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* An nós imeachta comhairliúcháin
*** Nós imeachta an toilithe

***I An gnáthnós imeachta reachtach (an chéad léamh)
***II An gnáthnós imeachta reachtach (an dara léamh)

***III An gnáthnós imeachta reachtach (an tríú léamh)

(Braitheann an cineál nós imeachta ar an mbunús dlí a mholtar sa 
dréachtghníomh.)

Leasuithe ar dhréachtghníomh

Leasuithe ó Pharlaimint na hEorpa arna leagan amach in dhá cholún

Léirítear téacs atá scriosta le cló trom iodálach sa cholún ar chlé. Léirítear 
téacs atá curtha in ionad téacs eile le cló trom iodálach sa dá cholún. 
Léirítear téacs nua le cló trom iodálach sa cholún ar dheis.

Sa chéad líne agus sa dara líne den cheanntásc a ghabhann le gach leasú, 
sonraítear an chuid ábhartha den dréachtghníomh atá á breithniú. Má 
bhaineann leasú le gníomh atá cheana ann agus go bhfuil sé i gceist é a leasú 
le dréachtghníomh, bíonn an tríú líne i gceanntásc an leasaithe ina sonraítear 
an gníomh atá cheana ann agus bíonn an ceathrú líne ann ina sonraítear an 
fhoráil den ghníomh sin is mian le Parlaimint na hEorpa a leasú.

Leasuithe ó Pharlaimint na hEorpa i bhfoirm téacs comhdhlúite

Aibhsítear téacs nua le cló trom iodálach. Léirítear téacs atá scriosta trí leas 
a bhaint as an tsiombail ▌nó cuirtear líne tríd an téacs. Léirítear téacs atá 
curtha in ionad téacs eile tríd an téacs nua a aibhsiú le cló trom iodálach agus 
tríd an téacs atá á ionadú a scriosadh nó trí líne a chur tríd. 
Mar eisceacht air sin, ní aibhsítear athruithe atá go hiomlán teicniúil agus ar 
athruithe iad a rinne na ranna dréachtaithe nuair a bhí an téacs 
críochnaitheach á ullmhú.
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DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

Togra le haghaidh dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le córas acmhainní dílse an 
Aontais Eorpaigh
(10025/2020 – C9-0215/2020 – 2018/0135(CNS))

(An gnáthnós imeachta reachtach – comhairliúchán)

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint don dréacht ón gComhairle (10025/2020),

– ag féachaint d’Airteagal 311 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh agus 
d’Airteagal 106a den Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh, ar 
dá bhun a chuaigh an Chomhairle i gcomhairle leis an bParlaimint (C9-
0215-0316/2020),

– ag féachaint dá rúin an 14 Márta 2018 maidir leis an gcéad CAI eile: ag ullmhú 
sheasamh na Parlaiminte maidir leis an CAI iar-20201 agus maidir le hathchóiriú ar 
chóras acmhainní dílse an Aontais Eorpaigh2,

– ag féachaint dá rún an 30 Bealtaine 2018 maidir le creat airgeadais ilbhliantúil 2021-
2027 agus acmhainní dílse3,

– ag féachaint dá tuarascáil eatramhach an 14 Samhain 2018 maidir le creat airgeadais 
ilbhliantúil 2021-2027 – seasamh na Parlaiminte d’fhonn teacht ar chomhaontú4,

– ag féachaint dá rún an 10 Deireadh Fómhair 2019 maidir le creat airgeadais ilbhliantúil 
2021-2027 agus acmhainní dílse: is mithid freastal ar ionchais na saoránach5,

– ag féachaint do na ráitis ón gCoimisiún agus ón gComhairle an 10 Deireadh Fómhair 
2019 maidir le creat airgeadais ilbhliantúil 2021-2027 agus acmhainní dílse: is mithid 
freastal ar ionchais na saoránach,

– ag féachaint dá rún an 15 Bealtaine 2020 maidir leis an gcreat airgeadais ilbhliantúil 
nua, acmhainní dílse agus an plean téarnaimh6,

– ag féachaint don Teachtaireacht ón gCoimisiún maidir leis an ‘bPlean Téarnaimh don 
Eoraip a bheith á chumhachtú ag buiséad AE’ (COM(2020)0442),

– ag féachaint don tuarascáil deiridh agus do mholtaí an Ghrúpa Ardleibhéil um 
Acmhainní Dílse, a foilsíodh i mí na Nollag 2016 agus a tíolacadh chuig Parlaimint na 

1 IO C 162, 10.5.2019, lch. 51.
2 IO C 162, 10.5.2019, lch. 71.
3 Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2018)0226.
4 Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2018)0449.
5 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2019)0032
6 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0124.
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hEorpa agus chuig an gComhairle i mí Eanáir 2017,

– ag féachaint da rún an 23 Iúil 2020 maidir le conclúidí an chruinnithe urghnách den 
Chomhairle Eorpach an 17-21 Iúil 20217,

– ag féachaint do Riail 82 dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Buiséid (A9-0146/2020),

1. ag formheas an dréacht ón gComhairle arna leasú;

2. á iarraidh ar an gComhairle a chur in iúl don Pharlaimint má tá sé beartaithe aici 
imeacht ón téacs a d’fhormheas an Pharlaimint;

3. á iarraidh ar an gComhairle dul i gcomhairle leis an bParlaimint má tá sé ar intinn aici 
an dréacht a leasú go substaintiúil;

4. á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an 
gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

Leasú 1

Dréachtchinneadh
Aithris 1 a (nua)

Dréacht ón gComhairle Leasú

(1a) Leis an gCinneadh seo, tugtar an 
bunús dlí don Choimisiún cistí a fháil ar 
iasacht ar na margaí caipitil chun 
caiteachas faoi chuimsiú  phacáiste 
téarnaimh ‘Next Generation EU’ a 
mhaoiniú. Ní mór costais ghaolmhara 
phríomhshuim agus ús na n-
aisíocaíochtaí a hathmhaoiniú le buiséad 
an Aontais laistigh d’achar ama 
réamhshainithe ag brath ar aibíochtaí na 
mbannaí agus ar an straitéis aisíocaíochta 
fiachais. Níor cheart go dtiocfadh laghdú 
míchuí ar chaiteachas ar na cláir nó ar 
ionstraimí infheistíochta faoin gCreat 
Airgeadais Ilbhliantúil (CAI) as na 
costais sin, ná níor cheart go dtiocfadh 
méaduithe móra ar rannaíochtaí 
náisiúnta mar thoradh orthu. Dá bhrí sin, 
chun inchreideacht agus 
inbhuanaitheacht phlean aisíocaíochta 
‘Next Generation EU’ a fheabhsú, ba 

7 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0206.
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cheart na costais sin a chumhdach go 
hiomlán ó fhíor-acmhainní dílse nua. Ba 
cheart na leithreasuithe caiteachais 
gaolmhara a ríomh de bhreis ar na 
huasteorainneacha CAI, a bhfuil foráil le 
déanamh ina leith faoin Rialachán nua 
CAI. 

Leasú 2

Dréachtchinneadh
Aithris 1 b (nua)

Dréacht ón gComhairle Leasú

(1b) Aon mhéideanna a ghintear le 
hacmhainní dílse nua thar an leibhéal is 
gá chun oibleagáidí aisíocaíochtaí i 
mbliain ar leith a chumhdach, ba cheart 
go bhfanfaidís i mbuiséad an Aontais mar 
ioncam ginearálta.  Tar éis dheireadh an 
phlean aisíocaíochta, ba cheart go leanfaí 
de bhuiséad an Aontais a chistiú leis na 
hacmhainní dílse sin mar ioncam 
ginearálta. Le tabhairt isteach ciseán 
d’acmhainní dílse nua, ba cheart go 
ndéanfaí an leibhéal iomchuí cistithe do 
chaiteachas an Aontais a ráthú san CAI, 
agus maolú á dhéanamh ar phríomhacht 
rannaíochtaí náisiúnta OIN-bhunaithe i 
maoiniú bhuiséad bliantúil an Aontais, 
agus, ar an gcaoi sin, an tuiscint ar 
bhuiséad an Aontais mar ‘cluiche 
nialasach’ a bhfuil nósanna ‘juste retour’ 
mar shaintréith aige a laghdú. Dá réir sin, 
thiocfaí díriú níos fearr ar chaiteachas ar 
leibhéal an Aontais ar réimsí tosaíochta 
agus ar earraí poiblí comhchoiteanna le 
gnóthachain éifeachtúlachta móra i 
gcomparáid le caiteachas náisiúnta.

