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GA Aontaithe san éagsúlacht GA

1.7.2020 A9-0081/4

Leasú 4
Hélène Laporte
thar ceann Ghrúpa ID

Tuarascáil A9-0081/2020
David Cormand
Gníomhaíochtaí airgeadais an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta – tuarascáil bhliantúil 2019
(2019/2126(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 1

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú.

1. á thabhairt chun suntais a 
thábhachtaí atá gníomhaíochtaí BEI, mar 
bhanc an Aontais, maidir le leibhéil reatha 
infheistíochta laistigh de AE a mhéadú, ar 
leibhéil iad atá faoi bhun na meán stairiúil 
agus nach bhfuil leordhóthanach chun 
uaillmhianta inbhuanaitheachta, 
eacnamaíocha agus sóisialta AE agus 
uaillmhianta AE maidir le cruthú post a 
chomhlíonadh ná chun comhtháthú 
réigiúnach, nuálaíocht agus iomaíochas ar 
leibhéal AE a bhaint amach chomh maith 
le maoiniú ar an leibhéal áitiúil, lena n-
áirítear trí bhardais a fhreagraíonn do 
riachtanais na saoránach;

1. ag tabhairt dá haire 
gníomhaíochtaí BEI, mar bhanc na 
mBallstát, maidir le leibhéil reatha 
infheistíochta laistigh de AE a mhéadú, ar 
leibhéil iad atá faoi bhun na meán stairiúil 
le haghaidh spriocanna inbhuanaitheachta, 
eacnamaíocha agus sóisialta AE agus le 
haghaidh na leibhéal is gá chun 
comhtháthú réigiúnach, nuálaíocht agus 
iomaíochas ar leibhéal AE a bhaint amach 
chomh maith le maoiniú ar an leibhéal 
áitiúil, lena n-áirítear trí bhardais a 
fhreagraíonn do riachtanais na saoránach;

Or. en
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GA Aontaithe san éagsúlacht GA

1.7.2020 A9-0081/5

Leasú. 5
Hélène Laporte
thar ceann an Ghrúpa um Chéannacht agus Daonlathas

Tuarascáil A9-0081/2020
David Cormand
Gníomhaíochtaí airgeadais an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta – tuarascáil bhliantúil 2019
(2019/2126(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 6 a (nua)

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú.

6a. á iarraidh ar BEI saintréithe 
sonracha na réigiún is forimeallaí a chur 
san áireamh ó thaobh OTI, leibhéal na 
forbartha, struchtúr na n-earnálacha 
eacnamaíocha, na margaí ina 
bhfeidhmíonn FBManna agus rochtain 
FBManna ar mhaoiniú;

Or. en
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1.7.2020 A9-0081/6

Leasú 6
Hélène Laporte
thar ceann an Ghrúpa um Chéannacht agus Daonlathas

Tuarascáil A9-0081/2020
David Cormand
Gníomhaíochtaí airgeadais an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta – tuarascáil bhliantúil 2019
(2019/2126(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 11

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú.

11. á iarraidh ar BEI béim a leagan 
ar a chomhairliúcháin leis na 
geallsealbhóirí uile a ndéanann a 
thionscadail difear dóibh, go háirithe 
pobail áitiúla, an tsochaí shibhialta agus 
an pobal i gcoitinne;

11. á iarraidh ar BEI béim a leagan ar a 
chomhairliúcháin leis na geallsealbhóirí 
uile a ndéanann a thionscadail difear 
dóibh, go háirithe pobail áitiúla, an 
tsochaí shibhialta agus an pobal i 
gcoitinne, mar aon le bainc náisiúnta 
forbartha eacnamaíche;

Or. en



AM\1209053GA.docx PE647.695v01-00

GA Aontaithe san éagsúlacht GA

1.7.2020 A9-0081/7

Leasú 7
Hélène Laporte
thar ceann an Ghrúpa um Chéannacht agus Daonlathas

Tuarascáil A9-0081/2020
David Cormand
Gníomhaíochtaí airgeadais an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta – tuarascáil bhliantúil 2019
(2019/2126(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 57

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú.

