optamacha chun an bhearna infheistíochta 

in earnálacha spriocdhírithe a laghdú agus 

cuspóirí an Aontais a ghnóthú. 

 

Leasú  2 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 2 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(2) Cuireadh béim sna meastóireachtaí (2) Cuireadh béim sna meastóireachtaí 
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gur mar gheall ar an raon éagsúil 

d'ionstraimí airgeadais a tugadh isteach sa 

tréimhse Creata Airgeadais Ilbhliantúil 

2014-2020 atá roinnt forluí ann. Mar gheall 

ar an raon éagsúil sin, níor mhór 

d'idirghabhálaithe agus faighteoirí deiridh 

déileáil le rialacha casta sna rialacha 

incháilitheachta agus tuairiscithe difriúla. 

Mar gheall ar easpa rialacha 

comhoiriúnacha freisin, cuireadh bac ar 

mheascán cistí éagsúla de chuid an Aontais 

cé go rachadh an meascán sin chun tairbhe 

do thionscadail a bhfuil gá acu le 

cineálacha difriúla cistiúcháin agus tacú 

leo. Dá bhrí sin, ba cheart ciste aonair, an 

Ciste InvestEU a bhunú chun a bheith in 

ann tacaíocht atá ag feidhmiú ar bhonn níos 

éifeachtúla a thabhairt d'fhaighteoirí 

deiridh tríd an tairiscint airgeadais a 

lánpháirtiú agus a shimpliú faoi scéim 

ráthaíochta bhuiséadach aonair, lena 

gcuirfear feabhas ar an tionchar a bheidh 

ag idirghabháil an Aontais agus lena 

laghdófar an costas a bheidh ar an Aontas 

san am céanna. 

gur mar gheall ar an raon éagsúil 

d'ionstraimí airgeadais a tugadh isteach sa 

tréimhse Creata Airgeadais Ilbhliantúil 

2014-2020 atá roinnt forluí ann. Mar gheall 

ar an raon éagsúil sin, níor mhór 

d'idirghabhálaithe agus faighteoirí deiridh 

déileáil le rialacha casta sna rialacha 

incháilitheachta agus tuairiscithe difriúla, 

agus ar an gcaoi sin feidhmiú mar 

dhíspreagadh breise d’infheistíochtaí Mar 

gheall ar easpa rialacha comhoiriúnacha 

freisin, cuireadh bac ar mheascán cistí 

éagsúla de chuid an Aontais cé go rachadh 

an meascán sin chun tairbhe do 

thionscadail a bhfuil gá acu le cineálacha 

difriúla cistiúcháin agus tacú leo. Dá bhrí 

sin, ba cheart ciste aonair, an Ciste 

InvestEU a bhunú chun a bheith in ann 

tacaíocht atá ag feidhmiú ar bhonn níos 

éifeachtúla a thabhairt d'fhaighteoirí 

deiridh tríd an tairiscint airgeadais a 

lánpháirtiú agus a shimpliú faoi scéim 

ráthaíochta bhuiséadach aonair, lena 

gcuirfear feabhas ar an tionchar a bheidh 

ag idirghabháil an Aontais agus lena 

laghdófar an costas a bheidh ar an Aontas 

san am céanna. 

 

Leasú  3 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 3 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(3) Sna blianta deireanacha, ghlac an 

tAontas straitéisí uaillmhianacha chun an 

Margadh Aonair a chur i gcrích agus fás 

inbhuanaithe agus poist, amhail Aontas na 

Margaí Caipitil, an Straitéis maidir leis an 

Margadh Aonair Digiteach, an pacáiste 

maidir le Fuinneamh Glan do Mhuintir na 

hEorpa ar fad, Plean Gníomhaíochta an 

Aontais don Gheilleagar Ciorclach, An 

Straitéis maidir le Soghluaisteacht Íseal-

Astaíochtaí, An Straitéis Cosanta agus 

Spáis don Eoraip. Ba cheart don Chiste 

InvestEU sineirgíochtaí a shaothrú agus a 

(3) Sna blianta deireanacha, lean an 

tAontas straitéisí uaillmhianacha chun an 

Margadh Aonair a chur i gcrích agus fás 

inbhuanaithe agus poist, amhail Aontas na 

Margaí Caipitil, an Straitéis maidir leis an 

Margadh Aonair Digiteach, an pacáiste 

maidir le Fuinneamh Glan do Mhuintir na 

hEorpa ar fad, bunú na Saoráide um 

Chónascadh na hEorpa, Plean 

Gníomhaíochta an Aontais don Gheilleagar 

Ciorclach, An Straitéis maidir le 

Soghluaisteacht Íseal-Astaíochtaí, An 

Straitéis Cosanta agus Spáis don Eoraip. 
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threisiú idir na straitéisí sin a threisíonn a 

chéile trí thacaíocht don infheistíocht agus 

rochtain ar an maoiniú a thabhairt. 

Ba cheart don Chiste InvestEU 

sineirgíochtaí a shaothrú agus a threisiú 

idir na straitéisí sin a threisíonn a chéile trí 

thacaíocht don infheistíocht agus rochtain 

ar an maoiniú a thabhairt. 

 

Leasú  4 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 5 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(5) Ba cheart don Chiste InvestEU a 

bheith ina chuidiú chun feabhas a chur ar 

iomaíochas an Aontais, lena n-áirítear i 

réimse na nuálaíochta agus an digitithe, 

inbhuanaitheacht fhás eacnamaíoch an 

Aontais, athléimneacht shóisialta agus 

cuimsitheacht agus lánpháirtiú mhargaí 

caipitil an Aontais, lena n-áirítear réitigh a 

thugann aghaidh ar an ilroinnt agus a 

dhéanann foinsí maoinithe d'fhiontair san 

Aontas a éagsúlú. Chun na críche sin, ba 

cheart dó tacú le tionscadail atá 

inmharthana ó thaobh na teicneolaíochta 

agus na heacnamaíochta de trí fhoráil a 

dhéanamh maidir le creat i ndáil le 

hionstraimí fiachais, roinnte riosca agus 

cothromais a úsáid faoina gcuirfear taca le 

ráthaíocht ó buiséad an Aontais agus le 

ranníocaíochtaí ó chomhpháirtithe cur chun 

feidhme. Ba cheart dó a bheith dírithe ar an 

éileamh agus ba cheart don tacaíocht faoin 

gCiste InvestEU fócas a dhíriú ar 

rannchuidiú chun cuspóirí bheartais an 

Aontais a ghnóthú san am céanna. 

(5) Ba cheart don Chiste InvestEU a 

bheith ina chuidiú chun feabhas a chur ar 

iomaíochas an Aontais, lena n-áirítear i 

réimse an bhonneagair inbhuanaithe, na 

nuálaíochta agus an digitithe, 

inbhuanaitheacht fhás eacnamaíoch an 

Aontais, athléimneacht shóisialta agus 

cuimsitheacht agus lánpháirtiú mhargaí 

caipitil an Aontais, lena n-áirítear réitigh a 

thugann aghaidh ar an ilroinnt agus a 

dhéanann foinsí maoinithe d'fhiontair san 

Aontas a éagsúlú. Chun na críche sin, ba 

cheart dó tacú le tionscadail atá 

inmharthana ó thaobh na teicneolaíochta 

agus na heacnamaíochta de trí fhoráil a 

dhéanamh maidir le creat i ndáil le 

hionstraimí fiachais, roinnte riosca agus 

cothromais a úsáid faoina gcuirfear taca le 

ráthaíocht ó buiséad an Aontais agus le 

ranníocaíochtaí ó chomhpháirtithe cur chun 

feidhme. Ba cheart dó a bheith dírithe ar an 

éileamh agus ba cheart don tacaíocht faoin 

gCiste InvestEU fócas a dhíriú ar 

rannchuidiú chun cuspóirí bheartais an 

Aontais a ghnóthú san am céanna. 

 

Leasú  5 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 6 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(6) Ba cheart don Chiste InvestEU tacú (6) Ba cheart don Chiste InvestEU tacú 
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le hinfheistíochtaí i sócmhainní 

inláimhsithe agus doláimhsithe chun fás, 

infheistíocht agus fostaíocht a chothú, agus 

a bheith ina chuidiú mar sin chun leas 

feabhsaithe na saoránach agus dáileadh 

ioncaim níos cothroime san Aontas a 

chothú. Ba cheart don Chiste InvestEU 

tacaíocht ón Aontas a sholáthrófar le 

deontais a chomhlánú nuair a dhéanfaidh 

sé idirghabháil. 

le hinfheistíochtaí i sócmhainní 

inláimhsithe agus doláimhsithe chun fás, 

infheistíocht agus fostaíocht a chothú, agus 

a bheith ina chuidiú mar sin chun leas 

feabhsaithe na saoránach, chun an 

bhochtaineacht a chomhrac agus dáileadh 

ioncaim níos cothroime san Aontas a 

chothú. Ba cheart don Chiste InvestEU 

tacaíocht ón Aontas a sholáthrófar le 

deontais a chomhlánú, nuair is gá, nuair a 

dhéanfaidh sé idirghabháil. 

 

Leasú  6 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 9 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(9) Ina léargas ar an tábhacht atá le 

bearta a théann i ngleic leis an athrú 

aeráide i gcomhréir le gealltanas an 

Aontais chun Comhaontú Pháras a chur 

chun feidhme, mar aon le Spriocanna 

Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún 

Aontaithe, beidh cuidiú sa Chlár InvestEU 

le gníomhaíochtaí aeráide a chur sa 

phríomhshruth, agus le sprioc de 25 % de 

bhuiséad iomlán an Aontais a chur i dtreo 

caiteachas ar chuspóirí aeráide. Le 

gníomhuithe faoin gClár InvestEU, meastar 

go gcaithfear 30 % d'imchlúdach 

airgeadais foriomlán an Chláir InvestEU 
ar chuspóirí aeráide. Sainaithneofar 

gníomhuithe ábhartha le linn ullmhú agus 

chur chun feidhme an Chláir InvestEU 

agus déanfar athmheasúnú ar na 

gníomhuithe sin mar chuid de na 

meastóireachtaí agus na próisis 

athbhreithnithe ábhartha. 

(9) Ina léargas ar an tábhacht atá le 

bearta a théann i ngleic leis an athrú 

aeráide i gcomhréir le gealltanas an 

Aontais chun Comhaontú Pháras a chur 

chun feidhme, mar aon le Spriocanna 

Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún 

Aontaithe, beidh cuidiú sa Chlár InvestEU 

le gníomhaíochtaí aeráide a chur sa 

phríomhshruth, agus le sprioc de 25 % de 

bhuiséad iomlán an Aontais a chur i dtreo 

caiteachas ar chuspóirí aeráide. Le 

gníomhaíochtaí faoin gClár InvestEU, 

meastar go ndéanfar ranníocaíocht dá réir 

sin i ndáil le cuspóirí aeráide. 

Sainaithneofar gníomhuithe ábhartha le 

linn ullmhú agus chur chun feidhme an 

Chláir InvestEU agus déanfar athmheasúnú 

ar na gníomhuithe sin mar chuid de na 

meastóireachtaí agus na próisis 

athbhreithnithe ábhartha. 

Réasúnú 

Leis an togra ón gCoimisiún, cuirtear i leataobh 100% den leithdháileadh buiséid atá 

beartaithe don ionú bonneagair inbhuanaithe chun tacú le cuspóirí aeráide. Tá sé seo 

míréasúnta agus d’fhéadfadh sé deireadh a chur leis an raon a bhfuil gá práinneach leis i 

gcomhair tionscadail a bhaineann le forbairt an bhonneagair dhigitigh agus leis an 

mbonneagar iompair a nuachóiriú, i.e. infheistíochtaí a mbeidh tionchair aeráide dhearfacha 
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acu, e.g. trí ghnóthachain éifeachtúlachta. 

 

Leasú  7 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 10 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(10) Rianófar ranníocaíocht an Chiste 

InvestEU chun an sprioc aeráide a bhaint 

amach le córas rianaithe aeráide de chuid 

an Aontais arna fhorbairt ag an gCoimisiún 

i gcomhar le comhpháirtithe cur chun 

feidhme agus úsáid á baint ar bhealach 

iomchuí as an gcritéar arna bhunú le [an 

Rialachán lena mbunaítear creat maidir le 

hinfheistíocht inbhuanaithe14 a éascú] chun 

a chinneadh an mbeidh gníomhaíocht 

eacnamaíoch inbhuanaithe ó thaobh an 

chomhshaoil de. 

