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11.9.2020 A9-0135/96

Leasú 96
Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk, Joanna Kopcińska, Valdemar Tomaševski, Jadwiga 
Wiśniewska, Carlo Fidanza, Sergio Berlato, Ryszard Antoni Legutko, Zdzisław 
Krasnodębski, Veronika Vrecionová, Beata Szydło, Zbigniew Kuźmiuk, Anna Zalewska
thar ceann Ghrúpa ECR

Tuarascáil A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Lena mbunaítear an Ciste um Aistriú Cóir
(2020/0006(COD))

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 5 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5 a) Ba cheart go mbeadh méid CUAC 
i gcomhréir le riachtanais aistrithe 
aeráide agus comhshaoil atá cóir. Ba 
cheart cistiú a sholáthar do gach Ballstát 
chun tacú lena aistriú le béim ar leith ar 
chríocha mianadóireachta guail, ina 
ndéantar gual a shaothrú fós agus, 
freisin, ar chríocha ina dtarlaíonn 
athruithe tábhachtacha struchtúracha 
mar iarmhairt ar ghníomhaíochtaí 
mianadóireachta a chéimniú amach.

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/97

Leasú 97
Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk, Joanna Kopcińska, Valdemar Tomaševski, Jadwiga 
Wiśniewska, Carlo Fidanza, Sergio Berlato, Ryszard Antoni Legutko, Zdzisław 
Krasnodębski, Veronika Vrecionová, Beata Szydło, Zbigniew Kuźmiuk, Anna Zalewska
thar ceann Ghrúpa ECR

Tuarascáil A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Lena mbunaítear an Ciste um Aistriú Cóir
(2020/0006(COD))

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 10

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(10) Leis an Rialachán seo sainaithnítear 
na cineálacha infheistíochtaí lenar féidir 
tacú le caiteachas ina leith le CUAC. Ba 
cheart tosaíochtaí aeráide agus comhshaoil 
an Aontais a urramú go hiomlán agus gach 
gníomhaíocht dá dtugtar tacaíocht á 
saothrú. Ba cheart d’infheistíochtaí a 
thacaíonn le geilleagair áitiúla agus atá 
inbhuanaithe san fhadtéarma, agus cuspóirí 
uile an Chomhaontaithe Ghlais á gcur san 
áireamh, a bheith san áireamh sa liosta 
infheistíochtaí. Ba cheart do na tionscadail 
a dtugtar maoiniú dóibh rannchuidiú le 
haistriú go geilleagar ciorclach atá 
neodrach ó thaobh na haeráide de. I gcás 
earnálacha atá ag dul i léig, cosúil le 
táirgeadh fuinnimh atá bunaithe ar ghual, 
lignít, móin agus sceall ola nó 
gníomhaíochtaí eastósctha le haghaidh na 
mbreoslaí iontaise soladacha sin, ba cheart 
an tacaíocht a nascadh le céimniú amach na 
gníomhaíochta agus an laghdú 
comhfhreagrach ar leibhéal na fostaíochta. 
I dtaca le hearnálacha ina bhfuil athrú ó 
bhonn ar siúl a bhfuil leibhéil arda 
astaíochtaí gás ceaptha teasa acu, ba cheart 
gníomhaíochtaí nua a chur chun cinn leis 
an tacaíocht trí theicneolaíochtaí nua, 
próisis nua nó táirgí nua a chur in úsáid, a 
mbeidh laghdú suntasach ar astaíochtaí mar 
thoradh leo, i gcomhréir le cuspóirí aeráide 

