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21.3.2019 A8-0175/79

Leasú 79
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
thar ceann Ghrúpa S&D

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

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1) Is é is aidhm le hAirteagal 3(3) den 
Chonradh ar an Aontas Eorpach margadh 
inmheánach a bhunú a bhíonn ag obair ar 
mhaithe le forbairt inbhuanaithe na hEorpa, 
bunaithe, i measc nithe eile, ar fhás 
eacnamaíoch cothromaithe agus 
ardleibhéal cosanta agus feabhsaithe do 
cháilíocht an chomhshaoil.

(1) Is é is aidhm le hAirteagal 3(3) den 
Chonradh ar an Aontas Eorpach margadh 
inmheánach a bhunú a bhíonn ag obair ar 
mhaithe le forbairt inbhuanaithe na hEorpa, 
bunaithe, i measc nithe eile, ar fhás 
eacnamaíoch cothromaithe, dul chun cinn 
sóisialta agus ardleibhéal cosanta agus 
feabhsaithe do cháilíocht an chomhshaoil.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/80

Leasú 80
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
thar ceann Ghrúpa S&D

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

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6) I Márta 2018, d'fhoilsigh an 
Coimisiún a Phlean Gníomhaíochta i dtaca 
le Fás Inbhuanaithe a Mhaoiniú25 lena 
gcuirtear straitéis uaillmhianach, 
chuimsitheach ar bun maidir le maoiniú 
inbhuanaithe. Ceann de na cuspóirí a 
leagtar amach sa Phlean Gníomhaíochta sin 
is ea sreafaí caipitil a atreorú chuig 
infheistíocht inbhuanaithe chun fás 
inbhuanaithe, cuimsitheach a bhaint 
amach. Tá bunú córais aicmithe aontaithe 
le haghaidh gníomhaíochtaí inbhuanaithe 
ar an mbeart is tábhachtaí agus is práinní a 
bheartaítear sa Phlean Gníomhaíochta. 
Aithnítear sa Phlean Gníomhaíochta nach 
mór tuiscint chomhroinnte ar a bhfuil i 
gceist le 'inbhuanaithe' a bheith mar 
bhonn taca le haistriú sreafaí caipitil i dtreo 
gníomhaíochtaí atá níos inbhuanaithe ná 
mar a bhí. Mar chéad chéim, ba cheart 
treoir shoiléir maidir le gníomhaíochtaí a 
cháilíonn mar chinn a rannchuidíonn le 
cuspóirí comhshaoil a bheith ina cabhair le 
hinfheisteoirí a chur ar an eolas faoi na 
hinfheistíochtaí lena ndéantar cistiú ar 
ghníomhaíochtaí eacnamaíocha atá 
inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil 
de. Féadfar tuilleadh treorach a thabhairt i 
gcéim ina dhiaidh sin maidir leis na 
gníomhaíochtaí lena rannchuidítear le 
cuspóirí inbhuanaitheachta eile, lena n-
áirítear cuspóirí sóisialta.