Leasú 3

Dréachtchinneadh
Aithris 1 c (nua)

Dréacht ón gComhairle Leasú



PE653.866v02-00 8/42 RR\1212397GA.docx

GA

(1c) Chun go mbeadh a bhfáltais ar 
fáil nuair a bheidh na hoibleagáidí úis 
agus aisíocaíochta ann, ba cheart na 
catagóirí nua d’acmhainní dílse a 
thabhairt isteach amhail ó 2021. Ba 
cheart na hacmhainne dílse nua a ailíniú 
le cuspóirí beartais an Aontais agus tacú 
leis an gComhaontú Glas don Eoraip 
agus le feidhmiú an mhargaidh aonair, 
agus le hiarrachtaí chun éifeachtúlacht 
an chánachais chorparáidigh a fheabhsú 
agus an comhrac i gcoinne calaois 
chánach, imghabháil cánach agus 
seachaint cánach a neartú. Ina 
Tuarascáil Eatramhach de mhí na 
Samhna 2018 maidir le hAcmhainní Dílse 
CAI, tá ciseán féideartha d’acmhainní 
dílse nua agus ioncam eile lena léirítear 
na saintréithe sin formheasta cheana ag 
Parlaimint na hEorpa; d’fhéadfaí an 
ciseán sin a mhéadú chun roghanna a 
bheidh ann amach anseo a chur san 
áireamh.

Leasú 4

Dréachtchinneadh
Aithris 5

Dréacht ón gComhairle Leasú

(5) Maidir leis an gcóras reatha chun 
an acmhainn dhílis atá bunaithe ar CBL a 
chinneadh, tá cáineadh déanta air arís agus 
arís eile ag an gCúirt Iniúchóirí, Parlaimint 
na hEorpa agus na Ballstáit mar chóras 
róchasta. Dá bhrí sin, chinn Comhairle 
Eorpach an 17 - 21 Iúil 2020 gurb 
iomchuí ríomh na hacmhainne dílse sin a 
shimpliú.

(5) Is foinse ioncaim sheanbhunaithe 
do bhuiséad an Aontais í an acmhainn 
dhílis bunaithe ar Cháin Bhreisluacha 
agus ba cheart go leanfadh sí de léiriú a 
thabhairt ar an nasc sainiúil idir 
tomhaltóirí sa mhargadh aonair agus 
airgeadas poiblí an Aontais. Maidir leis an 
gcóras reatha chun an acmhainn dhílis atá 
bunaithe ar CBL a chinneadh, tá cáineadh 
déanta air arís agus arís eile ag an gCúirt 
Iniúchóirí, Parlaimint na hEorpa agus na 
Ballstáit, áfach, mar chóras róchasta. Is 
iomchuí, dá bhrí sin, ríomh na hacmhainne 
dílse sin a shimpliú.

Leasú 5
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Dréachtchinneadh
Aithris 6

Dréacht ón gComhairle Leasú

(6) Chun ionstraimí maoinithe an 
Aontais a ailíniú níos fearr lena 
thosaíochtaí beartais, chun léiriú níos fearr 
a thabhairt ar ról bhuiséad an Aontais i 
bhfeidhmiú an Mhargaidh Aonair, chun 
tacú níos fearr le cuspóirí bheartais an 
Aontais agus chun ranníocaíochtaí na 
mBallstát le buiséad bliantúil an Aontais a 
laghdú, ar ranníocaíochtaí iad atá bunaithe 
ar Ollioncam Náisiúnta (OIN), tháinig 
Comhairle Eorpach an 17 - 21 Iúil 2020 
ar an gconclúid go n-oibreodh an tAontas 
sna blianta amach romhainn chun an 
córas acmhainní dílse a athchóiriú agus 
chun acmhainní dílse nua a thabhairt 
isteach.

(6) Chun ar a laghad costais 
phríomhshuim agus ús aisíocaíochtaí 
Ionstraim Théarnaimh an Aontais a 
mhaoiniú, chun ionstraimí maoinithe an 
Aontais a ailíniú níos fearr lena 
thosaíochtaí beartais, chun léiriú níos fearr 
a thabhairt ar ról bhuiséad an Aontais 
d’fheidhmiú an Mhargaidh Aonair, chun 
tacú níos fearr le cuspóirí bheartais an 
Aontais, amhail an Comhaontú Glas don 
Eoraip agus an claochlú digiteach, agus 
chun maolú á dhéanamh ar phríomhacht 
ranníocaíochtaí na mBallstát le buiséad 
bliantúil an Aontais, ar rannaíochtaí iad atá 
bunaithe ar Ollioncam Náisiúnta na 
mBallstát, is gá catagóirí nua 
d’acmhainní dílse a thabhairt isteach 
bunaithe ar an gComhbhonn 
Comhdhlúite don Cháin Chorparáide, ar 
an ioncaim náisiúnta a thagann as Córas 
Trádála Astaíochtaí an Aontais Eorpaigh 
agus ar rannaíocaíocht náisiúnta arna 
ríomh ar bhonn na dramhaíola ó 
phacáistíocht phlaisteach neamh-
athchúrsáilte, agus geilleagar ciorclach á 
spreagadh. Thairis sin, ba cheart 
acmhainní dílse nua bunaithe ar Shásra 
Coigeartaithe Carbóin ar 
Theorainneacha, agus rialacha EDT á 
gcomhlíonadh go hiomlán, cáin ar 
sheirbhísí digiteacha agus Cáin ar 
Idirbhearta Airgeadais, a chuirfí chun 
feidhme, más féidir, de réir scéim arna 
comhaontú ag gach Ballstát, a thabhairt 
isteach chuige sin a luaithe a bheith na 
dálaí reachtacha foluiteacha i bhfeidhm. 
Ba cheart don Choimisiún na tograí 
reachtacha is gá a dhéanamh, a luaithe is 
féidir, le haghaidh na n-acmhainní dílse 
nua sin agus acmhainní dílse nua 
féideartha eile, lena dtacófaí leis an 
gComhaontú Glas don Eoraip agus le 
feidhmiú an mhargaidh aonair agus le 
hiarrachtaí chun éifeachtúlacht an 
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chánachais chorparáidigh a fheabhsú. 
Acmhainní dílse nua féideartha arna gcur 
in iúl cheana ag an gCoimisiún, amhail 
tobhach an mhargaidh aonair, ba cheart 
measúnú breise a dhéanamh orthu sula 
ndéanfar iad a thíolacadh chuig 
Parlaimint na hEorpa agus chuig an 
gComhairle.