(10) Rianófar ranníocaíocht an Chiste 

InvestEU chun an sprioc aeráide a bhaint 

amach le córas rianaithe aeráide de chuid 

an Aontais arna fhorbairt ag an gCoimisiún 

i gcomhar le comhpháirtithe cur chun 

feidhme agus úsáid á baint ar bhealach 

iomchuí as an gcritéar arna bhunú le [an 

Rialachán lena mbunaítear creat maidir le 

hinfheistíocht inbhuanaithe14 a éascú] chun 

a chinneadh an mbeidh gníomhaíocht 

eacnamaíoch inbhuanaithe ó thaobh an 

chomhshaoil de. Rannchuideoidh Ciste 

InvestEU freisin leis na Spriocanna 

Forbartha Inbhuanaithe (SDGanna) a 

chur chun feidhme i mbeartais agus i 

dtionscnaimh an Aontais, agus beidh 

forbairt inbhuanaithe mar 

bhunphrionsabal treorach 

_________________ _________________ 

14 Féach COIM(2018)353. 14 Féach COIM(2018)353. 

 

Leasú  8 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 12 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(12) Ba cheart do thionscadail 

infheistíochta a fhaigheann tacaíocht 

shuntasach ón Aontas, go háirithe i réimse 

an bhonneagair, a bheith faoi réir díonadh 

ó thaobh na hinbhuanaitheachta de i 

gcomhréir le treoracha ba cheart don 

Choimisiún a fhorbairt i gcomhar le 

comhpháirtithe cur chun feidhme faoin 

gClár InvestEU agus, úsáid á baint ar 

(12) Ba cheart do thionscadail 

infheistíochta a fhaigheann tacaíocht 

shuntasach ón Aontas, go háirithe i réimse 

an bhonneagair, a bheith faoi réir measúnú 

a mbreisluach Eorpach, go háirithe lena 

n-áirítear a n-inbhuanaitheacht, de i 

gcomhréir le treoracha ba cheart don 

Choimisiún a fhorbairt i gcomhar le 

comhpháirtithe cur chun feidhme faoin 
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bhealach iomchuí as an gcritéar arna bhunú 

le [an Rialachán lena mbunaítear creat 

maidir le hinfheistíocht inbhuanaithe a 

éascú] chun a chinneadh an bhfuil 

gníomhaíocht eacnamaíoch inbhuanaithe ó 

thaobh an chomhshaoil de agus 

comhleanúnach leis na treoracha arna 

bhforbairt le haghaidh cláir eile de chuid an 

Aontais. Ba cheart forálacha 

leordhóthanacha a chur san áireamh sna 

treoracha sin chun ualach riaracháin míchuí 

a sheachaint. 

gClár InvestEU agus, úsáid á baint ar 

bhealach iomchuí as an gcritéar arna bhunú 

le [an Rialachán lena mbunaítear creat 

maidir le hinfheistíocht inbhuanaithe a 

éascú] chun a chinneadh an bhfuil 

gníomhaíocht eacnamaíoch inbhuanaithe ó 

thaobh an chomhshaoil de agus 

comhleanúnach leis na treoracha arna 

bhforbairt le haghaidh cláir eile de chuid an 

Aontais. Ba cheart forálacha 

leordhóthanacha a chur san áireamh sna 

treoracha sin chun ualach riaracháin míchuí 

a sheachaint. 

 

Leasú  9 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 13 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(13) Mar gheall ar rátaí ísle 

infheistíochta an bhonneagair san Aontas le 

linn na géarchéime airgeadais, baineadh an 

bonn de chumas an Aontais chun borradh a 

chur faoin bhfás inbhuanaithe, iomaíochas 

agus faoin gcóineasú. Tá infheistíochtaí 

measartha mór sa bhonneagar Eorpach 

bunriachtanach le spriocanna 

inbhuanaitheachta an Aontais a 

chomhlíonadh, lena n-áirítear spriocanna 

fuinnimh agus aeráide 2030. Dá réir sin, ba 

cheart don tacaíocht ón gCiste InvestEU 

díriú ar infheistíochtaí in iompar, 

fuinneamh, lena n-áirítear éifeachtúlacht 

fuinnimh agus fuinneamh in-athnuaite, 

gníomhú ar son an chomhshaoil, gníomhú 

ar son na haeráide, bonneagar muirí agus 

bonneagar digiteach. Chun an tairbhe is mó 

is féidir a bhaint as an tionchar a bheidh ag 

tacaíocht mhaoiniúcháin an Aontais agus 

as an mbreisluach a bheidh ag an tacaíocht 

sin, is iomchuí próiseas infheistíochta 

cuíchóirithe a chur chun cinn chun gur 

féidir líon na dtionscadal a bheidh ar na 

bacáin a fheiceáil agus go mbeidh 

leanúnachas ann idir na cláir ábhartha uile 

atá ag an Aontas. Agus aird á tabhairt ar 

(13) Mar gheall ar rátaí ísle 

infheistíochta an bhonneagair san Aontas le 

linn na géarchéime airgeadais, baineadh an 

bonn de chumas an Aontais chun borradh a 

chur faoin bhfás inbhuanaithe, iomaíochas 

agus faoin gcóineasú. Tá infheistíochtaí 

measartha mór sa bhonneagar Eorpach 

bunriachtanach chun aidhmeanna an 

Aontais maidir le Limistéar Iompair 

Eorpach Aonair a chruthú chomh maith 

lena spriocanna inbhuanaitheachta a 

chomhlíonadh, lena n-áirítear spriocanna 

fuinnimh agus aeráide 2030. Dá réir sin, ba 

cheart don tacaíocht ón gCiste InvestEU 

díriú ar infheistíochtaí inbhraite i 

mbonneagar iompair agus fuinnimh, lena 

n-áirítear éifeachtúlacht fuinnimh agus 

fuinneamh in-athnuaite, gníomhú ar son an 

chomhshaoil, gníomhú ar son na haeráide, 

bonneagar muirí agus bonneagar digiteach, 

ag tacú le e.g. forbairt agus imlonnú 

Chórais Chliste Iompair (CCI). Chun an 

tairbhe is mó is féidir a bhaint as an 

tionchar a bheidh ag tacaíocht 

mhaoiniúcháin an Aontais agus as an 

mbreisluach a bheidh ag an tacaíocht sin, is 

iomchuí próiseas infheistíochta 
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bhagairtí slándála, ba cheart do 

thionscadail infheistíochta a fhaigheann 

tacaíocht ón Aontas prionsabail maidir le 

saoránaigh a chosaint i spásanna poiblí a 

chur san áireamh. Ba cheart dó sin a bheith 

comhlántach le hiarrachtaí cistí eile de 

chuid an Aontais amhail Ciste Forbraíochta 

Réigiúnaí na hEorpa lena dtugtar tacaíocht 

do chomhpháirteanna slándála 

infheistíochtaí i spásanna poiblí, iompar, 

fuinneamh agus i mbonneagar criticiúil eile 

cuíchóirithe a chur chun cinn chun gur 

féidir líon na dtionscadal a bheidh ar na 

bacáin a fheiceáil agus go ndéanfar 

sineirge a uasmhéadú idir na cláir 

ábhartha atá ag an Aontas i réimsí an 

iompair, an fhuinnimh agus réimsí 

digiteacha. Agus aird á tabhairt ar 

bhagairtí slándála, ba cheart do 

thionscadail infheistíochta a fhaigheann 

tacaíocht ón Aontas prionsabail maidir le 

saoránaigh a chosaint i spásanna poiblí a 

chur san áireamh. Ba cheart dó sin a bheith 

comhlántach le hiarrachtaí cistí eile de 

chuid an Aontais amhail Ciste Forbraíochta 

Réigiúnaí na hEorpa lena dtugtar tacaíocht 

do chomhpháirteanna slándála 

infheistíochtaí i spásanna poiblí, iompar, 

fuinneamh agus i mbonneagar criticiúil eile 

 

Leasú  10 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 13 a (nua) 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (13 a) Go minic bíonn deacrachtaí roimh 

bhonneagar iompair agus tionscadail 

soghluaisteachta ó thaobh maoinithe de 

mar gheall ar rátaí toraidh níos ísle, an 

tréimhse infheistíochta ionchasach 

fhadtéarmach agus leibhéil riosca agus 

éiginnteachta níos airde. D’fhonn 

cothromaíocht earnálach a bhaint amach 

do thionscadail arna maoiniú ag 

InvestEU agus chun dul i ngleic le fadhb 

na n-infheistíochtaí fo-optamacha i 

mbonneagar an iompair san Aontas, ba 

cheart do Mhol Comhairleach InvestEU, 

in éineacht leis an gCoimisiún, bearta 

sonracha a ghlacadh a éascódh meascadh 

na tacaíochta ó InvestEU le deontais nó le 

maoiniú poiblí eile atá ar fáil ón Aontas 

nó ó bhuiséid náisiúnta ar bhealach 

simplithe agus ar an mbealach is lú 

maorlathais. 
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Leasú  11 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 13 b (nua) 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (13 b) de bhrí gur dúshlán ollmhór i 

bhforbairt earnáil an iompair í 

sábháilteacht úsáideoirí bóithre, agus 

nach bhfuil na gníomhaíochtaí atá á 

ndéanamh agus na hinfheistíochtaí atá á 

ndéanamh ag laghdú ach méid beag 

amháin líon na ndaoine ag fáil báis nó 

atá á ngortú go tromchúiseach ar na 

bóithre; de bhrí gur cheart go gcabhróidh 

clár InvestEU dlús a chur le hiarrachtaí 

chun teicneolaíochtaí a dhearadh agus 

iad a chur i bhfeidhm a chabhraíonn le 

sábháilteacht fheithiclí agus bonneagar 

bóithre a fheabhsú; 

 

Leasú  12 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 13 c (nua) 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (13 c) de bhrí gur deis í fíor-

ilmhódúlacht chun líonra iompair atá 

éifeachtúil agus neamhdhíobhálach don 

chomhshaol a chruthú a bhaineann 

feidhm as acmhainneacht uasta gach uile 

modh iompair agus a chruthaíonn 

sineirgí eatarthu; de bhrí go bhféadfadh 

clár InvestEU a bheith ina uirlis 

thábhachtach chun tacú le hinfheistíocht 

i moil iompair ilmhódúla , a bhfuil baol 

suntasach ag baint leo d’infheisteoirí 

príobháideacha, d’ainneoin 

acmhainneacht shuntasach eacnamaíoch 

agus ghnó a bheith ag roinnt leo; 
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Leasú  13 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 13 d (nua) 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (13 d) Cé go meastar go gclaochlóidh 

soghluaisteacht nasctha agus uathoibrithe 

córais iompair ar fud an domhain agus 

gur cheart do AE a bheith i dtús áite ar 

domhan maidir le córais shábháilte a 

imlonnú do shoghluaisteacht 

uathoibrithe, lena ndéanfar sábháilteacht 

ar bhóithre agus inbhuanaitheacht 

bóithre a mhéadú, ba cheart do InvestEU 

rannchuidiú le hiomaíochas an Aontais 

sa réimse sin a neartú trí thacú le 

hinfheistíochtaí chun réitigh 

shoghluaisteachta uathoibrithe a 

fhorbairt agus a imscaradh d’fheithiclí 

agus bonneagair agus na teicneolaíochtaí 

digiteacha gaolmhara. 

Réasúnú 

Tá dianfhorbairt á déanamh ar fud an domhain ar shoghluaisteacht nasctha agus 

uathoibrithe. Ní mór don Aontas a bheith ina cheannródaí domhanda sa réimse sin chun 

iomaíochas a thionscail a áirithiú, mar a leagtar amach sa Teachtaireacht ón gCoimisiún dar 

teideal ‘i dtreo soghluaisteacht uathoibrithe: Straitéis de chuid an Aontais Eorpaigh do 

shoghluaisteacht amach anseo’. Dá bhrí sin, ba cheart do InvestEU tacú le nuálaíocht agus le 

réitigh shoghluaisteachta uathoibrithe agus teicneolaíochtaí foluiteacha a imlonnú, i réimsí 

an bhonneagair, na bhfeithiclí, TCF, na róbataice agus na hintleachta saorga. 

 

Leasú  14 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 14 a (nua) 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (14 a) Cé gur earnáil thábhachtach í an 

turasóireacht i ngeilleagar an Aontais, ba 

cheart go rannchuideodh InvestEU le 

hiomaíochas fadtéarmach na hearnála a 

neartú trí thacú le gníomhaíochtaí a 

bhfuil sé mar aidhm leo aistriú i dtreo 
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turasóireacht inbhuanaithe, nuálach agus 

dhigiteach. 