(10) Leis an Rialachán seo sainaithnítear 
na cineálacha infheistíochtaí lenar féidir 
tacú le caiteachas ina leith le CUAC. Ba 
cheart gealltanais agus tosaíochtaí 
aeráide, comhshaoil agus sóisialta an 
Aontais a urramú go hiomlán nuair a 
bhíonn gach gníomhaíocht dá dtugtar 
tacaíocht á saothrú. Ba cheart 
infheistíochtaí a thacaíonn le daoine, 
pobail agus geilleagair áitiúla agus atá 
inbhuanaithe san fhadtéarma, agus cuspóirí 
uile an Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip 
agus Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta 
a bheith san áireamh sa liosta 
infheistíochtaí. Ba cheart do na tionscadail 
a dtugtar maoiniú dóibh rannchuidiú le 
haistriú de réir a chéile agus iomlán go 
geilleagar inbhuanaithe agus ciorclach atá 
saor ó thruailliú agus neodrach ó thaobh 
na haeráide de. Ba cheart infheistíochtaí i 
bhfoinsí fuinnimh idirthréimhseacha, 
amhail gás nádúrtha, a bheith incháilithe 
le haghaidh tacaíochta má dhéantar 
laghdú suntasach ar astaíochtaí gás 
ceaptha teasa mar thoradh ar 
infheistíochtaí den sórt sin, agus má 
fhágann siad gur féidir gás inathnuaite a 
úsáid mar rogha mhalartach 
inbhuanaithe. Thairis sin, ba cheart dóibh 
a bheith comhsheasmhach le Rialachán 
(AE) 2020/852 ó Pharlaimint na hEorpa 
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AE 2030 agus neodracht ó thaobh na 
haeráide de san Aontas Eorpach faoi 
205013 fad agus a dhéantar fostaíocht a 
choinneáil ar bun agus a fheabhsú agus 
díghrádú an chomhshaoil a sheachaint ag 
an am céanna. Ba cheart aird ar leith a 
thabhairt freisin ar ghníomhaíochtaí lena 
ndéantar nuálaíocht agus taighde in 
ardteicneolaíochtaí agus i dteicneolaíochtaí 
inbhuanaithe a fheabhsú, agus i réimsí an 
digitithe agus na nascachta chomh maith, 
ar choinníoll go gcabhraíonn bearta den 
sórt sin chun na fo-iarmhairtí diúltacha a 
bhaineann le haistriú i dtreo geilleagar 
ciorclach atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de a mhaolú, agus go 
rannchuidíonn siad leis.

agus ón gComhairle 12a, ach amháin má 
thugann Ballstát údar sa phlean 
críochach um aistriú cóir leis an ngá atá 
le tacaíocht a thabhairt dóibh agus dá 
gcomhsheasmhacht le cuspóir an Aontais 
i dtaca le neodracht ó thaobh na haeráide 
de. I gcás earnálacha atá ag dul i léig, 
amhail táirgeadh fuinnimh atá bunaithe ar 
ghual, lignít, móin agus sceall ola nó 
gníomhaíochtaí eastósctha le haghaidh na 
mbreoslaí iontaise soladacha sin, ba cheart 
an tacaíocht a nascadh le céimniú amach na 
gníomhaíochta agus an laghdú 
comhfhreagrach ar leibhéal na fostaíochta. 
A mhéid a bhaineann le hearnálacha ina 
bhfuil athrú ó bhonn ar siúl a bhfuil 
leibhéil arda astaíochtaí gás ceaptha teasa 
acu, ba cheart gníomhaíochtaí nua a chur 
chun cinn leis an tacaíocht trí 
theicneolaíochtaí nua, próisis nua nó táirgí 
nua a chur in úsáid, a mbeidh laghdú 
suntasach ar astaíochtaí mar thoradh leo, i 
gcomhréir le cuspóirí aeráide 2030 AE 
agus neodracht ó thaobh na haeráide de san 
Aontas Eorpach faoi 205013 fad agus a 
dhéantar fostaíocht oillte a choinneáil ar 
bun agus a fheabhsú agus díghrádú an 
chomhshaoil a sheachaint ag an am céanna. 
Ba cheart aird ar leith a thabhairt freisin ar 
ghníomhaíochtaí lena ndéantar nuálaíocht 
agus taighde in ardteicneolaíochtaí agus i 
dteicneolaíochtaí inbhuanaithe a fheabhsú, 
agus i réimsí na digiteála, na nascachta 
agus na soghluaisteachta cliste agus 
inbhuanaithe, ar choinníoll go 
gcabhraíonn bearta den sórt sin chun na fo-
iarmhairtí diúltacha a bhaineann le haistriú 
i dtreo geilleagar ciorclach atá neodrach ó 
thaobh na haeráide de a mhaolú, agus go 
rannchuidíonn siad leis, agus gnéithe 
eacnamaíocha, sóisialta agus fuinnimh 
gach Ballstáit á gcur san áireamh. Ba 
cheart go bhfreastalófaí freisin ar 
thábhacht an chultúir, an oideachais agus 
chothú an phobail trí ghníomhaíochtaí 
tacaíochta a théann i ngleic le 
hoidhreacht na mianadóireachta.