 

Leasú 6

Dréachtchinneadh
Aithris 7

Dréacht ón gComhairle Leasú

(7) Mar chéad chéim, ba cheart 
catagóir nua acmhainní dílse, bunaithe ar 
ranníocaíocht náisiúnta a ríomhtar ar 
bhonn dramhaíl ó phacáistíocht 
phlaisteach neamh-athchúrsáilte, a 
thabhairt isteach. I gcomhréir leis an 
straitéis Eorpach maidir le plaistigh, is 
féidir le buiséad an Aontais rannchuidiú le 
truailliú ó dhramhaíl ó phacáistíocht 
phlaisteach a laghdú. Déanfaidh acmhainn 
dhílis atá bunaithe ar rannchuidiú náisiúnta 
atá comhréireach le cainníocht na 
dramhaíola ó phacáistíocht phlaisteach 
neamh-athchúrsáilte i ngach Ballstát 
dreasacht a sholáthar chun tomhaltas 
plaisteach aon úsáide a laghdú, athchúrsáil 
a chothú agus borradh a chur faoin 
ngeilleagar ciorclach. Ag an am céanna, 
beidh sé de shaoirse ag na Ballstáit na 
bearta is oiriúnaí a dhéanamh chun na 
spriocanna sin a bhaint amach, i gcomhréir 
le prionsabal na coimhdeachta. Ar mhaithe 
le tionchar ró-aischéimnitheach ar 
ranníocaíochtaí náisiúnta a sheachaint, 
ba cheart sásra coigeartaithe agus laghdú 
bliantúil ar chnapshuim a chur i 
bhfeidhm maidir le ranníocaíochtaí 
Ballstát ag a raibh OIN per capita in 2017 
faoi bhun mheán an Aontais. Ba cheart 
go bhfreagródh an laghdú do 3.8 kg arna 
iolrú faoi dhaonra 2017 na mBallstát lena 

(7) I gcomhréir le straitéis an Aontais 
maidir le plaistigh, is féidir le buiséad an 
Aontais rannchuidiú le truailliú ó 
dhramhaíl ó phacáistíocht phlaisteach a 
laghdú agus spriocanna maidir le 
hathchúrsáil dramhaíola ó phacáistíocht 
a bhaint amach. Déanfaidh acmhainn 
dhílis atá bunaithe ar rannchuidiú náisiúnta 
atá comhréireach le cainníocht na 
dramhaíola ó phacáistíocht phlaisteach 
neamh-athchúrsáilte i ngach Ballstát 
dreasacht a sholáthar chun tomhaltas 
plaisteach aon úsáide a laghdú, athchúrsáil 
a chothú agus borradh a chur faoin 
ngeilleagar ciorclach. Ba cheart don 
Choimisiún modh comhionann áirimh 
cuíchóirithe a bhunú, chomh maith le 
sásraí cláraithe agus rialaithe 
éifeachtacha. Ag an am céanna, beidh sé 
de shaoirse ag na Ballstáit na bearta is 
oiriúnaí a dhéanamh chun na spriocanna 
sin a bhaint amach, i gcomhréir le 
prionsabal na coimhdeachta. Ós rud é go 
bhfuil sé beartaithe go mbeidh an 
ranníocaíocht sin ina hacmhainn dhílis 
lena gcuirfí leis an bprionsabal gurb é 
údar an truaillithe a íocfaidh as, níor 
cheart go mbeadh sí faoi réir aon sásra 
ceartúcháin.



RR\1212397GA.docx 11/42 PE653.866v02-00

GA

mbaineann.

Leasú 7

 Dréachtchinneadh
Aithris 7 a (nua)

Dréacht ón gComhairle Leasú

(7a) Measann an tAontas gur tosaíocht 
é a sprioc a bhaint amach maidir le 
laghdú 40% ar a laghad a dhéanamh ar 
astaíochtaí idir 1990 agus 2030 i 
gcomhréir lena ghealltanais faoi 
Chomhaontú Pháras maidir leis an Athrú 
Aeráide. Tá Córas Trádála Astaíochtaí an 
Aontais Eorpaigh ar cheann de na 
príomhionstraimí atá curtha ar bun chun 
an cuspóir sin a chur chun feidhme agus 
gineann sé ioncaim trí lamháltais 
astaíochtaí a dhíol ar ceant. I bhfianaise 
cineál comhchuibhithe Chóras Trádála 
Astaíochtaí an Aontais Eorpaigh, chomh 
maith leis an gcistiú a sholáthraíonn an 
tAontas chun iarrachtaí maolaithe agus 
oiriúnaithe sna Ballstáit a chothú, is 
iomchuí acmhainní dílse nua do bhuiséad 
an Aontais a thabhairt isteach sa 
chomhthéacs sin. Ba cheart go mbeadh 
an acmhainn dhílis sin bunaithe ar na 
lamháltais atá le díol ar ceant ag na 
Ballstáit, lena n-áirítear saor-
leithdháileadh idirthréimhseach d’earnáil 
na cumhachta. Chun na forálacha 
sonracha do Bhallstáit áirithe, dá 
bhforáiltear i dTreoir 2003/87/CE ó 
Pharlaimint agus ón gComhairle1a,, a 
chur san áireamh, níor cheart lamháltais 
a leithdháiltear chun críocha 
dlúthpháirtíochta, fáis agus idirnasc, mar 
aon le lamháltais atá tiománaithe don 
Chiste Nuálaíochta agus don Chiste don 
Nuachóiriú, a áireamh chun an 
ranníocaíocht acmhainne dílse a 
chinneadh.

  Ba cheart an acmhainn dhílis bunaithe 
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ar Chóras Trádála Astaíochtaí an Aontais 
Eorpaigh a shainiú ar bhealach lena n-
áirítear an t-ioncam breise ionchasach a 
thiocfaidh as raon feidhme Threoir ETS a 
leathnú go dtí earnálacha nua nó go dtí 
ceantair gheografacha nua, agus 
iomaíochas an Aontais á áirithiú.
__________________
1a 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).

Leasú 8

Dréachtchinneadh
Aithris 8

Dréacht ón gComhairle Leasú

(8) Thug Comhairle Eorpach an 17 - 
21 Iúil 2020 dá haire, mar bhonn 
d’acmhainní dílse breise, go gcuirfidh an 
Coimisiún tograí ar aghaidh sa chéad 
seimeastar de 2021 maidir le sásra 
coigeartaithe carbóin ar theorainneacha 
agus maidir le tobhach digiteach d’fhonn 
iad a thabhairt isteach faoin 
1 Eanáir 2023 ar a dhéanaí. D’iarr an 
Chomhairle Eorpach ar an gCoimisiún 
togra athbhreithnithe a chur ar aghaidh 
maidir le Córas Trádála Astaíochtaí, lena 
bhféadfaí é a leathnú chuig na 
hearnálacha eitlíochta agus muirí. 
Thángthas ar an gconclúid, gur le linn an 
chreata airgeadais ilbhliantúil (CAI) don 
tréimhse ó 2021-2027, go n-oibreoidh an 
tAontas chun acmhainní dílse eile a 
thabhairt isteach, lena bhféadfaí Cáin ar 
Idirbhearta Airgeadais a áireamh.