 

Leasú  15 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 15 a (nua) 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (15 a) Ós rud é go mbaineann an digitiú 

le turasóireacht, ba cheart do Chiste 

InvestEU tacaíocht dhírithe a thabhairt 

don earnáil sin freisin. 

 

Leasú  16 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 16 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(16) Tá ról barrthábhachtach ag fiontair 

bheaga agus mheánmhéide (FBManna) san 

Aontas. Tá dúshláin rompu, áfach, nuair a 

iarrann siad rochtain ar an maoiniú mar 

gheall ar an ardriosca a bhraitear leo agus 

an easpa comhthaobhachta leormhaithe.  

Tagann dúshláin bhreise as an ngá atá ag 

FBManna lena bheith iomaíoch trí pháirt a 

ghlacadh i ngníomhaíochtaí digitithe, cuir i 

gcás, gníomhaíochtaí idirnáisiúnaithe agus 

gníomhaíochtaí nuálacha agus trí oiliúint 

bhreise a chur ar a gcuid oibrithe. Ina 

theannta sin, i gcomparáid le fiontair níos 

mó, níl rochtain acu ach ar thacar foinsí 

maoinithe atá níos teoranta: Go hiondúil, ní 

eisíonn siad bannaí, níl acu ach rochtain 

theoranta ar stocmhalartáin nó ar 

infheisteoirí institiúideacha móra. Is mó an 

dúshlán atá roimh na FBManna sin a 

ndíríonn a ngníomhaíochtaí ar shócmhainní 

doláimhsithe chun rochtain a fháil ar 

mhaoiniú. Bíonn FBManna san Aontas ag 

brath cuid mhór ar bhainc agus ar mhaoiniú 

fiachais i bhfoirm rótharraingtí bainc, 

iasachtaí bainc nó léasú. Is gá tacú le 

(16) Tá ról barrthábhachtach ag fiontair 

bheaga agus mheánmhéide (FBManna) san 

Aontas. Tá dúshláin rompu, áfach, nuair a 

iarrann siad rochtain ar an maoiniú mar 

gheall ar an ardriosca a bhraitear leo, easpa 

comhthaobhachta leormhaithe agus easpa 

caipitil. Tagann dúshláin bhreise as an ngá 

atá ag FBManna lena bheith iomaíoch trí 

pháirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí 

digitithe, cuir i gcás, gníomhaíochtaí 

idirnáisiúnaithe agus gníomhaíochtaí 

nuálacha agus trí oiliúint bhreise a chur ar 

a gcuid oibrithe. Ina theannta sin, i 

gcomparáid le fiontair níos mó, níl rochtain 

acu ach ar thacar foinsí maoinithe atá níos 

teoranta: Go hiondúil, ní eisíonn siad 

bannaí, níl acu ach rochtain theoranta ar 

stocmhalartáin nó ar infheisteoirí 

institiúideacha móra. Is mó an dúshlán atá 

roimh na FBManna sin a ndíríonn a 

ngníomhaíochtaí ar shócmhainní 

doláimhsithe chun rochtain a fháil ar 

mhaoiniú. Bíonn FBManna san Aontas ag 

brath cuid mhór ar bhainc agus ar mhaoiniú 

fiachais i bhfoirm rótharraingtí bainc, 
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FBManna a bhfuil na dúshláin sin thuas 

rompu agus foinsí maoinithe éagsúlaithe a 

sholáthar chun cur le cumas FBManna a 

gcruthú féin, a bhfás féin agus a bhforbairt 

féin a mhaoiniú, teacht slán ón gcor chun 

donais eacnamaíoch, agus an geilleagar 

agus an córas airgeadais a dhéanamh níos 

seasmhaí le linn an choir chun donais 

eacnamaíoch nó suaitheadh. Tá sin 

comhlántach freisin leis na tionscnaimh a 

cuireadh i gcrích cheana féin i 

gcomhthéacs Aontas na Margaí Caipitil. 

Ba cheart don Chiste InvestEU deis a 

thabhairt díriú ar tháirgí airgeadais 

sonracha atá níos spriocdhírithe. 

iasachtaí bainc nó léasú. Is gá tacú le 

FBManna a bhfuil na dúshláin sin thuas 

rompu agus foinsí maoinithe éagsúlaithe a 

sholáthar chun cur le cumas FBManna a 

gcruthú féin, a bhfás féin agus a bhforbairt 

féin a mhaoiniú, teacht slán ón gcor chun 

donais eacnamaíoch, agus an geilleagar 

agus an córas airgeadais a dhéanamh níos 

seasmhaí le linn an choir chun donais 

eacnamaíoch nó suaitheadh. Tá sin 

comhlántach freisin leis na tionscnaimh a 

cuireadh i gcrích cheana féin i 

gcomhthéacs Aontas na Margaí Caipitil. 

Ba cheart don Chiste InvestEU deis a 

thabhairt díriú ar tháirgí airgeadais 

sonracha atá níos spriocdhírithe. 

Leasú  17 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 17 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(17) Mar a leagadh amach sa pháipéar 

machnaimh maidir le gné shóisialta na 

hEorpa16 agus Colún Eorpach na gCeart 

Sóisialta, is príomhthosaíocht de chuid an 

Aontais é Aontas atá níos cuimsithí agus 

níos cothroime a thógáil chun dul i ngleic 

leis an éagothromaíocht agus beartais 

maidir le cuimsiú sóisialta san Eoraip a 

chothú. Tá tionchar ag an neamhionannas 

deiseanna go háirithe ar rochtain ar an 

oideachas, an oiliúint agus an tsláinte. Má 

dhéantar infheistíocht sa gheilleagar 

sóisialta agus sa gheilleagar a bhaineann le 

scileanna agus caipiteal daonna, mar aon le 

pobail leochaileacha a lánpháirtiú sa 

tsochaí, is féidir deiseanna eacnamaíocha a 

fheabhsú, go háirithe má dhéantar iad a 

chomhordú ar leibhéal an Aontais. Ba 

cheart úsáid a bhaint as an gCiste InvestEU 

chun tacú le hinfheistíocht san oideachas 

agus san oiliúint, bheith ina chuidiú cur leis 

an bhfostaíocht, go háirithe i measc na 

ndaoine atá gan scileanna agus dífhostaithe 

go fadtéarmach, agus feabhas a chur ar an 

dlúthpháirtíocht idir na glúnta, earnáil na 

(17) Mar a leagadh amach sa pháipéar 

machnaimh maidir le gné shóisialta na 

hEorpa16 agus Colún Eorpach na gCeart 

Sóisialta17, is príomhthosaíocht de chuid an 

Aontais é Aontas atá níos cuimsithí agus 

níos cothroime a thógáil chun dul i ngleic 

leis an éagothromaíocht agus beartais 

maidir le cuimsiú sóisialta san Eoraip a 

chothú. Tá tionchar ag an neamhionannas 

deiseanna go háirithe ar rochtain ar an 

oideachas, an oiliúint agus an tsláinte. Má 

dhéantar infheistíocht sa gheilleagar 

sóisialta agus sa gheilleagar a bhaineann le 

scileanna agus caipiteal daonna, mar aon le 

pobail leochaileacha a lánpháirtiú sa 

tsochaí, is féidir deiseanna eacnamaíocha a 

fheabhsú, go háirithe má dhéantar iad a 

chomhordú ar leibhéal an Aontais agus iad 

a spriocdhíriú ar earnálacha a bhfuil 

dúshláin rompu ó thaobh ganntanais san 

fhórsa saothair, dul in oiriúint do 

theicneolaíochtaí nua agus deiseanna 

fostaíochta do mhná, amhail san iompar, 

de. Ba cheart úsáid a bhaint as an gCiste 

InvestEU chun tacú le hinfheistíocht san 
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sláinte, easpa dídine, ar an gcuimsitheacht 

dhigiteach, forbairt pobail, ról agus ionad 

daoine óga sa tsochaí agus daoine 

leochaileacha freisin, lena n-áirítear 

náisiúnaigh tríú tíortha. Ba cheart don 

Chiste InvestEU a bheith ina chuidiú tacú 

le cultúr agus cruthaitheacht na hEorpa. 

D’fhonn cur i gcoinne an claochlaithe 

dhomhain ar na sochaithe san Aontas agus 

ar mhargadh an lucht saothair sna deich 

mbliana atá amach romhainn, is gá 

infheistiú i gcaipiteal daonna, 

micreamhaoiniú, maoiniú fiontair 

shóisialta agus samhlacha gnó nua an 

gheilleagair shóisialta, lena n-áirítear 

infheistíocht a bhfuil tionchar sóisialta aici 

agus conarthaí sóisialta de réir torthaí. Ba 

cheart don Chiste InvestEU éiceachóras 

margaidh shóisialta nuaghinte a neartú 

chun méadú a dhéanamh ar sholáthar 

maoiniúcháin do mhicrifhiontair agus 

fiontair shóisialta agus rochtain na 

bhfiontar sin ar mhaoiniúchán, d’fhonn riar 

ar éileamh na bhfiontar sin is mó a bhfuil 

gá acu leis. Sa tuarascáil ón Tascfhórsa 

Ardleibhéil um Infheistiú sa Bhonneagar 

Sóisialta san Eoraip18, sainaithníodh 

bearnaí infheistíochta sa bhonneagar agus 

sna seirbhísí sóisialta, lena n-áirítear in 

oideachas, oiliúint, sláinte agus tithíocht, 

nach mór tacaíocht a thabhairt dóibh ar 

leibhéal an Aontais. Dá bhrí sin, ba cheart 

lántairbhe a bhaint as an gcumhacht atá ag 

an gcaipiteal poiblí, tráchtálach agus 

daonchairdiúil i dteannta a chéile, mar aon 

le tacaíocht ó fhondúireachtaí, chun tacú le 

forbairt slabhra luacha margaidh shóisialta 

agus Aontas atá níos seasmhaí. 

oideachas agus san oiliúint, bheith ina 

chuidiú cur leis an bhfostaíocht, go háirithe 

i measc na ndaoine atá gan scileanna agus 

dífhostaithe go fadtéarmach, agus feabhas 

a chur ar an dlúthpháirtíocht idir na glúnta, 

earnáil na sláinte, easpa dídine, ar an 

gcuimsitheacht dhigiteach, forbairt pobail, 

ról agus ionad daoine óga sa tsochaí agus 

daoine leochaileacha freisin, lena n-áirítear 

náisiúnaigh tríú tíortha. Ba cheart don 

Chiste InvestEU a bheith ina chuidiú tacú 

le cultúr, turasóireacht agus cruthaitheacht 

na hEorpa. D’fhonn cur i gcoinne an 

claochlaithe dhomhain ar na sochaithe san 

Aontas agus ar mhargadh an lucht saothair 

sna deich mbliana atá amach romhainn, is 

gá infheistiú in acmhainní daonna, 

micreamhaoiniú, maoiniú fiontair 

shóisialta agus samhlacha gnó nua an 

gheilleagair shóisialta, lena n-áirítear 

infheistíocht a bhfuil tionchar sóisialta aici 

agus conarthaí sóisialta de réir torthaí. Ba 

cheart don Chiste InvestEU éiceachóras 

margaidh shóisialta nuaghinte a neartú 

chun méadú a dhéanamh ar sholáthar 

maoiniúcháin do mhicrifhiontair agus 

fiontair shóisialta agus rochtain na 

bhfiontar sin ar mhaoiniúchán, d’fhonn riar 

ar éileamh na bhfiontar sin is mó a bhfuil 

gá acu leis. Sa tuarascáil ón Tascfhórsa 

Ardleibhéil um Infheistiú sa Bhonneagar 

Sóisialta san Eoraip18, sainaithníodh 

bearnaí infheistíochta sa bhonneagar agus 

sna seirbhísí sóisialta, lena n-áirítear in 

oideachas, oiliúint, sláinte agus tithíocht, 

nach mór tacaíocht a thabhairt dóibh ar 

leibhéal an Aontais. Dá bhrí sin, ba cheart 

lántairbhe a bhaint as an gcumhacht atá ag 

an gcaipiteal poiblí, tráchtálach agus 

daonchairdiúil i dteannta a chéile, mar aon 

le tacaíocht ó fhondúireachtaí, chun tacú le 

forbairt slabhra luacha margaidh shóisialta 

agus Aontas atá níos seasmhaí. 

__________________ __________________ 

16 Féach COIM(2017) 206. 16 Féach COIM(2017) 206. 

17 Féach COIM(2017) 250. 17 Féach COIM(2017) 250. 

18 Arna fhoilsiú mar Phlépháipéar 074 18 Arna fhoilsiú mar Phlépháipéar 074 
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maidir le Geilleagar an Aontais in Eanáir 

2018. 

maidir le Geilleagar an Aontais in Eanáir 

2018. 