_________________ _________________



AM\1213087GA.docx PE655.425v01-00

GA Aontaithe san éagsúlacht GA

12a Rialachán (AE) Uimh. 2020/852 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 18 Meitheamh 2020 
maidir le creat a bhunú chun 
infheistíocht inbhuanaithe a éascú, agus 
lena leasaítear Rialachán (AE) 
Uimh. 2019/2088, (IO L 198, 22.6.2020, 
lch. 13).

13 Mar a leagtar amach in “A Clean Planet 
for all A European strategic long-term 
vision for a prosperous, modern, 
competitive and climate neutral economy” 
[Pláinéad Glan do Chách Fís straitéiseach 
fhadtéarmach Eorpach chun geilleagar 
rachmasach, nua-aimseartha, iomaíoch 
agus neodrach ó thaobh na haeráide de a 
bhaint amach], Teachtaireacht ón 
gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, 
chuig an gComhairle Eorpach, chuig an 
gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch 
agus Sóisialta na hEorpa, chuig Coiste na 
Réigiún, agus chuig an mBanc Eorpach 
Infheistíochta - COM(2018) 773 final.

13 Mar a leagtar amach in “A Clean Planet 
for all A European strategic long-term 
vision for a prosperous, modern, 
competitive and climate neutral economy” 
[Pláinéad Glan do Chách Fís straitéiseach 
fhadtéarmach Eorpach chun geilleagar 
rachmasach, nua-aimseartha, iomaíoch 
agus neodrach ó thaobh na haeráide de a 
bhaint amach], Teachtaireacht ón 
gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, 
chuig an gComhairle Eorpach, chuig an 
gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch 
agus Sóisialta na hEorpa, chuig Coiste na 
Réigiún, agus chuig an mBanc Eorpach 
Infheistíochta - COM(2018) 773 final.

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/98

Leasú 98
Alexandr Vondra, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska, Carlo Fidanza, Sergio 
Berlato, Veronika Vrecionová
thar ceann Ghrúpa ECR

Tuarascáil A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Lena mbunaítear an Ciste um Aistriú Cóir
(2020/0006(COD))

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 12

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12) Chun feabhas a chur ar éagsúlú 
eacnamaíoch na gcríoch a n-imríonn an t-
aistriú tionchar orthu, ba cheart do CUAC 
tacaíocht a thabhairt don infheistiú táirgiúil 
i FBManna. Ba cheart infheistíocht 
tháirgiúil a thuiscint mar infheistíocht i 
gcaipiteal seasta nó sócmhainní 
neamhábhartha fiontar, i bhfianaise earraí 
agus seirbhísí a tháirgeadh, rud a chuirfidh, 
dá bhrí sin, leis an oll-infheistíocht agus le 
fostaíocht. I gcás fiontair eile nach 
FBManna iad, níor cheart tacú le 
hinfheistíochtaí táirgiúla ach amháin má tá 
siad riachtanach chun caillteanais post a 
bhíonn ann mar thoradh ar an aistriú a 
mhaolú, trí líon suntasach post a chruthú 
nó a chosaint, agus nach mbeidh athlonnú 
ann mar thoradh orthu ná dá mbarr. Ba 
cheart infheistíochtaí i saoráidí 
tionsclaíocha atá ann cheana, lena n-
áirítear iad sin a chumhdaítear faoi Chóras 
Trádála Astaíochtaí an Aontais Eorpaigh, a 
cheadú má rannchuidíonn siad leis an 
aistriú chuig geilleagar atá neodrach ó 
thaobh na haeráide de faoi 2050 agus má 
théann siad cuid mhaith faoi bhun na 
dtagarmharcanna ábhartha a bhunaítear 
don leithdháileadh saor in aisce faoi 
Threoir 2003/87/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle14 agus má 
dhéantar líon suntasach post a chosaint mar 
thoradh orthu. Ba cheart réasúnú a 