57. ag tabhairt dá haire go ndearna BEI 
conarthaí maoinithe a shíniú in 2018 le 
haghaidh 101 thionscadal nua lasmuigh de 
AE, agus maoiniú faofa de EUR 9.05 
billiún ag gabháil leo, ar tionscadail iad 
lena ndírítear ar infheistíochtaí iomlána de 
EUR 41 bhilliún a chumasú, le leibhéil 
iasachtaithe níos airde ná a bhí ann riamh i 
leith na haeráide agus i leith an 
bhonneagair shóisialta agus eacnamaíoch;

57. ag tabhairt dá haire go ndearna BEI 
conarthaí maoinithe a shíniú in 2018 le 
haghaidh 101 thionscadal nua lasmuigh de 
AE, agus maoiniú faofa de EUR 9.05 
billiún ag gabháil leo, ar tionscadail iad 
lena ndírítear ar infheistíochtaí iomlána de 
EUR 41 bhilliún a chumasú, le leibhéil 
iasachtaithe níos airde ná a bhí ann riamh i 
leith na haeráide agus i leith an 
bhonneagair shóisialta agus eacnamaíoch; 
á iarraidh ar BEI scor de na 
gníomhaíochtaí uile a bhaineann le 
maoiniú lasmuigh den Aontas;

Or. en
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1.7.2020 A9-0081/8

Leasú 8
Hélène Laporte
thar ceann an Ghrúpa um Chéannacht agus Daonlathas

Tuarascáil A9-0081/2020
David Cormand
Gníomhaíochtaí airgeadais an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta – tuarascáil bhliantúil 2019
(2019/2126(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 63

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú.

63. á mheas gur cheart do BEI feabhas 
a chur ar an bhfaireachán a dhéanann sé ar 
thionscadail agus feabhas a chur ar a 
thuairisciú agus meastóireacht ar na torthaí 
iarbhír a bhaintear amach agus ar a anailís 
ar thionchair iarbhír eacnamaíoch, sóisialta 
agus comhshaoil; á mholadh, dá bhrí sin, 
go ndéanfaí líon na mball foirne áitiúil i 
dtíortha comhpháirtíochta a mhéadú;

63. á mheas gur cheart do BEI feabhas 
a chur ar an bhfaireachán a dhéanann sé ar 
thionscadail agus feabhas a chur ar a 
thuairisciú agus meastóireacht ar na torthaí 
iarbhír a bhaintear amach agus ar a anailís 
ar thionchair iarbhír eacnamaíoch, sóisialta 
agus comhshaoil; á mholadh, dá bhrí sin, 
go ndéanfaí líon na mball foirne áitiúil i 
dtíortha comhpháirtíochta a mhéadú; ag 
tabhairt dá haire nár cheart tionscadail a 
ndearnadh measúnú olc orthu amhail an 
tionscadal mianadóireachta i bPoblacht 
Dhaonlathach an Chongó a 
athdhéanamh;

Or. en



AM\1209053GA.docx PE647.695v01-00

GA Aontaithe san éagsúlacht GA

1.7.2020 A9-0081/9

Leasú 9
Hélène Laporte
thar ceann an Ghrúpa um Chéannacht agus Daonlathas

Tuarascáil A9-0081/2020
David Cormand
Gníomhaíochtaí airgeadais an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta – tuarascáil bhliantúil 2019
(2019/2126(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 65 a (nua)

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú.

65a. á chur in iúl gurb oth léi gur 
shroich iasachtú BEI don Tuirc, tír nach 
n-urramaíonn roinnt de 
bhunphrionsabail na saoirse agus an 
daonlathais, EUR 385.8 milliún in 2018, 
agus ag tabhairt dá haire, agus é ina 
ábhar imní di, go bhfuil níos mó ná EUR 
28.9 billiún tugtha ar iasacht don Tuirc ó 
bhí 2000 ann;

Or. en
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1.7.2020 A9-0081/10

Leasú 10
Hélène Laporte
thar ceann an Ghrúpa um Chéannacht agus Daonlathas

Tuarascáil A9-0081/2020
David Cormand
Gníomhaíochtaí airgeadais an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta – tuarascáil bhliantúil 2019
(2019/2126(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 73

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

73. Recalls that the same principles of 
accountability and transparency should 
apply to all EU bodies8; á áitiú, maidir leis 
an ról eacnamaíoch méadaithe atá ag 
Grúpa BEI agus an méadú atá tagtha ar a 
acmhainneacht infheistíochta agus an úsáid 
a bhaineann BEI as ráthaíocht bhuiséadach 
AE chun a oibríochtaí a ráthú, nach mór go 
mbeadh dlúthbhaint acu sin le 
trédhearcacht, freagracht agus cuntasacht 
maidir lena oibríochtaí eacnamaíocha, leis 
an úsáid a bhaineann sé as ráthaíocht 
bhuiséadach AE, le breisíocht oibríochtaí 
BEI, agus le pleananna a d’fhéadfadh a 
bheith ann amach anseo maidir le 
fochuideachta forbartha a bheith ag BEI; á 
iarraidh go rachfaí i mbun cinnteoireacht 
thrédhearcach agus dlúthchomhar le 
hinstitiúidí AE chun comhleanúnachas 
agus inchreidteacht na gcuspóirí a leagtar 
amach a áirithiú; ag tabhairt dá haire go 
bhfuil beartas trédhearcachta Ghrúpa BEI 
bunaithe ar thoimhde nochta, agus á 
mheabhrú do BEI go bhfuil oibleagáidí 
dlíthiúla air faoi Choinbhinsiún Aarhus 
maidir le rochtain ar fhaisnéis, 
rannpháirtíocht an phobail sa 
chinnteoireacht agus rochtain ar cheartas i 
gcúrsaí comhshaoil in AE;