 

Leasú  18 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 19 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(19) Ba cheart dhá urrann a bheith ann 

do gach ionú beartais, is é sin le rá urrann 

le haghaidh an Aontais agus urrann le 

haghaidh an Bhallstáit. Ba cheart don 

urrann le haghaidh an Aontais aghaidh a 

thabhairt ar theipeanna margaidh nó ar 

chásanna infheistíochta fo-optamacha, ar 

dhóigh chomhréireach; ba cheart 

breisluach Eorpach soiléir a bheith ag na 

gníomhuithe dar tugadh tacaíocht. Ba 

cheart don urrann le haghaidh an Bhallstáit 

an deis a thabhairt do na Ballstáit sciar dá 

n-acmhainní cistí faoi bhainistíocht 

chomhroinnte a ranníoc chun ciste 

ráthaíochta an Aontais Eorpaigh a 

sholáthar agus ráthaíocht an Aontais 

Eorpaigh a úsáid le haghaidh oibríochtaí 

maoiniúcháin nó infheistíochta d'fhonn 

aghaidh a thabhairt ar theipeanna margaidh 

sonracha nó ar chásanna infheistíochta fo-

optamacha ina gcríoch féin, lena n-áirítear i 

gceantair leochaileacha agus iargúlta 

amhail na réigiúin is forimeallaí den 

Aontas, chun cuspóirí an Chiste a ghnóthú 

faoi bhainistíocht chomhroinnte. De 

thoradh gníomhuithe dá dtugtar tacaíocht 

ón gCiste InvestEU tríd an urrann le 

haghaidh an Aontais nó urrann le haghaidh 

an Bhallstáit, níor cheart maoiniú 

príobháideach a dhúbailt ná a phlódú ná 

níor cheart an iomaíocht a shaobhadh sa 

mhargadh inmheánach. 

(19) Ba cheart dhá urrann a bheith ann 

do gach ionú beartais, is é sin le rá urrann 

le haghaidh an Aontais agus urrann le 

haghaidh an Bhallstáit. Ba cheart don 

urrann le haghaidh an Aontais aghaidh a 

thabhairt ar theipeanna margaidh, go 

háirithe i gcás tionscadail trasteorann, nó 

ar chásanna infheistíochta fo-optamacha, ar 

dhóigh chomhréireach; ba cheart 

breisluach Eorpach soiléir a bheith ag na 

gníomhuithe dar tugadh tacaíocht. Ba 

cheart don urrann le haghaidh an Bhallstáit 

an deis a thabhairt do na Ballstáit sciar dá 

n-acmhainní cistí faoi bhainistíocht 

chomhroinnte a ranníoc chun ciste 

ráthaíochta an Aontais Eorpaigh a 

sholáthar agus ráthaíocht an Aontais 

Eorpaigh a úsáid le haghaidh oibríochtaí 

maoiniúcháin nó infheistíochta d'fhonn 

aghaidh a thabhairt ar theipeanna margaidh 

sonracha nó ar chásanna infheistíochta fo-

optamacha ina gcríoch féin, lena n-áirítear i 

gceantair leochaileacha agus iargúlta 

amhail na réigiúin is forimeallaí den 

Aontas, chun cuspóirí an Chiste a ghnóthú 

faoi bhainistíocht chomhroinnte. De 

thoradh gníomhuithe dá dtugtar tacaíocht 

ón gCiste InvestEU tríd an urrann le 

haghaidh an Aontais nó urrann le haghaidh 

an Bhallstáit, níor cheart maoiniú 

príobháideach a dhúbailt ná a phlódú ná 

níor cheart an iomaíocht a shaobhadh sa 

mhargadh inmheánach. 

 

Leasú  19 

Togra le haghaidh rialacháin 
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Aithris 24 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(24) Maidir le ráthaíocht an Aontais lena 

gcuirtear bonn taca faoin gciste InvestEU, 

ba cheart go gcuirfeadh an Coimisiún an 

ráthaíocht sin chun feidhme ar bhealach 

indíreach trí dhul i muinín comhpháirtithe 

cur chun feidhme a bhfuil for-rochtain acu 

ar fhaighteoirí deiridh. Ba cheart go 

dtabharfadh an Coimisiún i gcrích le gach 

comhpháirtí cur chun feidhme comhaontú 

ráthaíochta lena ndéanfaí acmhainneacht 

ráthaíochta ón gciste InvestEU a 

leithdháileadh, chun tacú lena oibríochtaí 

maoiniúcháin agus infheistíochta cuspóirí 

agus critéir incháilitheachta an chiste 

InvestEU a bhaint amach. Chun úsáid 

iomchuí ráthaíocht an Aontais a áirithiú, ba 

cheart struchtúr rialachais ar leith a 

sholáthar don chiste InvestEU. 

(24) Maidir le ráthaíocht an Aontais lena 

gcuirtear bonn taca faoin gciste InvestEU, 

ba cheart go gcuirfeadh an Coimisiún an 

ráthaíocht sin chun feidhme ar bhealach 

indíreach trí dhul i muinín comhpháirtithe 

cur chun feidhme a bhfuil for-rochtain acu 

ar fhaighteoirí deiridh. Ba cheart go 

dtabharfadh an Coimisiún i gcrích le gach 

comhpháirtí cur chun feidhme comhaontú 

ráthaíochta lena ndéanfaí acmhainneacht 

ráthaíochta ón gciste InvestEU a 

leithdháileadh, chun tacú lena oibríochtaí 

maoiniúcháin agus infheistíochta cuspóirí 

agus critéir incháilitheachta an chiste 

InvestEU a bhaint amach. Chun úsáid 

iomchuí ráthaíocht an Aontais a áirithiú, ba 

cheart struchtúr rialachais ar leith a 

sholáthar don chiste InvestEU ach gan 

ualach riaracháin atá iomarcach a 

chruthú. 

 

Leasú  20 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 30 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(30) Chun a áirithiú go ndíreofar le 

hidirghabhálacha faoi urrann AE de chuid 

an chiste InvestEU ar theipeanna margaidh 

agus cásanna infheistíochta fo-optamacha 

ar leibhéal an Aontais ach, san am céanna, 

go mbainfear amach na cuspóirí for-

rochtana geografaí is fearr is féidir, ba 

cheart ráthaíocht an Aontais a 

leithdháileadh ar chomhpháirtithe cur chun 

feidhme a fhéadfaidh, ina n-aonar nó i 

bpáirt le comhpháirtithe cur chun feidhme 

eile, trí Bhallstát ar a laghad a chumhdach. 

Mar sin féin, meastar go ndéanfaí thart ar 

75 % de ráthaíocht an Aontais faoi urrann 

AE a leithdháileadh ar chomhpháirtí nó ar 

chomhpháirtithe cur chun feidhme a 

(30) Chun a áirithiú go ndíreofar le 

hidirghabhálacha faoi urrann AE de chuid 

an chiste InvestEU ar theipeanna margaidh 

agus cásanna infheistíochta fo-optamacha 

ar leibhéal an Aontais ach, san am céanna, 

go mbainfear amach na cuspóirí for-

rochtana geografaí is fearr is féidir, ba 

cheart ráthaíocht an Aontais a 

leithdháileadh ar chomhpháirtithe cur chun 

feidhme a fhéadfaidh, ina n-aonar nó i 

bpáirt le comhpháirtithe cur chun feidhme 

eile, dhá Bhallstát ar a laghad a 

chumhdach. Mar sin féin, meastar go 

ndéanfaí thart ar 75 % de ráthaíocht an 

Aontais faoi urrann AE a leithdháileadh ar 

chomhpháirtí nó ar chomhpháirtithe cur 
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fhéadfaidh táirgí airgeadais faoin gclár 

InvestEU a thairiscint i ngach Ballstát. 

chun feidhme a fhéadfaidh táirgí airgeadais 

faoin gclár InvestEU a thairiscint i ngach 

Ballstát. 

 

Leasú  21 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 33 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(33) Leis an gciste InvestEU, ba cheart a 

bheith in ann, i gcás inarb iomchuí, 

deontais nó ionstraimí airgeadais, nó iad 

araon, arna gcistiú as buiséad an Aontais 

nó as an gciste nuálaíochta de chuid scéim 

trádála astaíochtaí an Aontais a mheascadh 

ar bhealach éasca éifeachtúil leis an 

ráthaíocht sin i gcásanna inar gá sin chun 

an bonn taca is fearr a chur faoi 

infheistíochtaí chun aghaidh a thabhairt ar 

theipeanna margaidh agus cásanna 

infheistíochta fo-optamacha ar leith. 

(33) Le Ciste InvestEU, ba cheart a 

bheith in ann, i gcás inarb iomchuí, 

deontais nó ionstraimí airgeadais, nó iad 

araon, arna gcistiú as buiséad an Aontais 

nó as aon chiste ad hoc eile, amhail an 

ciste nuálaíochta de chuid Córas AE i ndáil 

le Trádáil Astaíochtaí (ETS), a mheascadh 

ar bhealach éasca éifeachtúil leis an 

ráthaíocht sin i gcásanna inar gá sin chun 

an bonn taca is fearr a chur faoi 

infheistíochtaí chun aghaidh a thabhairt ar 

chlistí margaidh agus cásanna 

infheistíochta fo-optamacha ar leith. 

 

Leasú  22 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 35 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(35) Le mol comhairleach an chláir 

InvestEU, ba cheart bonn taca a chur faoi 

líon stóinseach tionscadal infheistíochta i 

ngach ionú beartais. Ina theannta sin, ba 

cheart foráil a dhéanamh maidir le gné 

thrasearnála faoin gclár InvestEU chun 

pointe iontrála aonair agus cúnamh 

trasbheartais d’fhorbairt tionscadail a 

áirithiú do chláir de chuid an Aontais a 

bhainistítear go lárnach. 

(35) Le Mol Comhairleach an chláir 

InvestEU, ba cheart bonn taca a chur faoi 

líon stóinseach tionscadal infheistíochta i 

ngach ionú beartais agus foráil a 

dhéanamh don éagsúlú geografach a 

chur chun feidhme go héifeachtach ag 

rannchuidiú le cuspóir an Aontais maidir 

le comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta 

agus críochach a ghnóthú agus 

éagothromaíochtaí réigiúnacha a laghdú. 

Ba cheart don Mhol Comhairleach aird 

faoi leith a thabhairt do thionscadail atá 

níos lú, atá trasteorann agus a bhfuil 

breisluach AE ag baint leo. Ina theannta 

sin, ba cheart foráil a dhéanamh maidir le 
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gné thrasearnála faoin gclár InvestEU chun 

pointe iontrála aonair agus cúnamh 

trasbheartais d’fhorbairt tionscadail a 

áirithiú do chláir de chuid an Aontais a 

bhainistítear go lárnach. 

 

Leasú  23 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 36 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(36) Chun for-rochtain gheografach 

leathan ar sheirbhísí comhairleacha ar fud 

an Aontais a áirithiú agus chun eolas áitiúil 

faoin gciste InvestEU a ghiaráil go rathúil, 

ba cheart láithreacht áitiúil mhol 

comhairleach an chláir InvestEU a áirithiú, 

i gcás inar gá sin, agus scéimeanna 

tacaíochta atá ann cheana á gcur i gcuntas, 

d’fhonn cúnamh atá inláimhsithe, 

réamhghníomhach agus saincheaptha a 

sholáthar ar an láthair. 

(36) Chun for-rochtain gheografach 

leathan agus chóir ar sheirbhísí 

comhairleacha ar fud an Aontais a áirithiú 

agus chun eolas áitiúil faoin gciste 

InvestEU a ghiaráil go rathúil, ba cheart 

láithreacht áitiúil mhol comhairleach an 

chláir InvestEU a áirithiú i ngach Ballstát, 

go háirithe i limistéir ina bhfuil an líon is 

lú conarthaí á ndámhadh iontu, i gcás 

inar gá sin, agus scéimeanna tacaíochta atá 

ann cheana á gcur i gcuntas, d’fhonn 

cúnamh atá inláimhsithe, 

réamhghníomhach agus saincheaptha a 

sholáthar ar an láthair. 

 

Leasú  24 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 37 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(37) Ó thaobh an chiste InvestEU de, tá 

gá le tacaíocht fothaithe acmhainneachta 

chun cumas eagraíochtúil agus 

gníomhaíochtaí cruthaithe margaidh a 

fhorbairt, ar nithe iad atá ag teastáil chun 

tionscadail ardcháilíochta a thionscnamh. 