(6) I Márta 2018, d’fhoilsigh an 
Coimisiún a Phlean Gníomhaíochta i dtaca 
le Fás Inbhuanaithe a Mhaoiniú25 lena 
gcuirtear straitéis uaillmhianach, 
chuimsitheach ar bun maidir le maoiniú 
inbhuanaithe. Ceann de na cuspóirí a 
leagtar amach sa Phlean Gníomhaíochta sin 
is ea sreafaí caipitil a atreorú chuig 
infheistíocht inbhuanaithe chun fás 
inbhuanaithe, cuimsitheach a bhaint 
amach. Tá bunú córais aicmithe aontaithe 
agus táscairí chun méid 
inbhuanaitheachta na ngníomhaíochtaí a 
shainaithint ar an mbeart is tábhachtaí 
agus is práinní a bheartaítear sa Phlean 
Gníomhaíochta. Aithnítear sa Phlean 
Gníomhaíochta nach mór tuiscint 
chomhroinnte agus iomlánaíoch ar 
thionchar na ngníomhaíochtaí 
eacnamaíocha agus na n-infheistíochtaí 
ar an inbhuanaitheacht chomhshaoil 
agus éifeachtúlacht acmhainní a bheith 
mar bhonn taca le haistriú sreafaí caipitil i 
dtreo gníomhaíochtaí atá níos inbhuanaithe 
ná mar a bhí. Mar chéad chéim, ba cheart 
treoir shoiléir maidir le gníomhaíochtaí a 
cháilíonn mar chinn a rannchuidíonn le 
cuspóirí comhshaoil a bheith ina cabhair le 
hinfheisteoirí a chur ar an eolas faoi na 
hinfheistíochtaí lena ndéantar cistiú ar 
ghníomhaíochtaí eacnamaíocha i 
gcomhréir leis an méid 
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inbhuanaitheachta a bhaineann leo. I 
bhfianaise Spriocanna 
Inbhuanaitheachta na Náisiún Aontaithe 
agus na gconclúidí ón gComhairle 
Eorpach an 20 Meitheamh 2017, ba 
cheart tuilleadh treorach maidir leis na 
gníomhaíochtaí lena rannchuidítear le 
cuspóirí inbhuanaitheachta eile, lena n-
áirítear cuspóirí sóisialta agus rialachais, a 
fhorbairt freisin chun gur féidir Clár 
Oibre 2030 a chur chun feidhme ar 
bhealach iomlán, comhleanúnach, 
cuimsitheach, comhtháite agus 
éifeachtach.

_________________ _________________
25 COM(2018) 97 final. 25 COM(2018) 97 final.
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21.3.2019 A8-0175/81

Leasú 81
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
thar ceann Ghrúpa S&D

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

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 6 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6 a) I mí na Samhna 2017, d’fhógair 
agus shínigh Parlaimint na hEorpa, an 
Chomhairle agus an Coimisiún Colún 
Eorpach na gCeart Sóisialta, ar mhaithe 
le hEoraip a théann i ngleic leis an 
dífhostaíocht, an bhochtaineacht agus an 
t-idirdhealú agus a chinntíonn 
comhionannas deiseanna do dhaoine óga 
agus do dhaoine leochaileacha. Is féidir 
cur chun feidhme cuimsitheach agus 
forleathan an cholúin a éascú trí na 
sreafaí airgeadais a chur i gcomhréir leis 
an gconair sin. I ndáil leis sin, 
gníomhaíochtaí eacnamaíocha lena 
gcuirtear chun cinn rochtain 
cothromasach ar sheirbhísí 
bunriachtanacha amhail bia, sláinte, 
oideachas agus oiliúint, cosaint shóisialta, 
tithíocht, seirbhísí bunúsacha 
bunriachtanacha agus lena gcuirtear an 
geilleagar sóisialta agus fiontair 
shóisialta chun cinn, ba cheart féachaint 
orthu mar rannchuidiú sochaíoch le 
cuspóirí sóisialta uileghabhálacha AE a 
chumhdaítear sna Conarthaí agus go 
háirithe leis na cuspóirí ó thaobh laghdú 
a dhéanamh ar an mbochtaineacht agus 
ar an éagothroime agus, dá bhrí sin, ba 
cheart go mbainfidís tairbhe as creat 
comhchuibhithe in AE maidir le cinneadh 
a dhéanamh faoi na coinníollacha faoina 
measfaí go rannchuidíonn gníomhaíocht 
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eacnamaíoch shonrach go mór le cuspóirí 
sóisialta.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/82

Leasú 82
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
thar ceann Ghrúpa S&D