(8) Ba cheart na hacmhainní dílse 
breise atá ag teastáil a thabhairt isteach 
faoi 2028 ar a dhéanaí de réir féilire atá 
ceangailteach ó thaobh dlí a leagtar 
amach sa Chinneadh seo, ar féilire é 
lenar cheart go n-áiritheofaí gur féidir an 
reachtaíocht fholuiteach a ghlacadh in 
am agus a dhéanamh oibríochtúil ionas 
go mbeidh na fáltais ar fáil nuair a 
thabhófar na costais. Ba cheart don 
Choimisiún tograí reachtacha a 
dhéanamh chuige sin. Ba cheart go 
leagfaí amach i gcomhaontú 
idirinstitiúideach idir Parlaimint na 
hEorpa, an Chomhairle agus an 
Coimisiún Eorpach socruithe níos 
mionsonraithe agus forálacha eile a 
bhaineann leis an bhféilire sin atá 
ceangailteach ó thaobh dlí amhail dátaí 
teacht i bhfeidhm acmhainní dílse nua 
áirithe nó cur i bhfeidhm na n-acmhainní 
dílse nua sin.
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Leasú 9

Dréachtchinneadh
Aithris 8 a (nua)

Dréacht ón gComhairle Leasú

(8a) Mar chéad chéim, déanfar na 
hacmhainní dílse nua atá ann cheana a 
chomhlánú amhail ó mhí Eanáir 2021 
leis an ranníocaíocht bunaithe ar 
dhramhaíl ó phacáistíocht phlaisteach 
neamh-athchúrsáilte. Thairis sin, beidh 
30% den ioncam ó fháltais an Chórais 
Trádála Astaíochtaí a dhíol ar ceant ina 
ioncam ginearálta do bhuiséad an Aontais 
amhail ó 2021. Mar dara céim, déanfaidh 
an Coimisiún na tograí is gá chun bonn 
d’acmhainn dhílis a dhéanamh den Cháin 
ar Idirbhearta Airgeadais (FTT) amhail ó 
2024. Déanfaidh an Coimisiún tograí 
reachtacha freisin le linn an chéad 
seimeastair de 2021 chun acmhainní dílse 
nua a thabhairt isteach bunaithe ar an 
Sásra Coigeartaithe Carbóin ar 
Theorainneacha (CBAM) agus ar 
thobhach digiteach. Cuirfear na fáltais ar 
fáil amhail ó 2023. Más rud é go mbeidh 
CBAM i bhfoirm taraifí custaim breise ar 
allmhairí, déanfar é a chumhdach leis an 
reachtaíocht thraidisiúnta maidir le 
hacmhainní dílse agus ní bheadh 
cinneadh ar leithleach maidir le 
hacmhainní dílse ag teastáil leis. Más rud 
é go mbeidh CBAM i bhfoirm leathnú ar 
raon feidhme ETS, ba cheart é a 
chumhdach go hiomlán le hacmhainní 
dílse ETS-bhunaithe. Mar thríú céim, 
agus mar chuid den athbhreithniú / 
athchóiriú meántéarma ar an gCreat 
Ilbhliantúil sa chéad seimeastar de 2024, 
déanfaidh an Coimisiún tograí nua - nó 
athmhúnlóidh sé tograí a bhí ann roimhe 
seo - chun bonn d’acmhainn dhílis a 
dhéanamh den Chomhbhonn 
Comhdhlúite don Cháin Chorparáide 
(CCCTB). Ba cheart go dtiocfadh an 
reachtaíocht i bhfeidhm in am d’fháltais 
na n-acmhainní dílse nua sin a bheith ar 
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fáil amhail ó 2026. Ní bheidh gá le 
hacmhainní dílse bunaithe ar cháin a 
chur i bhfeidhm ar bhonn cúlghabhálach.

Leasú 10

Dréachtchinneadh
Aithris 9 

Dréacht ón gComhairle Leasú

(9) Tháinig Comhairle Eorpach an 17 
- 21 Iúil 2020 ar an gconclúid gur cheart 
cuspóirí foriomlána na simplíochta, na 
trédhearcachta agus an chothromais, lena 
n-áirítear comhroinnt dualgas chóir, a 
úsáid mar threoir do shocruithe na n-
acmhainní dílse. Thángthas ar an 
gconclúid freisin go mba cheart don 
Danmhairg, don Ísiltír, don Ostair agus 
don tSualainn agus i gcomhthéacs na 
tacaíochta don téarnamh agus don 
athléimneacht, chomh maith leis an 
nGearmáin, tairbhe a bhaint as 
ceartúcháin chnapshuime ar a 
ranníocaíochtaí bliantúla bunaithe ar 
OIN don tréimhse 2021-2027.

(9) Ba cheart deireadh a chur le 
lacáistí agus le sásraí ceartúcháin eile. 

Leasú 11

Dréachtchinneadh
Aithris 9 a (nua)

Dréacht ón gComhairle Leasú

(9a) Deanfaidh an tAontas obair ionsar 
acmhainní dílse nua a thabhairt isteach 
thar na blianta seo chugainn agus roimh 
2028. Má mholann Parlaimint na hEorpa 
nó an Chomhairle acmhainn dhílis nua, 
déanfaidh an Coimisiún measúnú uirthi.

Leasú 12

Dréachtchinneadh
Aithris 9 b (nua)
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Dréacht ón gComhairle Leasú

(9b) I bhfianaise pléití amach anseo 
maidir le hathruithe ar na conarthaí, agus 
leas á bhaint as fuinneamh na 
Comhdhála ar Thodhchaí na hEorpa, ba 
cheart dlisteanacht dhaonlathach, 
cuntasacht, athléimneacht agus ailíniú 
leis na mórchuspóirí ar thaobh ioncaim 
de bhuiséad an Aontais a neartú tuilleadh 
trí inniúlachtaí feabhsaithe a dheonú do 
Pharlaimint na hEorpa i gcinnteoireacht 
reachtach agus ról níos gníomhaí a 
thabhairt di i bhfaireachán ar chur chun 
feidhme an chórais acmhainní dílse agus 
sa reachtaíocht earnálach fholuiteach.

Leasú 13

Dréachtchinneadh
Aithris 10

Dréacht ón gComhairle Leasú

(10) Ba cheart do na Ballstáit 25 % de 
mhéideanna na n-acmhainní dílse 
traidisiúnta arna mbailiú acu a 
choinneáil, mar chostais bhailiúcháin.

(10) Is ionann an choinneáil, mar 
chostais bailiúcháin, agus 20% de na 
méideanna arna mbailiú ag na Ballstáit le 
haghaidh acmhainní dílse traidisiúnta 
agus gan sciar ard de na hacmhainní 
dílse a bheith á gcur ar fáil do bhuiséad 
an Aontais. Ba cheart na costais 
bhailiúcháin arna gcoinneáil ag na 
Ballstáit ó na hacmhainní dílse 
traidisiúnta a aischur ó 20% go dtí an 
leibhéal bunaidh de 10% chun tacaíocht 
airgeadais do threalamh custaim, don 
foireann agus d’fhaisnéis a ailíniú níos 
fearr leis na costais agus riachtanais 
iarbhír. Ba cheart an sciar céanna a 
bheith ann maidir le gach Ballstát.

Leasú 14

Dréachtchinneadh
Aithris 11

Dréacht ón gComhairle Leasú



PE653.866v02-00 16/42 RR\1212397GA.docx

GA

(11) I gcomhréir leis an gceathrú mír 
d’Airteagal 311 den Chonradh ar 
Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh bunófar 
Rialachán ón gComhairle lena leagfar 
síos bearta cur chun feidhme do chóras 
acmhainní dílse an Aontais. Ba cheart 
forálacha de chineál ginearálta agus 
teicniúil a áireamh i mbearta den sórt sin, a 
bheidh infheidhme maidir le gach catagóir 
d’acmhainní dílse. Ba cheart a áireamh ar 
na bearta sin rialacha mionsonraithe chun 
an comhardú a ríomh agus a bhuiséadú, 
chomh maith leis na forálacha agus na 
socruithe is gá chun bailiú acmhainní dílse 
a rialú agus a mhaoirsiú.