Anuas air sin, is é an aidhm atá ann na 

dálaí a chruthú chun go dtiocfaidh méadú 

ar líon na bhfaighteoirí incháilithe a 

d’fhéadfadh a bheith ann i ndeighleoga 

nuaghinte margaidh, go háirithe i gcás ina 

dtiocfaidh ardú mór ar chostas an idirbhirt 

(37) Ó thaobh an chiste InvestEU de, tá 

gá le tacaíocht fothaithe acmhainneachta 

chun cumas eagraíochtúil agus 

gníomhaíochtaí cruthaithe margaidh a 

fhorbairt, ar nithe iad atá ag teastáil chun 

tionscadail ardcháilíochta a thionscnamh, 

go háirithe sna tíortha is lú forbartha. 

Anuas air sin, is é an aidhm atá ann na 

dálaí a chruthú chun go dtiocfaidh méadú 

ar líon na bhfaighteoirí incháilithe a 

d’fhéadfadh a bheith ann i ndeighleoga 

nuaghinte margaidh, go háirithe i gcás ina 
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ar leibhéal an tionscadail, de thoradh a lú is 

atá méid na dtionscadal aonair, faoi mar atá 

i gcás an éiceachórais maoinithe shóisialta. 

Ba cheart, mar sin, an tacaíocht fothaithe 

acmhainneachta a bheith comhlántach agus 

sa bhreis ar ghníomhaíochtaí a dhéantar 

faoi chláir eile de chuid an Aontais a 

chumhdaíonn réimse beartais ar leith. 

dtiocfaidh ardú mór ar chostas an idirbhirt 

ar leibhéal an tionscadail, de thoradh a lú is 

atá méid na dtionscadal aonair, faoi mar atá 

i gcás an éiceachórais maoinithe shóisialta. 

Ba cheart, mar sin, an tacaíocht fothaithe 

acmhainneachta a bheith comhlántach agus 

sa bhreis ar ghníomhaíochtaí a dhéantar 

faoi chláir eile de chuid an Aontais a 

chumhdaíonn réimse beartais ar leith. 

 

Leasú  25 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 47 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(47) Leis an gciste InvestEU, ba cheart 

aghaidh a thabhairt ar theipeanna margaidh 

agus cásanna infheistíochta fo-optamacha 

ar fud an Aontais Eorpaigh agus, i gcás 

teipeanna margaidh nua nó casta, tástáil 

margaidh uile-Aontais a sholáthar le 

haghaidh táirgí airgeadais nuálacha, agus 

córais chun iad a scaipeadh. Dá bhrí sin, is 

gá gníomhaíocht a dhéanamh ar leibhéal an 

Aontais, 

(47) Leis an gciste InvestEU, ba cheart 

aghaidh a thabhairt ar easnaimh agus 

teipeanna margaidh agus cásanna 

infheistíochta fo-optamacha ar fud an 

Aontais Eorpaigh agus, i gcás teipeanna 

margaidh nua nó casta, tástáil margaidh 

uile-Aontais a sholáthar le haghaidh táirgí 

airgeadais nuálacha, agus córais chun iad a 

scaipeadh. Dá bhrí sin, is gá gníomhaíocht 

a dhéanamh ar leibhéal an Aontais, 

 

Leasú  26 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 1 – mír 1 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

Leis an Rialachán seo bunaítear Ciste 

InvestEU lena bhforáiltear maidir le 

ráthaíocht an Aontais le haghaidh 

oibríochtaí maoiniúcháin agus 

infheistíochta a dhéanann na 

comhpháirtithe cur chun feidhme mar 

thacaíocht le beartais inmheánacha an 

Aontais. 

Leis an Rialachán seo bunaítear Ciste 

InvestEU lena bhforáiltear maidir le 

ráthaíocht an Aontais le haghaidh 

oibríochtaí maoiniúcháin agus 

infheistíochta a dhéanann na 

comhpháirtithe cur chun feidhme mar 

thacaíocht le beartais inmheánacha an 

Aontais agus leagtar síos na téarmaí lena 

rialaítear caidrimh leis na comhpháirtithe 

éagsúla, faoi raon feidhme an Rialacháin 

seo. 



 

PE625.320v03-00 22/45 AD\1169267GA.docx 

GA 

Leasú  27 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 3 – mír 1 – pointe b 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(b) inbhuanaitheacht agus fás 

gheilleagar an Aontais; 

(b) inbhuanaitheacht agus fás 

gheilleagar an Aontais, lena n-áirítear 

cuspóir aeráide; 

 

Leasú  28 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 3 – mír 1 – pointe d 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(d) comhtháthú mhargaí caipitil an 

Aontais agus neartú an Mhargaidh Aonair, 

lena n-áirítear réitigh chun dul i ngleic le 

hilroinnt mhargaí caipitil an Aontais, foinsí 

maoinithe d'fhiontair san Aontas a éagsúlú 

agus maoiniú inbhuanaithe a chur chun 

cinn. 

(d) comhtháthú mhargaí caipitil an 

Aontais agus neartú an Mhargaidh Aonair, 

lena n-áirítear réitigh chun dul i ngleic le 

hilroinnt mhargaí caipitil an Aontais, foinsí 

maoinithe d’fhiontair san Aontas, go 

háirithe FBManna agus cuideachtaí 

nuathionscanta, a éagsúlú agus maoiniú 

inbhuanaithe a chur chun cinn. 

 

Leasú  29 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 3 – mír 1 – pointe d a (nua) 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (d a) rannchuidiú le gnóthú cuspóirí 

aeráide an Aontais, mar aon le tairbhí 

fadtéarmacha comhshaoil agus sochaí a 

bhaint amach 

 

Leasú  30 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 3 – mír 2 – pointe d 
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(d) an rochtain agus an fháil ar 

mhicreamhaoiniú agus ar mhaoiniú a 

mhéadú d'fhiontair shóisialta, lena 

dtacaítear le hoibríochtaí maoiniúcháin 

agus infheistíochta a bhaineann leis an 

infheistíocht agus scileanna sóisialta agus 

lena ndéantar forbairt agus comhdhlúthú ar 

mhargaí infheistíochta sóisialta, sna réimsí 

dá dtagraítear i bpointe (d) d'Airteagal 7(1). 

(d) an rochtain ar mhicreamhaoiniú 

agus ar mhaoiniú a éascú d’fhiontair 

shóisialta, lena dtacaítear le hoibríochtaí 

maoiniúcháin agus infheistíochta a 

bhaineann leis an infheistíocht agus 

scileanna sóisialta agus lena ndéantar 

forbairt agus comhdhlúthú ar mhargaí 

infheistíochta sóisialta, sna hearnálacha dá 

dtagraítear i bpointe (d) d'Airteagal 7(1). 

 

Leasú  31 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 3 – mír 2 – pointe d a (nua) 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (da) folláine san Aontas Eorpach a 

fheabhsú tríd an mbochtaineacht a 

laghdú agus dáileadh níos cothroime 

ioncam a éascú; 

Leasú  32 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 3 – mír 2 – pointe d b (nua) 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (db) tacú le hinfheistíochtaí i 

sócmhainní inbhraite agus dobhraite 

chun fás agus comhtháthú, infheistíocht 

agus fostaíocht a chothú; 

 

Leasú  33 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 4 – mír 1 – fomhír 1 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

Is é EUR 38 000 000 000 i bpraghsanna 

reatha a bheidh i ráthaíocht an Aontais 

chun críocha urrann an Aontais dá 

Is é EUR 38 000 000 000 i bpraghsanna 

reatha a bheidh i ráthaíocht an Aontais 

chun críocha urrann an Aontais dá 
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dtagraítear i bpointe (a) d'Airteagal 8(1). 

Déanfar soláthar dó ar an ráta 40 %. 

dtagraítear i bpointe (a) d’Airteagal 8(1). 

Déanfar soláthar dó ar an ráta 40 %, is é 

sin le rá EUR 15 200 000 000 (EUR 13 

065 000 000 i bpraghsanna seasmhacha). 

Leasú  34 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 4 – mír 1 – fomhír 2 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

Féadfar méid breise de ráthaíocht AE a 

sholáthar chun críocha urrann an Bhallstáit 

dá dtagraítear i bpointe (b) d'Airteagal 8(1), 

faoi réir leithdháileadh na méideanna 

comhfhreagracha ó na Ballstáit, de bhun 

[Airteagal 10(1)] de Rialachán [[Rialachán 

na bhForálacha Coiteanna] uimhir] agus 

Airteagal [75(1)] de Rialachán [[plean 

CBT] uimhir]29. 

Féadfar méid breise de ráthaíocht AE a 

sholáthar chun críocha urrann an Bhallstáit 

dá dtagraítear i bpointe (b) 

d’Airteagal 8(1), faoi réir leithdháileadh ag 

na húdarás náisiúnta nó réigiúnacha na 
mBallstát, de bhun [Airteagal 10(1)] de 

Rialachán [[Rialachán na bhForálacha 

Coiteanna] uimhir]1a agus Airteagal [75(1)] 

de Rialachán [[plean CBT] uimhir]1b. 

__________________ __________________ 

 1a Le comhlánú 

 1b Le comhlánú 

28   

29   

Leasú  35 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 4 – mír 2 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

2. Leagtar amach in Iarscríbhinn I den 

Rialachán seo dáileadh táscach an méid dá 

dtagraítear sa chéad fhomhír de mhír 1. 

Féadfaidh an Coimisiún na méideanna dá 

dtagraítear san Iarscríbhinn sin, i gcás inarb 

iomchuí, a mhodhnú le suas le 15 % i dtaca 

le gach cuspóir. Cuirfidh an Coimisiún 

Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle 

ar an eolas faoi na modhnuithe sin. 

2. Leagtar amach in Iarscríbhinn I den 

Rialachán seo dáileadh táscach an méid dá 

dtagraítear sa chéad fhomhír de mhír 1. 

Féadfaidh an Coimisiún na méideanna dá 

dtagraítear san Iarscríbhinn sin, i gcás inarb 

iomchuí, a mhodhnú le suas le 15 % i dtaca 

le gach cuspóir. Cuirfidh an Coimisiún 

Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle 

ar an eolas faoi na modhnuithe sin. 
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Leasú  36 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 4 – mír 2 a (nua) 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 2 a. I gcás go mbeidh gá le forálacha 

nua, bainfear iad sin as imill bhuiséad 

bliantúil an Aontais nó as an Ionstraim 

Sholúbthachta, ach ní bhainfear iad, in 

imthosca ar bith, as línte buiséid nó ó 

chistí a leithdháileadh cheana. 

Leasú  37 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 4 – mír 4 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

4. Féadfar an méid dá dtagraítear i 

mír 3 a úsáid freisin le haghaidh cúnamh 

teicniúil agus cúnamh riaracháin chun Clár 

InvestEU a chur chun feidhme, cuir i gcás 

gníomhaíochtaí ullmhúcháin, faireacháin, 

rialaithe, iniúchóireachta agus 

meastóireachta, lena n-áirítear córais 

teicneolaíochta faisnéise chorparáideacha. 

4. Féadfar an méid dá dtagraítear i 

mír 3 a úsáid freisin le haghaidh cúnamh 

teicniúil agus cúnamh riaracháin chun Clár 

InvestEU a chur chun feidhme, amhail 

faisnéis, oiliúint, gníomhaíochtaí 

ullmhúcháin, faireacháin, rialaithe, 

iniúchóireachta agus meastóireachta, lena 

n-áirítear córais teicneolaíochta faisnéise 

chorparáideacha. 

 

Leasú  38 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 5 – mír 1 – pointe b 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(b) tíortha aontacha, tíortha is iarrthóirí 

agus iarrthóirí ionchasacha, i gcomhréir 

leis na prionsabail ghinearálta agus na 

téarmaí agus coinníollacha ginearálta a 

bhaineann le rannpháirtíocht na dtíortha sin 

i gcláir de chuid an Aontais arna mbunú 

sna comhaontuithe réime agus sna cinntí ó 

Chomhairlí Comhlachais lena mbaineann, 

nó i gcomhaontuithe eile den chineál 

céanna, agus i gcomhréir leis na 

(b) tíortha aontacha agus tíortha is 

iarrthóirí agus iarrthóirí ionchasacha, i 

gcomhréir leis na prionsabail ghinearálta 

agus na téarmaí agus coinníollacha 

ginearálta a bhaineann le rannpháirtíocht 

na dtíortha sin i gcláir de chuid an Aontais 

arna mbunú sna comhaontuithe réime agus 

sna cinntí ó Chomhairlí Comhlachais lena 

mbaineann, nó i gcomhaontuithe eile den 

chineál céanna, agus i gcomhréir leis na 
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coinníollacha sonracha a leagtar síos sna 

comhaontuithe idir iad agus an tAontas; 

coinníollacha sonracha a leagtar síos sna 

comhaontuithe idir iad agus an tAontas; 

Leasú  39 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 7 – mír 1 – an chuid réamhráiteach 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

1. Oibreoidh Ciste InvestEU trí 

bhíthin na gceithre ionú beartais seo a 

leanas lena rachfar i ngleic le teipeanna 

margaidh nó le haon chás infheistíochta fo-

optamach faoina raon feidhme sonrach: 

1. Oibreoidh Ciste InvestEU trí 

bhíthin na gceithre ionú beartais seo a 

leanas lena rachfar i ngleic le heasnaimh 

mhargaidh nó le teipeanna margaidh nó le 

haon chás infheistíochta fo-optamach 

faoina raon feidhme sonrach, lena n-

áirítear sna réigiúin is forimeallaí. 