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

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 16

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(16) Ionas nach ndéanfar dochar do 
leasanna tomhaltóirí, ba cheart do 
bhainisteoirí cistí agus d'infheisteoirí 
institiúideacha a thairgeann táirgí 
airgeadais mar chinn atá inbhuanaithe ó 
thaobh an chomhshaoil de nochtadh a 
dhéanamh ar an dóigh agus ar a mhéid a 
úsáidtear na critéir maidir le 
gníomhaíochtaí eacnamaíocha atá 
inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil 
de chun inbhuanaitheacht chomhshaoil na 
n-infheistíochtaí a chinneadh. Leis an 
bhfaisnéis sin arna nochtadh, ba cheart a 
chur ar a gcumas d'infheisteoirí tuiscint a 
fháil ar an sciar den infheistíocht lena 
ndéantar cistiú ar ghníomhaíochtaí 
eacnamaíocha atá inbhuanaithe ó thaobh 
an chomhshaoil de mar chéatadán de na 
gníomhaíochtaí eacnamaíocha go léir, 
agus, ar an gcaoi sin, tuiscint a fháil ar 
inbhuanaitheacht comhshaoil na 
hinfheistíochta. Ba cheart don Choimisiún 
an fhaisnéis nach mór a nochtadh chun na 
críche sin a shonrú. Leis an bhfaisnéis sin, 
ba cheart a chur ar a gcumas do na húdaráis 
inniúla náisiúnta comhlíonadh na 
hoibleagáide nochta a fhíorú go héasca, 
agus an oibleagáid sin a fhorfheidhmiú i 
gcomhréir leis an dlí náisiúnta is 
infheidhme.

(16) Chun infheisteoirí miondíola a 
chur ar an eolas agus chun cosaint 
tomhaltóirí a áirithiú, ba cheart go 
nochtfadh bainisteoirí cistí agus 
infheisteoirí institiúideacha a thairgeann 
táirgí airgeadais mar tháirgí atá 
inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de 
méid na hinbhuanaitheachta comhshaoil a 
bhaineann le hinfheistíochtaí agus a 
dtionchar ar an gcomhshaol. Leis an 
bhfaisnéis sin arna nochtadh, ba cheart gur 
féidir le hinfheisteoirí tuiscint a fháil ar na 
critéir agus na táscairí arna n-úsáid chun 
an tionchar ar an gcomhshaol agus méid 
na hinbhuanaitheachta comhshaoil a 
bhaineann leis an infheistíocht a 
shainaithint. Ba cheart don Choimisiún an 
fhaisnéis nach mór a nochtadh i 
dtuarascálacha bliantúla agus 
bainistíochta a bhfuil iniúchadh déanta 
orthu chun na críche sin a shonrú mar aon 
le minicíocht, foirm agus faighteoirí an 
nochta, mar chuid de thuairisciú 
comhtháite. Leis an bhfaisnéis sin, ba 
cheart gur féidir leis na húdaráis inniúla 
náisiúnta, agus na ÚMEnna nuair is gá, 
comhlíonadh na hoibleagáide nochta a 
fhíorú go héasca, agus an oibleagáid sin a 
fhorfheidhmiú i gcomhréir leis an dlí 
náisiúnta agus dlí an Aontais is 
infheidhme. Ba cheart go gcuirfeadh na 
ceanglais nochta le saothar an 
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Tionscnaimh Dhomhanda um 
Thuairisciú agus le Prionsabail na 
Náisiún Aontaithe um Infheistíocht 
Fhreagrach. Ba cheart don Choimisiún a 
áirithiú go gcuirfidh aon cheanglais 
nochta nua leis na ceanglais atá ann 
cheana féin faoin reachtaíocht atá ann 
cheana agus nach mbeidh dúbláil nach 
gá ar thuairisciú mar thoradh orthu.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/83

Leasú 83
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
thar ceann Ghrúpa S&D