(11) I gcomhréir leis an gceathrú mír 
d’Airteagal 311 den Chonradh ar 
Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, tá an 
Comhairle le bearta cur chun feidhme a 
leagan síos do chóras acmhainní dílse an 
Aontais. Ba cheart forálacha de chineál 
ginearálta agus teicniúil a áireamh i 
mbearta den sórt sin, a bheidh infheidhme 
maidir le gach cineáil d’acmhainní dílse 
agus maidir leo sin a bhfuil maoirseacht 
pharlaiminteach iomchuí thar a bheith 
tábhachtach ina leith. Ba cheart go n-
áireofaí ar na bearta sin rialacha 
mionsonraithe chun méideanna na n-
acmhainní dílse dá dtagraítear in 
Airteagal 2(1) atá le cur ar fáil a bhunú, 
lena n-áirítear na glaorátaí is infheidhme 
do na hacmhainní dílse dá dtagraítear i 
bpointí (b) go (e) d’Airteagal 2(1), na 
saincheisteanna teicniúla a bhaineann le 
hOllioncam Náisiúnta, na forálacha agus 
na socruithe is gá chun bailiú acmhainní 
dílse a rialú agus a mhaoirsiú, lena n-
áirítear rialacha maidir le cigireachtaí 
agus na cumhachtaí atá ag oifigigh agus 
seirbhísigh eile arna n-údarú ag an 
gCoimisiún chun cigireachtaí a 
dhéanamh agus maidir le haon 
ceangaltais tuairiscithe ábhartha eile. Ba 
cheart go n-áireofaí ar na bearta sin 
freisin forálacha praiticiúla chun na 
Ballstáit agus Parlaimint na hEorpa, mar 
bhrainse amháin den údarás buiséadach, 
a chur ar an eolas go tréimhsiúil maidir le 
staid reatha na hiasachta, an bhainistithe 
fiachais agus na straitéisí bainistithe 
riosca gaolmhara chomh maith leis an 
bplean aisíocaíocht. 

Leasú 15

Dréachtchinneadh
Aithris 13

Dréacht ón gComhairle Leasú

(13) Ba cheart corrlach leordhóthanach 
a fhágáil faoi uasteorainneacha acmhainní 
dílse chun gur féidir leis an Aontas a 

(13) Chun corrlach leordhóthanach a 
fhágáil faoi na huasteorainneacha maidir le 
hacmhainní dílse chun gur féidir leis an 
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oibleagáidí airgeadais agus a dhliteanais 
theagmhasacha uile a chumhdach in aon 
bhliain ar leith. Méid iomlán na n-
acmhainní dílse a leithdháilfear ar 
bhuiséad an Aontais chun leithreasuithe 
bliantúla faoi chomhair íocaíochtaí a 
chumhdach, níor cheart go rachadh sé 
thar 1,40 % de shuim OINanna 
na mBallstát uile. Méid iomlán na 
leithreasuithe bliantúla faoi chomhair 
gealltanas, níor cheart go rachadh sé thar 
1,46 % de shuim OINanna na mBallstát 
uile.

Aontas a oibleagáidí airgeadais agus a 
dhliteanais theagmhasacha uile a 
chumhdach in aon bhliain ar leith, ba 
cheart uasteorainn maidir le hacmhainní 
dílse a mhéadú go leibhéal 1.50 % de 
shuim Ollioncam Náisiúnta na mBallstát 
ag praghsanna an mhargaidh le haghaidh 
leithreasuithe faoi chomhair íocaíochta.

Leasú 16

Dréachtchinneadh
Aithris 16 a (nua)

Dréacht ón gComhairle Leasú

(16a) Chun na hoibleagáidí airgeadais 
breise agus na dliteanais theagmhasacha 
bhreise a chumhdach, arb oibleagáidí 
agus dliteanais iad a eascraíonn as an 
gcumhachtú eisceachtúil sealadach chun 
cistí a fháil ar iasacht agus chun 
inbhuanaitheacht airgeadais a áirithiú go 
fiú le linn cúlú eacnamaíoch, agus chun 
na críche sin amháin, ba cheart an 
uasteorainn le haghaidh leithreasuithe a 
mhéadú 0.6 pointe céatadáin.

Leasú 17

Dréachtchinneadh
Aithris 19

Dréacht ón gComhairle Leasú

(19) Maidir le haisíoc a dhéanamh ar 
chistí a fhaightear ar iasacht chun tacaíocht 
neamh-inaisíoctha nó chun tacaíocht 
inaisíoctha trí bhíthin ionstraimí airgeadais 
a sholáthar nó chun soláthar a dhéanamh 
do ráthaíochtaí buiséadacha, chomh maith 
leis an ús dlite, ba cheart an t-aisíoc sin a 
chistiú trí bhuiséad an Aontais. Na cistí a 

(19) Maidir le haisíoc a dhéanamh ar 
chistí a fhaightear ar iasacht chun tacaíocht 
neamh-inaisíoctha nó chun tacaíocht 
inaisíoctha trí bhíthin ionstraimí airgeadais 
a sholáthar nó chun soláthar a dhéanamh 
do ráthaíochtaí buiséadacha, chomh maith 
leis an ús dlite, ba cheart an t-aisíoc sin a 
chistiú trí fháltais ó na hacmhainní dílse 
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fhaightear ar iasacht a dheonaítear mar 
iasachtaí do na Ballstáit, ba cheart iad a 
aisíoc de réir na suimeanna a fhaigheann na 
Ballstáit is tairbhithe. Is gá na hacmhainní 
a leithdháileadh agus a chur ar fáil don 
Aontas chun gur féidir leis a oibleagáidí 
airgeadais agus a dhliteanais 
theagmhasacha uile a eascraíonn as an 
gcumhachtú eisceachtúil sealadach chun 
cistí a fháil ar iasacht in aon bhliain ar leith 
agus faoi aon choinníoll i gcomhréir le 
hAirteagal 310(4) CFAE agus le 
hAirteagal 323 CFAE.

nua arna dtabhairt isteach i mbuiséad an 
Aontais. Na cistí a fhaightear ar iasacht a 
dheonaítear mar iasachtaí do na Ballstáit, 
ba cheart iad a aisíoc de réir na suimeanna 
a fhaigheann na Ballstáit is tairbhithe. Is gá 
na hacmhainní a leithdháileadh agus a chur 
ar fáil don Aontas chun gur féidir leis a 
oibleagáidí airgeadais agus a dhliteanais 
theagmhasacha uile a eascraíonn as an 
gcumhachtú eisceachtúil sealadach chun 
cistí a fháil ar iasacht in aon bhliain ar leith 
agus faoi aon choinníoll i gcomhréir le 
hAirteagal 310(4) CFAE agus le 
hAirteagal 323 CFAE.

Leasú 18

Dréachtchinneadh
Aithris 25

Dréacht ón gComhairle Leasú

(25) Níor cheart an Cinneadh seo a 
theacht i bhfeidhm go dtí go 
bhformheasfaidh gach Ballstát é i 
gcomhréir lena rialacha bunreachtúla féin, 
sa chaoi go n-urramófar go hiomlán an 
cheannasacht náisiúnta. Thug Comhairle 
Eorpach an 17 - 21 Iúil 2020 dá haire go 
bhfuil sé ar intinn ag na Ballstáit bogadh ar 
aghaidh le formheas an Chinnidh seo a 
luaithe is féidir. Ós rud é gur gá iasachtaí a 
chumasú go práinneach d’fhonn bearta a 
mhaoiniú lena dtabharfar aghaidh ar 
iarmhairtí ghéarchéim COVID-19, ba 
cheart don Chinneadh seo teacht i 
bhfeidhm an chéad lá den chéad mhí tar éis 
an fógra deireanach a fháil faoi thabhairt i 
gcrích na nósanna imeachta chun an 
Cinneadh seo a ghlacadh.