(12) Chun feabhas a chur ar éagsúlú 
eacnamaíoch na gcríoch a n-imríonn an t-
aistriú tionchar orthu, ba cheart do CUAC 
tacaíocht a thabhairt d’infheistíocht 
tháirgiúil, agus béim ar leith á leagan ar 
infheistíocht in FBManna. Ba cheart 
infheistíocht tháirgiúil a thuiscint mar 
infheistíocht i gcaipiteal seasta nó 
sócmhainní neamhábharacha fiontar, 
d’fhonn earraí agus seirbhísí a tháirgeadh, 
rud a chuirfidh, dá bhrí sin, leis an oll-
infheistíocht agus le fostaíocht. I gcás 
fiontair eile nach FBManna iad, níor cheart 
tacú le hinfheistíochtaí táirgiúla ach 
amháin má tá siad riachtanach chun 
caillteanais post a bhíonn ann mar thoradh 
ar an aistriú a mhaolú, trí líon suntasach 
post a chruthú nó a chosaint, agus mura 
mbeidh athlonnú ann mar thoradh orthu ná 
dá mbarr. Ba cheart infheistíochtaí i 
saoráidí tionsclaíocha atá ann cheana, lena 
n-áirítear iad sin a chumhdaítear faoi 
Chóras Trádála Astaíochtaí an Aontais 
Eorpaigh, a cheadú má rannchuidíonn siad 
leis an aistriú chuig geilleagar atá neodrach 
ó thaobh na haeráide de faoi 2050 agus má 
théann siad cuid mhaith faoi bhun na 
dtagarmharcanna ábhartha a bhunaítear 
don leithdháileadh saor in aisce faoi 
Threoir 2003/87/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle14 agus má 
dhéantar líon suntasach post a chosaint mar 
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thabhairt le haon infheistíocht den sórt sin 
dá réir sa phlean críochach um aistriú cóir 
ábhartha. Chun sláine an mhargaidh 
inmheánaigh agus an bheartais 
chomhtháthaithe a chosaint, ba cheart don 
tacaíocht do ghnóthais rialacha an Aontais 
maidir le státchabhair mar a leagtar amach 
in Airteagal 107 agus in Airteagal 108 
CFAE a chomhlíonadh agus, go háirithe, 
ba cheart tacaíocht d’infheistíochtaí 
táirgiúla de chuid fiontar nach FBManna 
iad a bheith teoranta d’fhiontair atá 
lonnaithe i limistéir atá ainmnithe mar 
limistéir fhóirithinte chun críocha phointí 
(a) agus (c) d’Airteagal 107(3) CFAE.

thoradh orthu. Ba cheart réasúnú a 
thabhairt le haon infheistíocht den sórt sin 
dá réir sa phlean críochach um aistriú cóir 
ábhartha. Chun sláine an mhargaidh 
inmheánaigh agus an bheartais 
chomhtháthaithe a chosaint, ba cheart go 
gcomhlíonfadh an tacaíocht do ghnóthais 
rialacha an Aontais maidir le Státchabhair 
mar a leagtar amach in Airteagail 107 agus 
108 CFAE.

_________________ _________________
14 Treoir 2003/87/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
13 Deireadh Fómhair 2003 lena mbunaítear 
scéim i ndáil le trádáil ar lamháltais i 
gcomhair astaíochtaí gás ceaptha teasa 
laistigh den Chomhphobal agus lena 
leasaítear Treoir 96/61/CE ón gComhairle 
(IO L 275, 25.10.2003, lch. 32).

14 Treoir 2003/87/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
13 Deireadh Fómhair 2003 lena mbunaítear 
scéim i ndáil le trádáil ar lamháltais i 
gcomhair astaíochtaí gás ceaptha teasa 
laistigh den Chomhphobal agus lena 
leasaítear Treoir 96/61/CE ón gComhairle 
(IO L 275, 25.10.2003, lch. 32).

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/99

Leasú 99
Alexandr Vondra, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska, Carlo Fidanza, Sergio 
Berlato, Veronika Vrecionová
thar ceann Ghrúpa ECR

Tuarascáil A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Lena mbunaítear an Ciste um Aistriú Cóir
(2020/0006(COD))

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 4 – mír 2 – fomhír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) infheistíochtaí táirgiúla i bhfiontair 
bheaga agus mheánmhéide (FBManna), 
lena n-áirítear gnólachtaí nuathionscanta, 
a mbeidh éagsúlú eacnamaíoch agus ath-
thiontú mar thoradh orthu;

(a) infheistíochtaí táirgiúla agus 
inbhuanaithe, go háirithe i bhfiontair, go 
háirithe micrifhiontair, FBManna agus 
gnólachtaí nuathionscanta, a mbeidh 
cruthú post, nuachóiriú, éagsúlú 
eacnamaíoch agus ationtú mar thoradh 
orthu;

Or. en