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

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 21

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(21) Ag meabhrú an ghealltanais 
chomhpháirtigh a rinne Parlaimint na 
hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún 
chun na prionsabail atá cumhdaithe i 
gColún Eorpach na gCeart Sóisialta a 
shaothrú d'fhonn tacú le fás inbhuanaithe, 
cuimsitheach, agus ag aithint ábharthacht 
chearta agus chaighdeáin íosta idirnáisiúnta 
an duine agus na gceart agus na gcaighdeán 
íosta idirnáisiúnta saothair, ba cheart nár 
mhór gníomhaíochtaí eacnamaíocha a 
bheith i gcomhréir le coimircí íosta chun 
cáiliú mar chinn atá inbhuanaithe ó thaobh 
an chomhshaoil de. Ar an gcúis sin, níor 
cheart gníomhaíochtaí eacnamaíocha a 
bheith cáilithe mar chinn atá inbhuanaithe 
ó thaobh an chomhshaoil de ach amháin 
nuair a dhéantar iad agus dearbhú na 
hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair (EIS) 
maidir le Cearta Bunúsacha agus 
Prionsabail ag an Obair agus na hocht 
gcroíchoinbhinsiún de chuid EIS á 
gcomhlíonadh. Sainítear i 
gcroíchoinbhinsiúin EIS cearta an duine 
agus cearta saothair atá cuideachtaí ceaptha 
a urramú. Cumhdaítear roinnt de na 
caighdeáin idirnáisiúnta sin freisin i gCairt 
um Chearta Bunúsacha an Aontais 
Eorpaigh, go háirithe toirmeasc ar an 
sclábhaíocht agus ar shaothar éignithe agus 
prionsabal an neamh-idirdhealaithe. Tá na 
coimircí íosta sin gan dochar do chur i 

(21) Ag meabhrú an ghealltanais 
chomhpháirtigh a rinne Parlaimint na 
hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún 
chun na prionsabail atá cumhdaithe i 
gColún Eorpach na gCeart Sóisialta a 
shaothrú chun tacú le fás inbhuanaithe, 
cuimsitheach, agus ag aithint ábharthacht 
chearta agus chaighdeáin íosta idirnáisiúnta 
an duine agus na gceart agus na gcaighdeán 
íosta idirnáisiúnta saothair, ba cheart nár 
mhór gníomhaíochtaí eacnamaíocha a 
bheith i gcomhréir le coimircí íosta chun 
cáiliú mar chinn atá inbhuanaithe ó thaobh 
an chomhshaoil de. Ar an gcúis sin, níor 
cheart gníomhaíochtaí eacnamaíocha a 
bheith cáilithe mar chinn atá inbhuanaithe 
ó thaobh an chomhshaoil de ach amháin 
nuair a dhéantar iad agus dearbhú na 
hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair (EIS) 
maidir le Cearta Bunúsacha agus 
Prionsabail ag an Obair agus na hocht 
gcroíchoinbhinsiún de chuid EIS á 
gcomhlíonadh, maille le hurramú don 
Bhille Idirnáisiúnta maidir le Cearta an 
Duine, Cairt AE um Chearta Bunúsacha, 
Prionsabail Threoracha na Náisiún 
Aontaithe maidir le Gnó agus Cearta an 
Duine, Treoirlínte ECFE maidir le 
Fiontair Ilnáisiúnta agus Prionsabail na 
Náisiún Aontaithe um Infheistíocht 
Fhreagrach. Ba cheart d’infheisteoirí aird 
a thabhairt freisin ar Threoir Díchill Chuí 
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bhfeidhm ceanglais atá níos déine ná mar a 
bhí maidir leis an an gcomhshaol, le sláinte 
agus le sábháilteacht agus le 
hinbhuanaitheacht shóisialta a leagtar 
amach i ndlí an Aontais, i gcás inarb 
infheidhme.