(25) Chun gur féidir tús a chur leis an 
bpróiseas daingniúcháin, tá an Cinneadh 
seo glactha ag an gComhairle tar éis di 
dul i gcomhairle ele Parlaimint na 
hEorpa. Chuir Parlaimint na hEorpa in 
iúl go raibh sé ar intinn aici an tuairim 
chomhairleach a chur ar fáil go mear, ar 
tuairim chomhairleach í atá riachtanach 
ó thaobh dlí chun an próiseas a bhrostú 
lena n-údaraítear don Choimisiún tús a 
chur leis na hoibríochtaí iasachta chun 
Ionstraim Théarnamh an Aontais a 
mhaoiniú. Níor cheart an Cinneadh seo 
teacht i bhfeidhm go dtí go 
bhformheasfaidh gach Ballstát é i 
gcomhréir lena rialacha bunreachtúla féin, 
sa chaoi go n-urramófar go hiomlán an 
cheannasacht náisiúnta, lena n-áirítear i 
ndáil le catagóirí nua d’acmhainní dílse. 
Thug Comhairle Eorpach an 17 - 21 Iúil 
2020 dá haire go bhfuil sé ar intinn ag na 
Ballstáit bogadh ar aghaidh le formheas an 
Chinnidh seo a luaithe is féidir. Ós rud é 
gur gá iasachtaí a chumasú go práinneach 
d’fhonn bearta a mhaoiniú lena dtabharfar 
aghaidh ar iarmhairtí ghéarchéim COVID-
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19, ba cheart don Chinneadh seo teacht i 
bhfeidhm an chéad lá den chéad mhí tar éis 
an fógra deireanach a fháil faoi thabhairt i 
gcrích na nósanna imeachta chun an 
Cinneadh seo a ghlacadh.

Leasú 19

Dréachtchinneadh
Airteagal 2 – mír 1 – fomhír 1 – pointe c

Dréacht ón gComhairle Leasú

(c) glaoráta aonfhoirmeach a chur i 
bhfeidhm ar mheáchan na dramhaíola ó 
phacáistíocht phlaisteach a chruthaítear i 
ngach Ballstát nach ndéantar athchúrsáil 
uirthi. EUR 0,80 in aghaidh an chileagraim 
a bheidh sa ghlaoráta. Beidh feidhm ag 
laghdú bliantúil ar chnapshuim i gcás 
Ballstát áirithe, de réir mar a 
shainmhínítear sa cheathrú fomhír é;

(c) glaoráta aonfhoirmeach a chur i 
bhfeidhm, amhail an 1 Eanáir 2021, ar 
mheáchan na dramhaíola ó phacáistíocht 
phlaisteach nach ndéantar athchúrsáil 
uirthi. ní rachaidh an glaoráta iarbhír thar 
EUR 2,00 in aghaidh an chileagraim;

Leasú 20

Dréachtchinneadh
Airteagal 2 – mír 1 – fomhír 1 – pointe c a (nua)

Dréacht ón gComhairle Leasú

(ca) cur i bhfeidhm, amhail an 1 
Eanáir 2021, glaoráta aonfhoirmeach 
maidir leis an méid arb ionann é agus an 
t-ioncam a ghinfear ag na lamháltais atá 
le díol ar ceant agus dá dtagraítear i 
bpointe (a) d’Airteagal 10(2) de Threoir 
2003/87/CE agus luach margaidh na 
saorlamháltas idirthréimhseach le 
haghaidh nuachóiriú earnáil an 
fhuinnimh mar a chinntear in Airteagal 
10c(3) den Treoir sin; ní rachaidh an 
glaoráta iarbhír thar 50%; iomlán an 
ioncaim chéimnigh a ghinfidh aon uair 
amach anseo a dhéanfar raon feidhme an 
Chórais Trádála Astaíochtaí a leathnú go 
dtí earnálacha agus réigiúin bhreise, i 
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ndiaidh an 1 Eanáir 2021; 

Leasú 21

Dréachtchinneadh
Airteagal 2 – mír 1 – fomhír 1 – pointe c b (nua)

Dréacht ón gComhairle Leasú

(cb) an t-ioncam arna ghiniúint le 
Sásra Coigeartaithe Carbóin ar 
Theorainneacha de bhun thogra [.../...] ón 
gCoimisiún faoin 1 Eanáir 2023; 

Leasú 22

Dréachtchinneadh
Airteagal 2 – mír 1 – fomhír 1 – pointe c a (nua)

Dréacht ón gComhairle Leasú

(cc) an t-ioncam, arna bhailiú ón 
gcánachas ar Sheirbhísí Digiteacha, go 
dtí go ndéanfar an Treoir ón gComhairle 
maidir le comhchóras cánach ar 
sheirbhísí digiteacha maidir le hioncaim a 
thagann ó sholáthar seirbhísí digiteacha 
áirithe (COM(2018/148 final) faoin 1 
Eanáir 2023 a ghlacadh agus a chur chun 
feidhme; ní rachaidh an glaoráta iarbhír 
thar 100%;

Leasú 23

Dréachtchinneadh
Airteagal 2 – mír 1 – fomhír 1 – pointe c d (nua)

Dréacht ón gComhairle Leasú

(cd) cur i bhfeidhm, amhail an 1 
Eanáir 2026, glaoráta aonfhoirmigh 
maidir leis an sciar de bhrabúis 
inchánach a shanntar do gach Ballstát de 
bhun rialacha de chuid an Aontais maidir 
leis an gComhbhonn Comhdhlúite don 
Cháin Chorparáide; ní rachaidh an 
glaoráta iarbhír thar 6%;
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Leasú 24

Dréachtchinneadh
Airteagal 2 – mír 1 – fomhír 1 – pointe c e (nua)

Dréacht ón gComhairle Leasú

(ce) cur i bhfeidhm, amhail an 1 
Eanáir 2024, cánach ar idirbhearta 
airgeadais atá le tobhach de bhun Threoir 
(AE) Uimh. [.../...] ón gComhairle, gan na 
glaorátaí is infheidhme i méid an sciar ag 
dul thar na híosrátaí a leagtar amach sa 
Treoir sin; má dhéantar an Cháin ar 
Idirbhearta Airgeadais a chur chun 
feidhme go sealadach faoi chomhar 
feabhsaithe, ní dhéanfaidh an acmhainn 
dhílis sin difear do na Ballstáit nach 
bhfuil rannpháirteach sa chomhar 
feabhsaithe;

Leasú 25

Dréachtchinneadh
Airteagal 2 – mír 2

Dréacht ón gComhairle Leasú

2. Don tréimhse 2021 - 2027, 
bainfidh an Ostair leas as oll-laghdú 
EUR 565 mhilliún ar a ranníocaíocht 
bhliantúil bunaithe ar OIN, bainfidh an 
Danmhairg leas as oll-laghdú 
EUR 377 milliún ar a ranníocaíocht 
bhliantúil bunaithe ar OIN, bainfidh an 
Ghearmáin leas as oll-laghdú 
EUR 3 671 mhilliún ar a ranníocaíocht 
bhliantúil bunaithe ar OIN, bainfidh an 
Ísiltír leas as oll-laghdú 
EUR 1 921 mhilliún ar a ranníocaíocht 
bhliantúil bunaithe ar OIN agus bainfidh 
an tSualainn leas as oll-laghdú 
EUR 1 069 milliún ar a ranníocaíocht 
bhliantúil bunaithe ar OIN. Déanfar na 
suimeanna sin a thomhas de réir 
phraghsanna 2020 agus déanfar iad a 
choigeartú do phraghsanna reatha trí 

2. Ní bhainfidh aon Bhallstát tairbhe 
as aon lacáiste nó aon cheartúchán.
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chur i bhfeidhm an díbhoilsceora reatha 
OTI don Aontas a shloinntear in euro, 
mar a fhorálann an Coimisiún, agus a 
chuirtear ar fáil nuair a dhréachtaítear 
an dréachtbhuiséad. Maoineoidh gach 
Ballstát na holl-laghduithe sin.