Leasú  40 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 7 – mír 1 – pointe a 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(a) ionú beartais bonneagair 

inbhuanaithe: lena gcuimsítear 

infheistíocht inbhuanaithe i réimsí amhail 

an t-iompar, fuinneamh, an nascacht 

dhigiteach, soláthar agus próiseáil 

amhábhar, an spás , na haigéin agus uisce, 

dramhaíl, an dúlra agus bonneagair 

chomhshaoil eile, trealamh, sócmhainní 

soghluaiste agus cur i bhfeidhm 

teicneolaíochtaí nuálacha a chuireann le 

cuspóirí inbhuanaitheachta nó sóisialta an 

Aontais, nó an dá rud, nó a chomhlíonann 

caighdeáin inbhuanaitheachta comhshaoil 

nó shóisialta an Aontais; 

(a) ionú beartais bonneagair 

inbhuanaithe: lena gcuimsítear 

infheistíocht inbhuanaithe i réimsí amhail 

an t-iompar, lena n-áirítear iompar 

ilmhódúil, turasóireacht, fuinneamh 

dírithe ar fhoinsí fuinnimh in-athnuaite 

agus ar éifeachtúlacht fuinnimh, an 

nascacht dhigiteach, soláthar agus próiseáil 

amhábhar, an spás, na haigéin agus uisce 

intíre, dramhaíl, an dúlra agus bonneagair 

chomhshaoil eile, trealamh, sócmhainní 

soghluaiste agus cur i bhfeidhm 

teicneolaíochtaí nuálacha a chuireann le 

cuspóirí inbhuanaitheachta nó sóisialta an 

Aontais, nó an dá rud, nó a chomhlíonann 

caighdeáin inbhuanaitheachta comhshaoil 

nó shóisialta an Aontais; 

Leasú  41 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 7 – mír 1 – pointe d 
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(d) ionú beartais maidir leis an 

infheistíocht shóisialta agus le scileanna 

sóisialta: lena gcuimsítear micreamhaoiniú, 

maoiniú fiontair shóisialta agus an 

geilleagar sóisialta; scileanna, oideachas, 

oiliúint agus seirbhísí gaolmhara; 

bonneagar sóisialta (lena n-áirítear 

tithíocht shóisialta agus tithíocht do mhic 

léinn); nuálaíocht shóisialta; cúram 

sláinte agus cúram fadtéarmach; cuimsiú 

agus inrochtaineacht; gníomhaíochtaí 

cultúrtha a bhfuil aidhm shóisialta ag 

baint leo; daoine leochaileacha a 

lánpháirtiú, lena n-áirítear náisiúnaigh ó 

thríú tír. 

(d) an fhuinneog chun infheistiú sa 

tsochaí a dhéanamh: lena gcuimsítear 

micreamhaoiniú, maoiniú fiontair 

shóisialta agus an geilleagar sóisialta; 

Aistriú cóir d’oibrithe, scileanna, 

oideachas, oiliúint agus seirbhísí 

gaolmhara; bonneagar sóisialta; cúram 

sláinte agus cúram fadtéarmach dírithe go 

háirithe ar na daoine is boichte sa 

tsochaí; agus lánpháirtiú na daoine is 

leochailí, lena n-áirítear náisiúnaigh tríú tír 

atá ina gcónaí go dleathach i gceann de 

Bhallstáit an Aontais Eorpaigh. 

Leasú  42 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 7 – mír 3 – fomhír 1 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

Ba cheart oibríochtaí maoiniúcháin agus 

infheistíochta faoin ionú beartais 

bonneagair inbhuanaithe dá dtagraítear i 

bpointe (a) d'fhomhír (1) a bheith faoi réir 

díonadh inbhuanaitheachta aeráide, 

comhshaoil agus sóisialta d'fhonn tionchair 

dhíobhálacha ar an aeráid, an comhshaol 

agus sa réimse sóisialta a íoslaghdú agus na 

tairbhí a uasmhéadú. Chun na críche sin, 

cuirfidh tionscnóirí a bheidh ag iarraidh 

maoinithe faisnéis leordhóthanach ar fáil 

bunaithe ar threoir a bheidh le forbairt ag 

an gCoimisiún. Déanfar tionscadail ar lú 

iad na méid áirithe a shaineofar sa treoir a 

eisiamh ón díonadh. 

Ba cheart oibríochtaí maoiniúcháin agus 

infheistíochta faoin ionú beartais 

bonneagair inbhuanaithe dá dtagraítear i 

bpointe (a) d'fhomhír (1) a bheith faoi réir 

díonadh inbhuanaitheachta aeráide, 

comhshaoil agus sóisialta d'fhonn tionchair 

dhíobhálacha ar an aeráid, an comhshaol 

agus sa réimse sóisialta a íoslaghdú agus 

na tairbhí a uasmhéadú. Chun na críche 

sin, soláthróidh tionscnóirí a bhfuil 

maoiniú á iarraidh acu faisnéis 

leordhóthanach bunaithe ar threoir atá le 

forbairt ag an gCoimisiún i bhfoirm 

gníomh tarmligthe agus a chuirfidh san 

áireamh na critéir arna bhunú ag [an 

Rialachán lena mbunaítear creat maidir 

le hinfheistíocht inbhuanaithe a éascú 

COM(2018)353]. I gcás inarb iomchuí, 

féadfar tionscadail a shaineofar sa 

treoraíocht atá faoi mhéid áirithe a eisiamh 

ón díonadh. 
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Leasú  43 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 7 – mír 3 – fomhír 2 – pointe a 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(a) i dtaca le hoiriúint, an tseasmhacht 

in aghaidh thionchar díobhálach féideartha 

an athraithe aeráide a áirithiú trí bhíthin 

measúnaithe riosca agus leochaileachta 

aeráide, lena n-áirítear bearta oiriúna 

ábhartha, agus, i dtaca le maolú, costais 

astaíochtaí gáis cheaptha teasa agus 

éifeachtaí deimhneacha na mbeart 

maolaithe aeráide a chomtháthú san anailís 

costais/sochair; 

(a) i dtaca le hoiriúint, an tseasmhacht 

in aghaidh thionchar díobhálach féideartha 

an athraithe aeráide a áirithiú trí bhíthin 

measúnaithe riosca agus leochaileachta 

aeráide, lena n-áirítear bearta oiriúna 

ábhartha, agus, i dtaca le maolú, costais 

astaíochtaí gáis cheaptha teasa agus 

éifeachtaí deimhneacha na mbeart 

maolaithe aeráide a chomtháthú san anailís 

costais/sochair agus comhlíonadh le 

cuspóirí agus caighdeáin chomhshaoil 

AE a áirithiú; 

Leasú  44 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 7 – mír 3 – fomhír 2 – pointe c a (nua) 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (c a) meastachán a dhéanamh ar na 

héifeachtaí dearfacha chun go mbainfí 

spriocanna aeráide agus fuinnimh AE 

amach mar a leagtar síos i straitéisí 

aeráide agus éifeachtúlacht fuinnimh AE; 

Leasú  45 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 7 – mír 4 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

4. Cuirfidh comhpháirtithe cur chun 

feidhme an fhaisnéis is gá ar fáil chun gur 

féidir infheistíocht a rianú, rianú lena 

gcomhlíontar cuspóirí an Aontais maidir 

leis an aeráid agus an comhshaol, bunaithe 

ar threoir a bheidh le cur ar fáil ag an 

gCoimisiún. 

4. Cuirfidh comhpháirtithe cur chun 

feidhme an fhaisnéis is gá ar fáil chun gur 

féidir infheistíocht a rianú, rianú lena 

gcomhlíontar cuspóirí an Aontais maidir 

leis an aeráid agus leis an gcomhshaol, 

bunaithe ar threoir a bheidh le cur ar fáil ag 

an gCoimisiún agus chun a mheasúnú an 

gcomhlíonann oibríochtaí leis an 

Rialachán lena mbunaítear creat chun 
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infheistíocht inbhuanaitheacht a éascú 

(COM(2018)353); 

Leasú  46 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 7 – mír 5 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

5. Beidh sé mar sprioc ag 

comhpháirtithe cur chun feidhme go 

gcuirfidh 50 % den infheistíocht faoin ionú 

beartais i dtaca le bonneagar inbhuanaithe 

le cuspóirí aeráide agus comhshaoil an 

Aontais a chomhlíonadh. 

5. Beidh sé mar sprioc ag 

comhpháirtithe cur chun feidhme go 

gcuirfidh 40% ar a laghad de na 

hoibríochtaí tacaithe infheistíochta faoin 

ionú beartais i dtaca le bonneagar 

inbhuanaithe le cuspóirí aeráide agus 

comhshaoil an Aontais a chomhlíonadh, 

chun na gealltanais faoi Chreat-

Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar 

an Athrú Aeráide COP21 a bhaint amach. 

Leasú  47 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 7 – mír 5 a (nua) 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 5 a. Féachfaidh an Coimisiún in 

éineacht leis na comhpháirtithe cur chun 

feidhme go leithdháiltear an chuid sin 

den ráthaíocht bhuiséid a bhaintear 

feidhm as don ionú beartais bonneagair 

inbhuanaithe leis an aidhm í a 

leithdháileadh go cothrom idir na 

gníomhaíochtaí sna réimsí éagsúla. 

Leasú  48 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 7 – mír 5 b (nua) 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 5 b. I réimse an iompair, 

rannchuideoidh 10 % ar a laghad den 

infheistíocht faoin ionú beartais 

bonneagair inbhuanaithe le cuspóir AE 

deireadh a chur le tionóiscí marfacha 
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bóithre agus le gortuithe tromchúiseacha 

a bhaint amach faoi 2050 agus le droichid 

iarnróid, droichid ar bhóithre, agus 

tolláin a athchóiriú ar mhaithe lena 

sábháilteacht. 

Leasú  49 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 8 – mír 1 – pointe a – pointe iii 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(iii) teipeanna margaidh nua nó casta nó 

cásanna infheistíochta fo-optamacha 

d'fhonn réitigh airgeadais agus struchtúir 

mhargaidh nua a fhorbairt; 

(iii) teipeanna margaidh nua nó casta, 

tionscadal trasteorann ilnáisiúnta, nó 

cásanna infheistíochta fo-optamacha 

d’fhonn réitigh airgeadais agus struchtúir 

mhargaidh nua a fhorbairt; 

Leasú  50 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 8 – mír 1 – pointe a – pointe iii a (nua) 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (iii a) comhar treisithe chun tionscadail 

trasteorann iompair a cheapadh, a 

ullmhú agus a chur chun feidhme. 

Leasú  51 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 8 – mír 1 – pointe b 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(b) rachaidh urrann na mBallstát i 

ngleic le teipeanna margaidh nó cásanna 

infheistíochta fo-optamacha i gceann 

amháin de na Ballstáit nó i roinnt díobh 

chun cuspóirí na gCistí rannchuidíochta 

faoi bhainistíocht chomhroinnte a thabhairt 

i gcrích. 

(b) rachaidh urrann na mBallstát i 

ngleic le teipeanna margaidh nó cásanna 

infheistíochta fo-optamacha i gceann 

amháin de na Ballstáit nó i roinnt díobh 

chun cuspóirí na gCistí rannchuidíochta 

faoi bhainistíocht chomhroinnte a thabhairt 

i gcrích. Féadfar freisin comhaontú 

maidir le rannchuidiú a thabhairt i gcrích 

idir údarás réigiúnach de chuid Bhallstát 

agus an Coimisiún. Forálfar le 

comhaontú den sórt sin gníomhaíochtaí 

infheistíochta ar chríoch an réigiúin 
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rannchuidithigh agus beidh sé faoi réir 

coinníollacha cothroma mar a leagtar síos 

in Airteagal 9 den Rialachán. 