__________________
8 Mar a mheabhraigh Cúirt Iniúchóirí na 

73. á mheabhrú gur cheart go mbeadh 
feidhm ag prionsabail chéanna na 
cuntasachta agus na trédhearcachta maidir 
le comhlachtaí uile AE8; á áitiú, maidir leis 
an ról eacnamaíoch méadaithe atá ag 
Grúpa BEI agus an méadú atá tagtha ar a 
acmhainneacht infheistíochta agus an úsáid 
a bhaineann BEI as ráthaíocht bhuiséadach 
AE chun a oibríochtaí a ráthú, nach mór go 
mbeadh dlúthbhaint acu sin le 
trédhearcacht, freagracht agus cuntasacht 
maidir lena oibríochtaí eacnamaíocha, leis 
an úsáid a bhaineann sé as ráthaíocht 
bhuiséadach AE, le breisíocht oibríochtaí 
BEI, agus le pleananna a d’fhéadfadh a 
bheith ann amach anseo maidir le 
fochuideachta forbartha a bheith ag BEI; á 
iarraidh go rachfaí i mbun cinnteoireacht 
thrédhearcach agus dlúthchomhar le 
hinstitiúidí AE chun comhleanúnachas 
agus inchreidteacht na gcuspóirí a leagtar 
amach a áirithiú; ag tabhairt dá haire go 
bhfuil beartas trédhearcachta Ghrúpa BEI 
bunaithe ar thoimhde nochta, agus á 
mheabhrú do BEI go bhfuil oibleagáidí 
dlíthiúla air faoi Choinbhinsiún Aarhus 
maidir le rochtain ar fhaisnéis, 
rannpháirtíocht an phobail sa 
chinnteoireacht agus rochtain ar cheartas i 
gcúrsaí comhshaoil in AE; ag iarraidh go 
ndéanfaí miontuairiscí Bhord Stiúrthóirí 
BEI a fhoilsiú go tráthúil;
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hEorpa in 2018. __________________
8 Mar a mheabhraigh Cúirt Iniúchóirí na 
hEorpa in 2018.

Or. en
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1.7.2020 A9-0081/11

Leasú 11
Hélène Laporte
thar ceann an Ghrúpa um Chéannacht agus Daonlathas

Tuarascáil A9-0081/2020
David Cormand
Gníomhaíochtaí airgeadais an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta – tuarascáil bhliantúil 2019
(2019/2126(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 76 a (nua)

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú.

76a. ag tabhairt dá haire, agus é ina 
ábhar imní di, an méadú leanúnach ar 
fhorchostais riaracháin, arb é an t-ardú 
ar chostais foirne is cúis leis go príomha; 
á iarraidh ar BEI smacht costais a 
fheidhmiú agus solúbthacht agus 
éifeachtúlacht a struchtúir bainistíochta a 
chaomhnú;

Or. en
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1.7.2020 A9-0081/12

Leasú 12
Hélène Laporte
thar ceann an Ghrúpa um Chéannacht agus Daonlathas

Tuarascáil A9-0081/2020
David Cormand
Gníomhaíochtaí airgeadais an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta – tuarascáil bhliantúil 2019
(2019/2126(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 80

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú.

80. á iarraidh go ndéanfaí athbhreithniú 
ar an gcreat rialála lena rialaítear dualgas 
cúraim BEI, go háirithe chun a théarmaí 
conarthacha i leith a chliant a neartú, mar 
shampla maidir le calaois agus éilliú;

80. á iarraidh go ndéanfaí athbhreithniú 
ar an gcreat rialála lena rialaítear dualgas 
cúraim BEI, go háirithe chun a théarmaí 
conarthacha i leith a chliant a neartú, mar 
shampla maidir le calaois agus éilliú; á 
iarraidh go gcuirfí i dtoll a chéile liosta 
oifigiúil d’idirghabhálaithe airgeadais 
lena mbeadh toirmeasc ar BEI gnó a 
dhéanamh;

Or. en
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1.7.2020 A9-0081/13

Leasú 13
Hélène Laporte
thar ceann an Ghrúpa um Chéannacht agus Daonlathas

Tuarascáil A9-0081/2020
David Cormand
Gníomhaíochtaí airgeadais an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta – tuarascáil bhliantúil 2019
(2019/2126(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 82

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú.