ECFE maidir le hIompar Gnó Freagrach 
(2018). Sa chomhthéacs seo, ciallaíonn 
dícheall cuí na nósanna imeachta a 
dhéanann gnóthais chun rioscaí 
inbhuanaitheachta mar a shainmhínítear 
iad in [Oifig na bhFoilseachán: cuir 
isteach an tagairt don Rialachán maidir le 
nochtadh a bhaineann le hinfheistíochtaí 
inbhuanaithe agus rioscaí 
inbhuanaitheachta agus Iarscríbhinn I a 
ghabhann leis] a shainaithint, a chosc, a 
mhaolú agus a chur san áireamh. 
Sainítear i gcroíchoinbhinsiúin EIS cearta 
an duine agus cearta saothair atá 
cuideachtaí ceaptha a urramú. Cumhdaítear 
roinnt de na caighdeáin idirnáisiúnta sin 
freisin i gCairt um Chearta Bunúsacha an 
Aontais Eorpaigh, go háirithe toirmeasc ar 
an sclábhaíocht agus ar shaothar éignithe 
agus prionsabal an neamh-idirdhealaithe. 
Tá na coimircí íosta sin gan dochar do chur 
i bhfeidhm ceanglais atá níos déine ná mar 
a bhí maidir leis an gcomhshaol, le sláinte 
agus le sábháilteacht agus le 
hinbhuanaitheacht shóisialta a leagtar 
amach i ndlí an Aontais, i gcás inarb 
infheidhme.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/84

Leasú 84
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
thar ceann Ghrúpa S&D

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

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 33

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(33) Chun na ceanglais a leagtar amach 
sa Rialachán seo a shonrú, agus go háirithe 
chun critéir scagtha theicniúla atá 
mionsonraithe agus calabraithe a bhunú 
agus a thabhairt cothrom le dáta i leith 
gníomhaíochtaí eacnamaíocha éagsúla 
maidir lena bhfuil i gceist le rannchuidiú 
mór leis na cuspóirí comhshaoil agus 
dochar suntasach dóibh, ba cheart an 
chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i 
gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh 
ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a 
tharmligean chuig an gCoimisiún i dtaca 
leis an bhfaisnéis is gá chun an oibleagáid 
nochta a leagtar amach in Airteagal 4(3) a 
chomhlíonadh, agus i dtaca leis na critéir 
scagtha theicniúla a luaitear in 
Airteagal 6(2), Airteagal 7(2), 
Airteagal 8(2), Airteagal 9(2), 
Airteagal 10(2) agus Airteagal 11(2). Tá sé 
tábhachtach, go háirithe, go rachadh an 
Coimisiún i mbun comhairliúcháin 
iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, 
lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe, 
agus go ndéanfar na comhairliúcháin sin i 
gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos 
i gComhaontú Idirinstitiúideach maidir le 
Reachtóireacht Níos Fearr an 
13 Aibreán 2016. Go sonrach, chun 
rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú 
gníomhartha tarmligthe a áirithiú, ba cheart 
do Pharlaimint na hEorpa agus don 

(33) Chun na ceanglais a leagtar amach 
sa Rialachán seo a shonrú, agus go háirithe 
chun critéir scagtha theicniúla agus 
táscairí atá mionsonraithe agus calabraithe 
a bhunú agus a thabhairt cothrom le dáta i 
leith gníomhaíochtaí eacnamaíocha éagsúla 
maidir lena bhfuil i gceist le rannchuidiú 
mór leis na cuspóirí comhshaoil agus 
dochar suntasach dóibh, ba cheart an 
chumhacht gníomhartha a ghlacadh i 
gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh 
ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a 
tharmligean chuig an gCoimisiún i dtaca 
leis an bhfaisnéis is gá chun an oibleagáid 
nochta a leagtar amach in Airteagal 4(3) a 
chomhlíonadh, agus i dtaca leis na critéir 
scagtha theicniúla a luaitear in 
Airteagal 6(2), Airteagal 7(2), 
Airteagal 8(2), Airteagal 9(2), 
Airteagal 10(2), Airteagal 11(2), Airteagal 
11a(2) agus Airteagal 12(2), maille leis na 
sonraíochtaí maidir le coimircí íosta a 
leagtar amach in Airteagal 13(3). Tá sé 
tábhachtach, go háirithe, go rachadh an 
Coimisiún i mbun comhairliúcháin phoiblí 
iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, 
lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe, 
agus go ndéanfar na comhairliúcháin sin i 
gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos 
i gComhaontú Idirinstitiúideach maidir le 
Reachtóireacht Níos Fearr an 
13 Aibreán 2016. Go sonrach, chun 
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Chomhairle na doiciméid uile a fháil an 
tráth céanna le saineolaithe na mBallstát, 
agus ba cheart rochtain chórasach a bheith 
ag saineolaithe Pharlaimint na hEorpa agus 
na Comhairle ar chruinnithe de 
shainghrúpaí de chuid an Choimisiúin a 
bhíonn ag plé le hullmhú gníomhartha 
tarmligthe.

rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú 
gníomhartha tarmligthe a áirithiú, ba cheart 
do Pharlaimint na hEorpa agus don 
Chomhairle na doiciméid uile a fháil an 
tráth céanna le saineolaithe na mBallstát, 
agus ba cheart rochtain chórasach a bheith 
ag saineolaithe Pharlaimint na hEorpa agus 
na Comhairle ar chruinnithe de 
shainghrúpaí de chuid an Choimisiúin a 
bhíonn ag plé le hullmhú gníomhartha 
tarmligthe.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/85

Leasú 85
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
thar ceann Ghrúpa S&D

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

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

1. Bunaítear leis an Rialachán seo na 
critéir chun méid an tionchair ar an 
gcomhshaol agus méid na 
hinbhuanaitheachta a bhaineann le 
gníomhaíocht eacnamaíoch a chinneadh 
chun críocha méid na hinbhuanaitheachta 
comhshaoil a bhaineann le hinfheistíocht a 
shuí.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/86

Leasú 86
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
thar ceann Ghrúpa S&D

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

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 2 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

(a) bearta arna nglacadh ag na Ballstáit 
nó ag an Aontas lena leagtar amach aon 
cheanglais atá gaolmhar leis an 
inbhuanaitheacht atá ar ghníomhaithe 
margaidh ábhartha i leith táirgí airgeadais 
nó bannaí corparáideacha.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/87

Leasú 87
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
thar ceann Ghrúpa S&D

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

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 2 – pointe b a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b a) rannpháirtithe sa mhargadh 
airgeadais a thairgeann táirgí airgeadais 
eile seachas sna cásanna seo a leanas:
i. má sholáthraíonn an rannpháirtí sa 
mhargadh airgeadais mínithe, atá 
tacaithe ag fianaise réasúnta chun 
sástacht na n-údarás inniúil ábhartha, 
nach bhfuil aon tionchar 
inbhuanaitheachta suntasach ag na 
gníomhaíochtaí eacnamaíocha arna 
gcistiú ag a tháirgí airgeadais de réir na 
gcritéar scagtha teicniúil dá dtagraítear in 
Airteagail 3 agus 3a, agus sa chás sin ní 
bheidh feidhm ag forálacha Chaibidil II 
agus Chaibidil III. Cuirfear an fhaisnéis 
sin ar fáil ina réamheolaire, nó
ii má dhearbhaíonn an rannpháirtí sa 
mhargadh airgeadais ina réamheolaire 
nach bhfuil cuspóirí inbhuanaitheachta á 
saothrú leis an táirge airgeadais i dtrácht 
agus go bhfuil baol méadaithe ann go 
dtacóidh an táirge le gníomhaíochtaí 
eacnamaíocha nach meastar a bheith 
inbhuanaithe faoin Rialachán seo.
2a. Cuirfear i bhfeidhm na critéir dá 
dtagraítear in Airteagal 1(1) ar bhealach 
comhréireach, agus ualach iomarcach 
riaracháin á sheachaint, agus ag cur san 
áireamh cineál, scála agus castacht an 
rannpháirtí sa mhargadh airgeadais agus 
na n-institiúidí creidmheasa trí 
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fhorálacha simplithe le haghaidh eintitis 
bheaga agus neamhchasta i gcomhréir le 
forálacha mhír 2d d’Airteagal 4.
2b. Féadfar na critéir dá dtagraítear sa 
chéad mhír den Airteagal seo a úsáid 
chun na críche atá luaite sa mhír sin ag 
gnóthais nach gcumhdaítear le 
hAirteagal 1(2) nó maidir le táirgí 
airgeadais eile seachas na cinn sin a 
shainítear in Airteagal 2 ar bhonn 
deonach,
2c. Glacfaidh an Coimisiún gníomh 
tarmligthe chun críche na faisnéise a 
chuirfidh an rannpháirtí sin sa mhargadh 
airgeadais faoi bhráid na n-údarás inniúil 
ábhartha chun críocha phointe (a) de 
mhír 2.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/88