Leasú 26

Dréachtchinneadh
Airteagal 2 – mír 2 a (nua)

Dréacht ón gComhairle Leasú

2a. Déanfaidh Parlaimint na hEorpa 
agus an Chomhairle, i ndlúthchomhar 
leis an gCoimisiún, socruithe 
mionsonraithe agus forálacha eile a 
leagan amach i gcomhaontú 
idirinstitiúideach faoin 1 Eanáir 2021, ar 
socruithe agus forálacha iad a bhfuil gá 
leo chun féilire atá ceangailteach ó 
thaobh dlí a chur i bhfeidhm le haghaidh 
acmhainní dílse nua a thabhairt isteach. 
Beidh na hioncaim ó na hacmhainní dílse 
nua sin leordhóthanach chun ar a laghad 
aisíocaíocht na gcostas iasachta intuigthe 
ag an acmhainn iasachta a bhunaítear 
faoi Airteagal 3b a chumhdach. Ba cheart 
go n-ráthófaí freisin leis na hacmhainní 
dílse nua leibhéal iomchuí an mhaoinithe 
ar chaiteachas an Aontais sa CAI, agus 
príomhacht ranníocaíochtaí OIN-
bhunaithe á maolú. 
Déanfaidh an Coimisiún na tograí 
reachtacha iomchuí chuige sin.
Bainfear úsáid as an athbhreithniú ar 
CAI 2021-2027, i measc nithe eile, chun 
reachtaíocht nua a oiriúint agus, más gá, 
chun í a ghlacadh, chun na cuspóirí a 
leagtar amach sa mhír seo a bhaint 
amach.

Leasú 27
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Dréachtchinneadh
Airteagal 3 – mír 1

Dréacht ón gComhairle Leasú

1. Maidir le méid iomlán na n-
acmhainní dílse a leithdháiltear don Aontas 
chun leithreasuithe bliantúla faoi chomhair 
íocaíochtaí a chumhdach, ní sháróidh sé 
1,40% de shuim OIN na mBallstát uile. 

1. Maidir le méid iomlán na n-
acmhainní dílse a leithdháiltear ar an 
Aontas chun leithreasuithe bliantúla faoi 
chomhair íocaíochtaí a chumhdach, ní 
sháróidh sé 1.50 % de shuim Ollioncam 
Náisiúnta na mBallstát uile.

Leasú 28

Dréachtchinneadh
Airteagal 3 – mír 2

Dréacht ón gComhairle Leasú

2. Maidir le méid iomlán bliantúil na 
leithreasuithe faoi chomhair gealltanas a 
iontráiltear i mbuiséad an Aontais, ní 
sháróidh sé 1,46% de shuim OIN na 
mBallstát uile.

scriosta

Leasú 29

Dréachtchinneadh
Airteagal 3 – mír 3

Dréacht ón gComhairle Leasú

3. Coinneofar cóimheas ordúil idir 
leithreasuithe faoi chomhair gealltanas 
agus leithreasuithe faoi chomhair 
íocaíochtaí chun a áirithiú go bhfuil siad 
ag teacht le chéile agus chun gur féidir an 
uasteorainn a leagtar amach i mír 1 a 
urramú sna blianta ina dhiaidh sin.

scriosta
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Leasú 30

Dréachtchinneadh
 Airteagal 3 – mír 4

Dréacht ón gComhairle Leasú

4. I gcás ina mbeidh athruithe 
suntasacha ar leibhéal OIN mar thoradh 
ar leasuithe ar 
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013, 
déanfaidh an Coimisiún athríomh ar na 
huasteorainneacha a leagtar amach i 
mír 1 agus mír 2, mar a méadaíodh go 
sealadach iad i gcomhréir le 
hAirteagal 3c, ar bhonn na foirmle seo a 
leanas: 

scriosta

OINt-2 + OINt-1 + OINt CCE reatha
x% (y %)  *_________________
OINt-2 + OINt-1 + OINt CCE leasaithe
San fhoirmle sin, is é ‘t’ an bhliain 
iomlán is déanaí dá bhfuil na sonraí arna 
sainiú i Rialachán (AE) 2019/516 ar fáil, 
tagraíonn x d’uasteorainn na n-
acmhainní dílse le haghaidh 
leithreasuithe íocaíochta agus tagraíonn y 
d’uasteorainn na n-acmhainní dílse le 
haghaidh leithreasuithe faoi chomhair 
gealltanas.
San fhoirmle sin, ciallaíonn ‘CCE’ an 
córas Eorpach cuntas náisiúnta agus 
réigiúnach san Aontas Eorpach.
___________________
Rialachán (AE) 2019/516 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle an 
19 Márta 2019 maidir le comhchuibhiú 
ollioncaim náisiúnta ag praghsanna an 
mhargaidh agus lena n-aisghairtear 
Treoir 89/130/CCE, Euratom ón 
gComhairle agus Rialachán (CE, 
Euratom) Uimh. 1287/2003 ón 
gComhairle (Rialachán OIN) (IO L 91, 
29.3.2019, lch. 19).
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Leasú 31

Dréachtchinneadh
Airteagal 3b – mír 2 – fomhír 1

Dréacht ón gComhairle Leasú

Is as buiséad ginearálta an Aontais a 
aisíocfar príomhshuim na gcistí a úsáidtear 
le haghaidh caiteachas dá dtagraítear i 
bpointe (b) de mhír 1 agus le haghaidh an 
úis ghaolmhair dhlite. Féadfar na 
gealltanais bhuiséadacha a roinnt ina 
dtráthchodanna bliantúla thar roinnt blianta 
i gcomhréir le hAirteagal 112(2) de 
Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle6.

Is as fáltais as acmhainní dílse nua arna 
dtabhairt isteach i mbuiséad ginearálta an 
Aontais a aisíocfar príomhshuim na gcistí a 
úsáidtear le haghaidh caiteachas dá 
dtagraítear i bpointe (b) de mhír 1 agus le 
haghaidh an úis ghaolmhair dhlite. Féadfar 
na gealltanais bhuiséadacha a roinnt ina 
dtráthchodanna bliantúla thar roinnt blianta 
i gcomhréir le hAirteagal 112(2) de 
Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046.

_____________________
6 Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na 
rialacha airgeadais is infheidhme maidir 
le buiséad ginearálta an Aontais, lena 
leasaítear Rialacháin (AE) 
Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, 
(AE) Uimh. 1303/2013, (AE) 
Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, 
(AE) Uimh. 1316/2013, (AE) 
Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014 
agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus 
lena n-aisghairtear Rialachán (AE, 
Euratom) Uimh. 966/2012 (IO L 193, 
30.7.2018, lch. 1.).  

Leasú 32

Dréachtchinneadh
Airteagal 5

Dréacht ón gComhairle Leasú

Airteagal 5 scriosta
Barrachas a thabhairt anonn 

Déanfar aon bharrachas in ioncam an 
Aontais de bhreis ar an gcaiteachas 
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iomlán iarbhír le linn bliain airgeadais a 
thabhairt anonn go dtí an bhliain 
airgeadais ina dhiaidh sin.

Leasú 33

Dréachtchinneadh
Airteagal 6 – mír 2

Dréacht ón gComhairle Leasú

2. Coinneoidh na Ballstáit 25 % de na 
méideanna, dá dtagraítear in 
Airteagal 2(1)(a), mar chostais 
bhailiúcháin.

2. Coinneoidh na Ballstáit, mar 
chúiteamh le haghaidh chostais an 
bhailiúcháin, 10 % de na méideanna, dá 
dtagraítear in Airteagal 2(1)(a).