82. á iarraidh ar BEI dlús a chur lena 
oibleagáidí díchill chuí i gcomhréir le 
reachtaíocht AE i gcoinne sciúradh airgid, 
agus creat rialála iomlán a sholáthar a 
chuirfidh ar a chumas rannpháirtíocht i 
ngníomhaíocht neamhdhleathach a chosc 
go héifeachtach agus córas cuí 
smachtbhannaí a áirithiú i gcás nach 
gcomhlíonfar dlí AE;

82. á iarraidh ar BEI dlús a chur lena 
oibleagáidí díchill chuí i gcomhréir le 
reachtaíocht AE i gcoinne sciúradh airgid, 
agus creat rialála iomlán a sholáthar a 
chuirfidh ar a chumas rannpháirtíocht i 
ngníomhaíocht neamhdhleathach a chosc 
go héifeachtach agus córas cuí 
smachtbhannaí a áirithiú i gcás nach 
gcomhlíonfar dlí AE; á thabhairt chun 
suntais na deacrachtaí a bhaineann le 
caighdeáin frithsciúrtha airgid an Aontais 
a chur i bhfeidhm maidir le tríú tíortha;

Or. en
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1.7.2020 A9-0081/14

Leasú 14
Hélène Laporte
thar ceann an Ghrúpa um Chéannacht agus Daonlathas

Tuarascáil A9-0081/2020
David Cormand
Gníomhaíochtaí airgeadais an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta – tuarascáil bhliantúil 2019
(2019/2126(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 84

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

84. ag tabhairt dá haire go bhfuil 
Beartas Frithchalaoise lena ngabhann oifig 
neamhspleách ag BEI chun líomhaintí 
calaoise a thuairiscítear go hinmheánach nó 
go seachtrach a fhiosrú; á iarraidh ar BEI 
breithniú a dhéanamh ar a bheartas a 
nuashonrú chun a chreat frithchalaoise a 
fheabhsú agus chun acmhainní 
leordhóthanacha a áirithiú, go háirithe i 
bhfianaise an róil mhóir atá aige maidir le 
beartais AE amhail InvestEU agus an 
Comhaontú Glas don Eoraip a chur chun 
feidhme; ag tabhairt dá haire go 
bhforáiltear cheana do smachtbhannaí agus 
leigheasanna i mBeartas Frithchalaoise 
BEI, rud lenar féidir, mar shampla, 
eisíocaíochtaí a chur ar fionraí, aisíocaíocht 
a lorg agus tionscadail a chur ar fionraí nó 
a chealú; á iarraidh ar BEI eisíocaíochtaí a 
chur ar fionraí i gcás míbhainistíocht 
thomchúiseach agus/nó i gcás éilimh 
éillithe;

84. ag tabhairt dá haire go bhfuil 
Beartas Frithchalaoise lena ngabhann oifig 
neamhspleách ag BEI chun líomhaintí 
calaoise a thuairiscítear go hinmheánach nó 
go seachtrach a fhiosrú; á iarraidh ar BEI 
breithniú a dhéanamh ar a bheartas a 
nuashonrú chun a chreat frithchalaoise a 
fheabhsú agus chun acmhainní 
leordhóthanacha a áirithiú, go háirithe i 
bhfianaise an róil mhóir atá aige maidir le 
beartais AE amhail InvestEU agus an 
Comhaontú Glas don Eoraip a chur chun 
feidhme; ag tabhairt dá haire go 
bhforáiltear cheana do smachtbhannaí agus 
leigheasanna i mBeartas Frithchalaoise 
BEI, rud lenar féidir, mar shampla, 
eisíocaíochtaí a chur ar fionraí, aisíocaíocht 
a lorg agus tionscadail a chur ar fionraí nó 
a chealú; á iarraidh ar BEI eisíocaíochtaí a 
chur ar fionraí i gcás míbhainistíocht 
thomchúiseach agus/nó i gcás éilimh 
éillithe; á iarraidh ar BEI ráta 
aisghabhála na gcistí a tugadh ar iasacht 
i gcás calaois chruthaithe a nochtadh 
gach bliain;

Or. en