Leasú 88
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
thar ceann Ghrúpa S&D

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

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) ciallaíonn 'rannpháirtithe sa 
mhargadh airgeadais' rannpháirtithe sa 
mhargadh airgeadais mar a 
shainmhínítear iad in Airteagal 2(a) de 
[togra ón gCoimisiún le haghaidh 
Rialachán maidir le nochtaí a bhaineann le 
hinfheistíochtaí inbhuanaithe agus rioscaí 
hinbhuanaitheachta agus lena leasaítear 
Treoir (AE) 2016/2341];

(b) ciallaíonn ‘rannpháirtithe sa 
mhargadh airgeadais’ aon cheann de na 
nithe seo a leanas, mar a shainmhínítear 
iad in Airteagal 2(a) de [togra ón 
gCoimisiún le haghaidh Rialachán maidir 
le nochtadh a bhaineann le hinfheistíochtaí 
inbhuanaithe agus rioscaí 
hinbhuanaitheachta agus lena leasaítear 
Treoir (AE) 2016/2341], lena n-áirítear:
(i) gnóthas árachais, lena n-áirítear iad 
siúd a chuireann IBIPanna ar fáil, 
BCIM, gnólacht infheistíochta a 
sholáthraíonn bainistíocht punainne, 
IORP nó soláthraí táirge pinsin;
(ii) bainisteoir um chiste caipitil fiontair 
cáilitheach atá cláraithe i gcomhréir le 
hAirteagal 14 de Rialachán (AE) 
Uimh. 345/2013;
(iii) bainisteoir um chiste fiontraíochta 
sóisialta cáilitheach atá cláraithe i 
gcomhréir le hAirteagal 15 de Rialachán 
(AE) Uimh. 346/2013;
(iv) cuideachta bhainistíochta GCUInna;
(v) institiúid chreidmheasa mar a 
shainmhínítear í i bpointe (1) 
d’Airteagal 4(1) de Rialachán (AE) 
Uimh. 575/2013 a shainmhínítear faoi 
[Oifig na bhFoilseachán: cuir isteach 
tagairt don airteagal ábhartha] de 
Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;
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(vi) eisitheoir eisiúintí faoi Threoir 
2003/71/CE maidir le Réamheolairí agus 
Rialachán (AE) 2017/1129 maidir le 
Réamheolairí nach gcumhdaítear le 
pointí (i) go (v);
(ba) ciallaíonn ‘gnóthas árachais’ 
gnóthas árachais arna údarú i gcomhréir 
le hAirteagal 18 de Threoir 2009/138/CE 
nó mar a shainmhínítear é in 
Airteagal 13(1) de Threoir 2009/138/CE 
nuair a chuirtear cumhdach árachais ar 
fáil do ghnóthas;

Or. en