 

Leasú  52 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 9 – mír 2 – fomhír 2 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

Tabharfaidh an Ballstát agus an Coimisiún 

an comhaontú ranníocaíochta nó leasú air i 

gcrích laistigh de cheithre mhí tar éis an 

Chinnidh ón gCoimisiún maidir leis an 

gComhaontú Comhpháirtíochta nó an 

Plean faoi CBT a ghlacadh nó tráth an 

Chinnidh ón gCoimisiún lena leasaítear 

clár nó plean faoi CBT. 

Tabharfaidh an Ballstát agus an Coimisiún 

an comhaontú ranníocaíochta nó leasú air i 

gcrích laistigh de thrí mhí tar éis an 

Chinnidh ón gCoimisiún maidir leis an 

gComhaontú Comhpháirtíochta nó an 

Plean faoi CBT a ghlacadh nó tráth an 

Chinnidh ón gCoimisiún lena leasaítear 

clár nó plean faoi CBT. 

 

Leasú  53 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 11 – mír 2 – pointe a 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(a) tionscadail trasteorann le heintitis 

atá lonnaithe nó bunaithe i mBallstát 

amháin nó níos mó agus a leathnaíonn 

amach do thríú tír amháin nó níos mó, lena 

n-áirítear tíortha aontacha, tríú tíortha is 

iarrthóir nó iarrthóir féideartha, tíortha a 

thagann faoi raon feidhme Bheartas 

Comharsanachta na hEorpa, an Limistéir 

Eorpaigh Eacnamaíoch nó Chomhlachas 

Saorthrádála na hEorpa, nó do thír nó 

críoch ar an gcoigríoch, mar a leagtar 

amach in Iarscríbhinn II a ghabhann le 

CFAE, bíodh comhpháirtí nó ná bíodh sna 

tríú tíortha sin nó sna tíortha nó na críocha 

ar an gcoigríoch. 

(a) tionscadail trasteorann le heintitis 

atá lonnaithe nó bunaithe i mBallstát 

amháin nó níos mó agus a leathnaíonn 

amach do thríú tír amháin nó níos mó, lena 

n-áirítear tíortha aontacha agus tríú tíortha 

is iarrthóir, tíortha a thagann faoi raon 

feidhme Bheartas Comharsanachta na 

hEorpa, an Limistéir Eorpaigh 

Eacnamaíoch nó Chomhlachas 

Saorthrádála na hEorpa, nó do thír nó 

críoch ar an gcoigríoch, mar a leagtar 

amach in Iarscríbhinn II a ghabhann le 

CFAE, bíodh comhpháirtí nó ná bíodh sna 

tríú tíortha sin nó sna tíortha nó na críocha 

ar an gcoigríoch. 

Leasú  54 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 12 – mír 1 – fomhír 2 
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

Maidir le hurrann an Aontais, beidh suim 

léirithe ag contrapháirteanna incháilithe 

agus beidh siad in ann oibríochtaí 

maoiniúcháin agus infheistíochta a 

chumhdach i dtrí Bhallstát ar a laghad. 

Féadfaidh na comhpháirtithe cur chun 

feidhme oibríochtaí maoiniúcháin agus 

infheistíochta a chumhdach in éineacht i 

dtrí Bhallstát ar a laghad trí ghrúpa a 

bhunú. 

Maidir le hurrann an Aontais, beidh suim 

léirithe ag contrapháirteanna incháilithe 

agus beidh siad in ann oibríochtaí 

maoiniúcháin agus infheistíochta a 

chumhdach in dhá Bhallstát ar a laghad. 

Féadfaidh na comhpháirtithe cur chun 

feidhme oibríochtaí maoiniúcháin agus 

infheistíochta a chumhdach in éineacht in 

dhá Bhallstát ar a laghad trí ghrúpa a 

bhunú. Féadfaidh an choinníoll sin a 

chomhlíonadh trí mhaoiniú agus 

oibríochtaí infheistíochta a chumhdach in 

aon réigiún amháin de Bhallstát. 

Leasú  55 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 12 – mír 1 – fomhír 3 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

Maidir le hurrann an Bhallstáit, féadfaidh 

an Ballstáit lena mbaineann contrapháirt 

incháilithe amháin nó níos mó a mholadh 

mar chomhpháirtithe cur chun feidhme as a 

measc sin a léirigh suim de bhun 

Airteagal 9(3)(c) 

Maidir le hurrann an Bhallstáit, féadfaidh 

údarás inniúil an Bhallstáit nó an réigiúin 

lena mbaineann contrapháirt incháilithe 

amháin nó níos mó a mholadh mar 

chomhpháirtithe cur chun feidhme as a 

measc sin a léirigh suim de bhun 

Airteagal 9(3)(c). 

Leasú  56 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 12 – mír 1 – fomhír 4 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

I gcás nach molann an Ballstát lena 

mbaineann comhpháirtí cur chun feidhme, 

déanfaidh an Coimisiún beart i gcomhréir 

leis an dara fomhír den mhír seo i measc na 

gcomhpháirtithe cur chun feidhme sin atá 

in ann oibríochtaí maoiniúcháin agus 

infheistíochta a chumhdach sna limistéir 

gheografacha lena mbaineann. 

I gcás nach molann an Ballstát nó an 

réigiún lena mbaineann comhpháirtí cur 

chun feidhme, déanfaidh an Coimisiún 

beart i gcomhréir leis an dara fomhír den 

mhír seo i measc na gcomhpháirtithe cur 

chun feidhme sin atá in ann oibríochtaí 

maoiniúcháin agus infheistíochta a 

chumhdach sna limistéir gheografacha lena 

mbaineann. 
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Leasú  57 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 12 – mír 2 – pointe d 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(d) éagsúlú geografach a ghnóthú; (d) éagsúlú geografach cothrom a 

ghnóthú idir na Ballstáit; 

 

Leasú  58 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 16 – mír 1 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

1. Déanfar an luach saothair maidir le 

riosca a leithdháileadh ar an Aontas agus 

comhpháirtí cur chun feidhme i gcomhréir 

lena sciar faoi seach ó thaobh riosca a 

sheasamh i ndáil le punann oibríochtaí 

maoiniúcháin agus infheistíochta, nó, i 

gcás inarb iomchuí, oibríochtaí aonair. 

Beidh neamhchosaint iomchuí ag an 

gcomhpháirtí ar a riosca féin ar oibríochtaí 

maoiniúcháin agus infheistíochta a 

fhaigheann tacaíocht ráthaíocht AE, mura 

rud é, i gcás eisceachtúil, go bhfuil na 

cuspóirí a ndírítear orthu leis an táirge 

airgeadais a bheidh le cur chun feidhme de 

chineál nach bhféadfadh an comhpháirtí 

cur chun feidhme a acmhainneacht chun 

riosca a sheasamh a leithdháileadh air. 

1. Déanfar an luach saothair maidir le 

riosca a leithdháileadh ar an Aontas agus 

comhpháirtí cur chun feidhme i gcomhréir 

lena sciar faoi seach ó thaobh riosca a 

sheasamh i ndáil le punann oibríochtaí 

maoiniúcháin agus infheistíochta, nó, i 

gcás inarb iomchuí, oibríochtaí aonair. 

Beidh neamhchosaint chothrom ag an 

gcomhpháirtí ar a riosca féin ar oibríochtaí 

maoiniúcháin agus infheistíochta a 

fhaigheann tacaíocht ráthaíocht AE, agus 

dá bharr sin chuig ráthaíocht an 

chéadchaillteanais, mura rud é go bhfuil 

na cuspóirí a ndírítear orthu leis an táirge 

airgeadais a bheidh le cur chun feidhme de 

chineál nach bhféadfadh an comhpháirtí 

cur chun feidhme a acmhainneacht chun 

riosca a sheasamh a leithdháileadh air. 

 

Leasú  59 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 17 – mír 5 a (nua) 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 5 a. Cuirfear miontuairiscí cruinnithe 

an bhoird chomhairligh ar fáil go poiblí 

ar leathanach gréasáin tiomnaithe. 
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Leasú  60 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 20 – mír 1 – fomhír 2 a (nua) 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 Cuirfidh Mol Comhairleach InvestEU 

tacaíocht chomhairleach ar fáil ar an 

leibhéil náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil, 

lena n-áirítear sna réigiúin is forimeallaí, 

chun tionscadal a chur chun cinn 

d’fhonn a áirithiú go gcuirtear gnéithe 

sóisialta agus comhshaoil san áireamh 

fud fad shaolré an tionscadail. Beidh mar 

chuid den tacaíocht sin cúnamh 

d’fhorbairt tionscadail agus fothú 

acmhainní. 

Leasú  61 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 20 – mír 2 – pointe f a (nua) 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (f a) dul i mbun gníomhaíochtaí 

cumarsáide chun feasacht a mhúscailt 

maidir leis an tacaíocht atá ar fáil do 

thionscnóirí tionscadal agus do 

hidirghabhálaithe airgeadais agus 

idirghabhálaithe eile arna soláthar ag an 

Mol Comhairleach, agus ar bhonn níos 

ginearálta, na deiseanna atá ar fáil faoi 

InvestEU. 

 

Leasú  62 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 21 – mír 1 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

1. Déanfaidh an Coimisiún Tairseach 

InvestEU a bhunú. Is é a bheidh ann 

bunachar sonraí tionscadal a mbeidh 

teacht air go héasca agus atá furasta le 

húsáid, lena gcuirfear faisnéis ábhartha ar 

1. Déanfaidh an Coimisiún Tairseach 

InvestEU a bhunú. Bunachar sonraí 

tionscadail a bheidh áisiúil don úsáideoir 

a bheidh ann, ar fáil i ngach ceann de 

theangacha oifigiúla an Aontais, a 
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fáil maidir le gach tionscadal. chuirfidh faisnéis ábhartha do gach 

tionscadal ar fáil. 

Leasú  63 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 22 – mír 1 a (nua) 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 1 a. Saineoidh an Coimisiún 

modheolaíocht chun foráil a dhéanamh 

maidir le táscairí cáilíochtúla i gcomhair 

measúnú cruinn ar an dul chun cinn 

ionsar na cuspóirí a leagtar amach in 

Airteagal 3 a bhaint amach. Ar bhonn na 

modheolaíochta sin, comhlánóidh an 

Coimisiún an Iarscríbhinn III, faoin 1 

Eanáir 2021 ar a dhéanaí. 

Leasú  64 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 22 – mír 3 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

3. Áiritheofar leis an gcóras 

tuairiscithe feidhmíochta go mbaileofar na 

sonraí is gá chun faireachán a dhéanamh ar 

chur chun feidhme agus torthaí, go 

mbaileofar iad ar dhóigh atá éifeachtúil 

éifeachtach tráthúil. Chuige sin, 

forchuirfear ceanglais chomhréireacha 

tuairiscithe ar chomhpháirtithe cur chun 

feidhme agus fhaighteoirí eile a fhaigheann 

cistí ón Aontas, de réir mar is iomchuí. 

3. Leis an gcóras tuairiscithe 

feidhmíochta, áiritheofar go mbeidh na 

sonraí le haghaidh faireachán ar chur chun 

feidhme agus ar thorthaí oiriúnach chun 

mionanailís a dhéanamh ar an dul chun 

cinn a dhéantar agus ar na deacrachtaí a 

bhíonn ann agus go ndéanfar na sonraí sin 

a bhailiú ar dhóigh atá éifeachtúil, 

éifeachtach agus tráthúil. Chuige sin, 

forchuirfear ceanglais chomhréireacha 

tuairiscithe ar chomhpháirtithe cur chun 

feidhme agus fhaighteoirí eile a fhaigheann 

cistí ón Aontas, de réir mar is iomchuí. 

Cuirfidh an córas tuairiscithe mapáil 

shoiléir ar fáil maidir leis na hionuithe 

beartais a mhionsonraítear sna réimsí 

incháilithe do mhaoiniú agus 

d’oibríochtaí infheistíochta de réir mar a 

leagtar síos in Iarscríbhinn II iad. 



 

PE625.320v03-00 36/45 AD\1169267GA.docx 

GA 

Leasú  65 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 23 – mír 1 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

1. Déanfar meastóireachtaí go tráthúil 

mar chuid den phróiseas cinnteoireachta. 

1. Déanfar meastóireachtaí go tráthúil 

mar chuid den phróiseas cinnteoireachta. 

Déanfar foráil freisin sna meastóireachtaí 

maidir le measúnú cáilíochtúil ar an dul 

chun cinn ionsar na cuspóirí a leagtar 

amach in Airteagal 3 a bhaint amach. 

