
AM\1209035GA.docx PE647.690v01-00

GA Aontaithe san éagsúlacht GA

 1.7.2020 A9-0118/1

Leasú 1
Luke Ming Flanagan
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Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 11

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

11. á iarraidh ar BEI geallsealbhóirí 
áitiúla, lena n-áirítear an tsochaí shibhialta, 
a chur san áireamh maidir le tionchar 
infheistíochtaí ar an gcomhshaol áitiúil;

11. á iarraidh an athuair ar BEI 
tuairimí, seasaimh agus moltaí ó 
gheallsealbhóirí áitiúla, lena n-áirítear an 
tsochaí shibhialta, maidir le tionchar 
infheistíochtaí ar an timpeallacht áitiúil a 
chur san áireamh agus obair iardain a 
dhéanamh ina leith chun teorainn a chur 
le tionchair na dtionscadal arna maoiniú 
ag BEI, a d’fhéadfadh a bheith ina 
dtionchair dhíobhálacha, chun iad a 
sheachaint nó chun aghaidh a thabhairt 
orthu;
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Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 23

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

23. ag tabhairt dá haire go ndearna 
BEI maoiniú a fhormheas in 2018 do 
thionscadail mhóra bhonneagair gáis lena 
n-áirítear píblínte gáis chuig AE ón 
Tuircméanastáin agus ón Asarbaiseáin 
(píblíne Gáis Nádúrtha Trasanatólach) agus 
ón nGréig chun na hIodáile tríd an Albáin 
agus Muir Aidriad (an Phíblíne 
Thrasaidriadach); ag tabhairt dá haire gur 
áiríodh na hinfheistíochtaí sin sa 4ú liosta 
de Thionscadail Leasa Choitinn arna 
gcómhaoiniú ó bhuiséad an Aontais; á 
iarraidh ar BEI míniú a thabhairt ar conas a 
dhéanfar na tionscadail sin a ailíniú le 
spriocanna Chomhaontú Pháras faoi 
dheireadh 2020;

23. ag cur in iúl gur saoth léi go 
ndearna BEI maoiniú a fhormheas in 2018 
do thionscadail mhóra bhonneagair gáis 
lena n-áirítear píblínte gáis chuig AE ón 
Tuircméanastáin agus ón Asarbaiseáin 
(píblíne Gáis Nádúrtha Trasanatólach) agus 
ón nGréig chun na hIodáile tríd an Albáin 
agus Muir Aidriad (an Phíblíne 
Thrasaidriadach); ag tabhairt dá haire gur 
áiríodh na hinfheistíochtaí sin sa 4ú liosta 
de Thionscadail Leasa Choitinn arna 
gcómhaoiniú ó bhuiséad an Aontais; á 
iarraidh ar BEI míniú a thabhairt ar conas a 
dhéanfar na tionscadail sin a ailíniú le 
spriocanna Chomhaontú Pháras faoi 
dheireadh 2020;
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Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 43

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

43. á iarraidh ar BEI an comhthéacs 
áitiúil a chur san áireamh agus é ag 
infheistiú i dtríú tíortha; á mheabhrú di gur 
cheart go mbeadh sé mar aidhm freisin le 
hinfheistíocht i dtríú tíortha fás 
eacnamaíoch inbhuanaithe fadtéarmach 
faoi stiúir na hearnála príobháidí a 
ghiniúint agus an bhochtaineacht a laghdú 
trí phoist a chruthú agus trí rochtain ar 
acmhainní táirgiúla a chur chun feabhais;

43. á iarraidh ar BEI an comhthéacs 
áitiúil a chur san áireamh agus é ag 
infheistiú i dtríú tíortha; á mheabhrú nach 
féidir gur ar chur chuige uasmhéadaithe 
brabúis, agus air sin amháin, a bheadh 
infheistíocht i dtríú tíortha bunaithe, ach 
gur gá go mbeadh sé mar aidhm léi freisin 
fás eacnamaíoch inbhuanaithe fadtéarmach 
faoi stiúir na hearnála príobháidí a 
ghiniúint, tacú leis an gcomhrac i gcoinne 
an athraithe aeráide agus an bhochtaineacht 
a laghdú trí phoist a chruthú agus trí 
rochtain ar acmhainní táirgiúla a chur chun 
feabhais;
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Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 65

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

65. á chreidiúint, maidir leis an 
athbhreithniú ar fhreagrachtaí 
chomhlachtaí rialachais BEI, gur cheart go 
do Chomhaltaí an Choiste Bainistíochta 
coinbhleachtaí leasa a d’fhéadfadh a bheith 
ann a sheachaint in imthosca ar bith;

65. á chreidiúint, maidir leis an 
athbhreithniú ar fhreagrachtaí 
chomhlachtaí rialachais BEI, gur cheart do 
Chomhaltaí an Choiste Bainistíochta 
coinbhleachtaí leasa a d’fhéadfadh a bheith 
ann a sheachaint in imthosca ar bith; sa 
chomhthéacs sin, á mheas go bhfuil sé 
tábhachtach go n-áiritheofar i gCód 
Iompair an Choiste Bainistíochta agus an 
Bhoird Stiúrthóirí foráil lena n-eisiatar 
an fhéidearthacht dá gComhaltaí 
maoirseacht a dhéanamh ar iasachtú nó 
tionscadail a chur chun feidhme ina 
dtíortha dúchais;
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Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 81

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

81. ag feitheamh le torthaí an 
athbhreithnithe ar bheartais frithchalaoise 
BEI/CEI a seoladh in 2018 agus ag tacú le 
cur chuige atá níos déine i leith a 
neamhfhulaingthe ar an gcalaois, i leith a 
bheartais éillithe agus i leith cineálacha eile 
iompair toirmiscthe; á iarraidh ar BEI a 
chomhar le OLAF agus le OIPE a mhéadú 
amach anseo agus gach cás calaoise a 
d’fhéadfadh a bheith ann a thuairisciú do 
na húdaráis inniúla; den tuairim gur cheart 
go mbeadh an sainordú ag OIPE 
gníomhaíocht choiriúil a ionchúiseamh 
maidir le cistí BEI i mBallstáit AE ar 
comhaltaí de OIPE iad;

81. ag feitheamh le torthaí an 
athbhreithnithe ar bheartais frithchalaoise 
BEI/CEI a seoladh in 2018 agus ag tacú le 
cur chuige atá níos déine i leith a 
neamhfhulaingthe ar an gcalaois, i leith a 
bheartais éillithe agus i leith cineálacha eile 
iompair toirmiscthe; á iarraidh arís ar 
BEI, i dtaca leis sin, an maoiniú do 
thionscadail atá faoi imscrúdú leanúnach 
ar chalaois nó ar éilliú ag an mbreithiúna 
náisiúnta ábhartha, EPPO nó OLAF a 
chur ar fionraí go sealadach; á iarraidh ar 
BEI a chomhar le OLAF agus le OIPE a 
mhéadú amach anseo agus gach cás 
calaoise a d’fhéadfadh a bheith ann a 
thuairisciú do na húdaráis inniúla; den 
tuairim gur cheart go mbeadh an sainordú 
ag OIPE gníomhaíocht choiriúil a 
ionchúiseamh maidir le cistí BEI i 
mBallstáit AE ar comhaltaí de OIPE iad;
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