 

Leasú  66 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 24 – mír 1 a (nua) 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 Déanfaidh an Chúirt Iniúchóirí 

iniúchadh ar ráthaíocht AE, na 

híocaíochtaí agus na gnóthúcháin fúithi 

agus oibríochtaí faoi chlár InvestEU. 

Déanfar tuarascáil speisialta ón gCúirt 

Iniúchóirí a eisiúint 18 mí tar éis theacht i 

bhfeidhm an rialacháin seo. 

Leasú  67 

Togra le haghaidh rialacháin 

Iarscríbhinn I – pointe 1 a (nua) 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 I gcomhréir le hAirteagal 4 den 

Rialachán seo, féadfaidh an 

leithdháileadh sin a mhodhnú le linn na 

bliana airgeadais i gcomhréir le forbairtí 

sna cuspóirí éagsúla dá dtagraítear in 

Airteagal 3(2) den Rialachán seo. 

 

Leasú  68 

Togra le haghaidh rialacháin 

Iarscríbhinn II – mír 1 – pointe 1 – pointe a 
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(a) giniúint, soláthar nó úsáid fuinnimh 

in-athnuaite inbhuanaithe ghlain a mhéadú; 

(a) giniúint, soláthar nó úsáid fuinnimh 

in-athnuaite inbhuanaithe ghlain a mhéadú 

agus a imlonnú tapa a chur chun cinn; 

 

Leasú  69 

Togra le haghaidh rialacháin 

Iarscríbhinn II – mír 1 – pointe 1 – pointe d 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(d) breoslaí sintéiseacha a tháirgeadh 

agus a sholáthar ó fhoinsí in-

athnuaite/neodracha ó thaobh carbóin de; 

breoslaí malartacha; 

(d) breoslaí sintéiseacha a tháirgeadh 

agus a sholáthar ó fhoinsí in-

athnuaite/neodracha ó thaobh carbóin de; 

breoslaí malartacha i gcomhair gach modh 

iompair; 

Leasú  70 

Togra le haghaidh rialacháin 

Iarscríbhinn II – mír 1 – pointe 2 – an chuid réamhráiteach 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

2. Bonneagair iompair inbhuanaithe a 

fhorbairt, agus trealamh agus 

teicneolaíochtaí nuálacha i gcomhréir le 

tosaíochtaí iompair an Aontais agus na 

gealltanais a rinneadh faoi Chomhaontú 

Pháras, trí bhíthin an mhéid seo go 

háirithe: 

2. Bonneagair agus réitigh 

shoghluaisteachta iompair inbhuanaithe 

agus shábháilte a fhorbairt, agus trealamh 

agus teicneolaíochtaí nuálacha i gcomhréir 

le tosaíochtaí iompair an Aontais agus na 

gealltanais a rinneadh faoi Chomhaontú 

Pháras, trí bhíthin an mhéid seo go 

háirithe: 

Leasú  71 

Togra le haghaidh rialacháin 

Iarscríbhinn II – mír 1 – pointe 2 – pointe a 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(a) tionscadail trína thacaítear le 

bonneagar TEN-T a fhorbairt, lena n-

áirítear nóid uirbeacha, calafoirt mhuirí 

agus intíre, críochfoirt ilmhódacha agus a 

nasc leis na príomhlíonraí; 

(a) tionscadail trína dtacaítear le 

bonneagar TEN-T a fhorbairt, lena n-

áirítear nóid uirbeacha, calafoirt mhuirí 

agus intíre, aerfoirt, críochfoirt ilmhódacha 

agus a nasc leis na príomhlíonraí, agus na 
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feidhmchláir theileamaitice a leagtar síos 

i Rialachán (AE) Uimh. 1315/2013; 

Leasú  72 

Togra le haghaidh rialacháin 

Iarscríbhinn II – mír 1 – pointe 2 – pointe a a (nua) 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (a a) tionscadail bhonneagair TEN-T a 

dhéanann foráil d’úsáid dhá mhodh 

iompair éagsúla ar a laghad, go háirithe 

críochfoirt lasta ilmhódúla agus moil 

iompair phaisinéirí; 

Leasú  73 

Togra le haghaidh rialacháin 

Iarscríbhinn II – mír 1 – pointe 2 – pointe b 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(b) tionscadail soghluaisteachta uirbí 

agus cliste (lena ndírítear ar chóracha 

iompair uirbigh ísealastaíochta, 

rochtaineacht, truailliú aeir agus torainn, 

ídiú fuinnimh agus tionóiscí); 

(b) tionscadail soghluaisteachta chliste 

agus inbhuanaithe i gceantair uirbeacha, 

lena n-áirítear iompar ar bhealaí uisce 

intíre agus aeriompar (dírithe ar 

mhodhanna iompair uirbeacha le 

hastaíochtaí ísle, rochtain neamh-

idirdhealaitheach, aerthruailliú agus 

torainn, tomhaltas fuinnimh agus 

sábháilteacht fheabhsaithe, lena n-

áirítear do rothaithe agus do choisithe); 

Leasú  74 

Togra le haghaidh rialacháin 

Iarscríbhinn II – mír 1 – pointe 2 – pointe c 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(c) tacú le hathnuachan agus iarfheistiú 

acmhainní iompair soghluaiste d'fhonn 

réitigh shoghluaisteachta ísealastaíochta a 

úsáid; 

(c) tacú le hathnuachan agus iarfheistiú 

acmhainní iompair soghluaiste d’fhonn 

réitigh shoghluaisteachta ísealastaíochta a 

úsáid, lena n-áirítear trí úsáid a bhaint as 

breoslaí malartacha agus breoslaí 

sintéiseacha ó fhoinsí in-athnuaite/atá 

neodrach ó thaobh carbóin de i bhfeithiclí 
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de gach modh iompair; 

Leasú  75 

Togra le haghaidh rialacháin 

Iarscríbhinn II – mír 1 – pointe 2 – pointe d 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(d) bonneagair iarnróid, tionscadail 

iarnróid eile, agus calafoirt mhuirí; 

(d) bonneagair iarnróid, tionscadail 

iarnróid eile, bonneagar uiscebhealaí 

intíre agus calafoirt mhuirí agus 

mótarbhealaí chun na farraigí; 

Leasú  76 

Togra le haghaidh rialacháin 

Iarscríbhinn II – mír 1 – pointe 2 – pointe e 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(e) bonneagar breoslaí malartacha, lena 

n-áirítear bonneagar luchtaithe leictrigh. 

(e) bonneagar breoslaí malartacha i 

gcomhair gach modh iompair, lena n-

áirítear bonneagar luchtaithe leictrigh. 

Leasú  77 

Togra le haghaidh rialacháin 

Iarscríbhinn II – mír 1 – pointe 2 – pointe e a (nua) 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (e a) tionscadail soghluaisteachta 

chliste agus inbhuanaithe, dírithe ar 

 – shábháilteacht ar bhóithre (lena n-

áirítear sábháilteacht do thiománaithe 

agus do phaisinéirí a fheabhsú agus líon 

na dtionóiscí marfacha agus líon na 

ndaoine a ghortaítear go tromchúiseach a 

laghdú), 

 – inrochtaineacht (lena n-áirítear i 

gceantair thuaithe), 

 – astaíochtaí a laghdú, 

 – forbairt agus imlonnú teicneolaíochtaí 

agus seirbhísí iompair nua, go háirithe ag 

FBManna agus i dtaca le modhanna 

iompair atá ceangailte agus 
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féinrialaitheach mar aon le ticéadú 

comhtháite 

Leasú  78 

Togra le haghaidh rialacháin 

Iarscríbhinn II – mír 1 – pointe 2 – pointe e b (nua) 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (e b) tionscadail chun bonneagar 

iompair atá ann cheana a chothabháil nó 

a uasghrádú, lena n-áirítear mótarbhealaí 

ar TEN-T i gcás ina bhfuil gá le 

huasghrádú, cothabháil nó feabhas ar 

shábháilteacht ar bhóithre, forbairt a 

dhéanamh ar sheirbhísí CCT nó sláine 

agus caighdeáin an bhonneagair a ráthú, 

go háirithe limistéir shábháilte pháirceála 

agus saoráidí sábháilte páirceála, 

stáisiúin breoslaí malartacha agus córais 

luchtaithe leictreacha; 

Leasú  79 

Togra le haghaidh rialacháin 

Iarscríbhinn II – mír 1 – pointe 2 – pointe e c (nua) 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (e c) bonneagar bóithre d’iompar i 

dtíortha an chomhtháthaithe, réigiúin 

bheagfhorbartha nó i dtionscadail 

iompair trasteorann; 

 

Leasú  80 

Togra le haghaidh rialacháin 

Iarscríbhinn II – mír 1 – pointe 6 – pointe a a (nua) 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (a a) Príobháideacht agus Sonraí 

Pearsanta a Chosaint 
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Leasú  81 

Togra le haghaidh rialacháin 

Iarscríbhinn II – mír 1 – pointe 6 – pointe f 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(f) ardscileanna agus seirbhísí 

digiteacha eile lena gcuirtear le digitiú 

tionsclaíocht an Aontais. 

(f) teicneolaíochtaí agus seirbhísí 

digiteacha forásacha lena rannchuidítear le 

digitiú thionscal an Aontais agus 

comhtháthú na dteicneolaíochtaí, na 

seirbhísí agus na scileanna digiteacha in 

earnáil an iompair san Aontas; 

Réasúnú 

Tá athrú ag teacht ar ár gcóras iompair go tapaidh mar thoradh ar dhigitiú, ó fheithiclí go 

seirbhísí soghluaisteachta go lóistíocht ilmhódach, loingseoireacht agus eile. Ba cheart do 

InvestEU tacú go sonrach le glacadh teicneolaíochtaí nuálacha san iompar mar phríomhghné 

eacnamaíoch de chuid an Aontais. 

 

Leasú  82 

Togra le haghaidh rialacháin 

Iarscríbhinn II – mír 1 – pointe 9 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

9. Turasóireacht. 9. Earnáil na turasóireachta. 

 

Leasú  83 

Togra le haghaidh rialacháin 

Iarscríbhinn II – mír 1 – pointe 11 – pointe c 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(c) oideachas, oiliúint agus seirbhísí 

gaolmhara; 

(c) oideachas, oiliúint agus seirbhísí 

gaolmhara, lena dtugtar aghaidh go 

háirithe ar dheiseanna san iompar agus 

earnálacha eile a bhfuil dúshláin rompu 

maidir le ganntanais san fhórsa saothair 

agus dul in oiriúint do theicneolaíochtaí 

nua; 
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Leasú  84 

Togra le haghaidh rialacháin 

Iarscríbhinn III – pointe 3 – pointe 3.3 a (nua) 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 3.3 a Infheistíocht a thacaíonn le 

sábháilteacht fheabhsaithe do 

thiománaithe agus do phaisinéirí i ngach 

modh iompair, go háirithe iompar de 

bhóthar 

Leasú  85 

Togra le haghaidh rialacháin 

Iarscríbhinn III – pointe 4 – pointe 4.4 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

4.4 Iompar: Infheistíocht a 

forscaoileadh i dtaca leis an ngréasán tras-

Eorpach iompair (TEN-T), arb é: 

croíghréasán TEN-T 

4.4 Iompar: Infheistíocht a 

forscaoileadh i dtaca leis an ngréasán tras-

Eorpach iompair (TEN-T), arb é: 

 – croíghréasán agus líonra cuimsitheach 

sna comhpháirteanna a n-aithnítear san 

Iarscríbhinn a ghabhann le [Rialachán 

Uimh. XXX, cuir isteach tagairt do CEF 

nua] lena mbunaítear an tSaoráid um 

Chónascadh na hEorpa;  

 – bonneagar ilmhódúil; 

 – réitigh nuálacha a rannchuidíonn le 

meascadh cothromaithe de mhodhanna 

iompair, lena n-áirítear d’iompar ar 

uiscebhealaí intíre agus aeriompar; 

 – Líon na bpointí bonneagair do bhreoslaí 

malartacha a cuireadh chun feidhme 

 

Leasú  86 

Togra le haghaidh rialacháin 

Iarscríbhinn III – pointe 7 – pointe 7.2 a (nua) 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 7.2 a Tacú le lucht saothair atá 

ardcháilithe: líon na bhfostaithe a 
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dtacaítear leo chun lucht saothair a bhfuil 

ardscileanna acu a oibríonn i monarú 

agus i seirbhísí a chothabháil agus iad a 

chur in oiriúint don digitiú 
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