Leasú 34
Dréachtchinneadh
Airteagal 7 – mír 1 – pointe b a (nua)

Dréacht ón gComhairle Leasú

(ba) an láimhseáil bhuiséadach ar 
ioncam a eascraíonn as fíneálacha 
iomaíochta agus cásanna sáruithe;

Leasú 35

Dréachtchinneadh
 Airteagal 7 – mír 1 – pointe b b (nua)

Dréacht ón gComhairle Leasú

 (bb) rialacha lena leagtar síos 
méideanna na n-acmhainní dílse dá 
dtagraítear in Airteagal 2(1) atá le cur ar 
fáil, lena n-áirítear na glao-rátaí is 
infheidhme i gcomhair na n-acmhainní 
dílse dá dtagraítear in Airteagal 2(1), 
laistigh de na teorainneacha a leagtar síos 
sna pointí sin chomh maith le ríomh ráta 
infheidhme na hacmhainne dílse 
bunaithe ar Ollioncam Náisiúnta;
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Leasú 36

Dréachtchinneadh
 Airteagal 7 – mír 1 – pointe b c (nua)

Dréacht ón gComhairle Leasú

 (bc) an tOllioncam Náisiúnta tagartha, 
na forálacha maidir le hOllioncam 
Náisiúnta a choigeartú agus na forálacha 
chun na huasteorainneacha d’íocaíochtaí 
agus gealltanais a athríomh i gcás 
athruithe suntasacha ar Ollioncam 
Náisiúnta, chun críocha Airteagal 2(1) a 
chur i bhfeidhm;
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RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Meabhraíonn na comhrapóirtéirí go bhfuil Parlaimint na hEorpa ag moladh go ndéanfaí 
athchóiriú cuimsitheach ar acmhainní dílse AE le fada an lá. Creideann siad go bhfuil sé in am 
anois dul chun cinn suntasach a dhéanamh in ailtireacht chóras ioncaim AE, 32 bhliain tar éis 
cineál nua acmhainne dílse a thabhairt isteach den uair dheireanach (i.e. ranníocaíochtaí OIN). 
Bhí trí chúis ann leis an gcóras a athchóiriú ó bhonn agus go háirithe leis an éileamh ar 
acmhainní dílse nua a thabhairt isteach:
 

 Foinsí breise ioncaim a ghiniúint do bhuiséad an Aontais Eorpaigh, ar foinsí iad a bheidh 
‘úr’ agus neamhspleách más féidir, chun maoiniú Creata Airgeadais Ilbhliantúil a 
bheadh níos uaillmhianaí agus níos réamhbhreathnaithí a éascú, ar creat é a bheidh in 
ann déileáil leis na costais a bhaineann le beartais sheanbhunaithe atá bunaithe ar na 
conarthaí, le caiteachas i réimsí tosaíochta nua amhail infheistíochtaí don Chomhaontú 
Glas don Eoraip, agus, i bpáirt ar a laghad, leis na heasnaimh a eascróidh as tarraingt 
siar na Ríochta Aontaithe.

 Comhthairbhí beartais agus breisluach Eorpach a chruthú i réimsí amhail truailliú 
comhshaoil, praghsáil carbóin, bearnaí cánach a dhúnadh, cánachas corparáideach a 
chomhchuibhiú agus boinn chánach shoghluaiste eile a ghabháil.

 An tosaíocht atá ag acmhainní dílse OIN-bhunaithe a mhaolú, agus ar an gcaoi sin 
neamhspleáchas ioncam bhuiséad an Aontais a mhéadú agus éalú ón tuiscint gurb é atá 
i gceist le buiséad an Aontais ná córas aistrithe fioscacha. 

Tacaíonn na comhrapóirtéirí leis an iarracht aghaidh a thabhairt ar dhrochiarmhairtí 
eacnamaíocha ghéarchéim Covid-19 le slógadh ollmhór acmhainní bunaithe ar an gCóras 
Acmhainní Dílse. Leis an gcinneadh leasaithe, ardófar uasteorainn na n-acmhainní dílse agus, 
ar an gcaoi sin, méadófar lamháltas fioscach an Aontais chun údarú a thabhairt don Choimisiún 
dul ar aghaidh agus EUR 750 billiún a fháil ar iasacht thar thréimhse ama shainithe.

Mar fhorlíonadh ar na hargóintí atá liostaithe thuas, tá údar maith agus tarraingteach eile le 
tuiscint ón tionscnamh sin chun acmhainní dílse nua a thabhairt isteach. Tá an argóint sin 
léirithe freisin sa teachtaireacht ón gCoimisiún COM(2020)442, dar teideal Buiséad an Aontais 
lena gcumhachtaítear an Plean Téarnaimh don Eoraip. Leis an teachtaireacht, deartar cur 
chuige nuálach maidir le maoiniú a dhéanamh ar aisíoc fadtéarmach na gcistí a gheofar ar 
iasacht faoin gCinneadh maidir le hAcmhainní Dílse, a leithdháilfear mar ioncam sannta 
seachtrach faoi Ionstraim Théarnaimh AE agus a bheidh le heisíoc trí chláir chaiteachais 
éagsúla de chuid an Aontais, idir chláir atá ann cheana agus chláir nua. De réir mar a d’fhorbair 
agus a chosain an Pharlaimint é den chéad uair sa rún uaithi an 15 Bealtaine 2020 maidir leis 
an gcreat airgeadais ilbhliantúil nua, acmhainní dílse agus an plean téarnaimh, déantar foráil 
leis maidir le catagóirí nua acmhainní dílse a thabhairt isteach, a measfaí go gclúdóidh na fáltais 
uathu – sa mheántéarma go dtí an fadtéarma – costais athmhaoiniúcháin an úis agus an 
phríomhshuim de na suimeanna a gheofar ar iasacht. Sheachnófaí méadú géar ar 
ranníocaíochtaí náisiúnta leis sin nó laghdú mór ar leibhéal an chaiteachais bhuiséadaigh agus 
ionstraimí infheistíochta faoin CAI. Níor cheart go gcuirfeadh minicíocht eacnamaíoch na 
bhfoinsí nua ioncaim ualach ar shaoránaigh AE go príomha, ach ar thruaillitheoirí trasnáisiúnta 
nó corparáidí ilnáisiúnta. 

Molann na comhrapóirtéirí go dtacóidh Parlaimint na hEorpa leis an gcur chuige sin agus go 
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mbeidh tabhairt isteach acmhainní dílse nua chun na gcríoch thuasluaite ina réamhchoinníoll 
do thoiliú na Parlaiminte don CAI, ar cuid den phacáiste téarnaimh é. Ní mór na costais a 
bhaineann le haisíocaíocht na hiasachta a bheith clúdaithe ag an ioncam ó acmhainní dílse nua. 
Ina theannta sin, meabhraíonn na comhrapóirtéirí nach mór ciseán d’acmhainní dílse nua a 
thabhairt isteach amhail ón 1 Eanáir 2021. Ba cheart go n-áiteodh Parlaimint na hEorpa go 
bhfaighfí amlínte agus gealltanais cheangailteacha ó na hinstitiúidí chun an prionsabal sin a 
chur i gcleachtas amhail ó 2021, mar go gcaithfear na chéad íocaíochtaí úis a chumhdach cheana 
féin an bhliain sin. D’ainneoin phrionsabal na huilíochta, shainmhíneofaí leis an socrú sin 
íosleibhéal ioncaim a ghinfí chomh maith le gar-phróifíl den ioncam ba cheart a bheith ann mar 
thoradh ar na hacmhainní dílse nua thar an tréimhse go dtí 2058. 

Ós rud é go bhfuil na cúiseanna eile i bhfabhar fíoracmhainní dílse fós bailí, d’fhéadfaí a 
mbreisluach a mhéadú.

Maidir le rogha na n-acmhainní dílse nua a chuirtear chun cinn sa dréacht-tuarascáil seo, bhí na 
comhrapóirtéirí á dtreorú ag an gcomhthoil mhór don tuarascáil eatramhach ar an 
CAI/Acmhainní Dílse ó mhí na Samhna 2018, nuair a léirigh an seisiún iomlánach tacaíocht 
fhorleathan do chiseán ina mbeadh na foinsí ioncaim seo a leanas: 

 Na hacmhainní dílse atá ann cheana (acmhainní dílse traidisiúnta, go háirithe 
dleachtanna custaim, acmhainní dílse bunaithe ar CBL ach atá simplithe, agus acmhainn 
dhílis iarmharach OIN-bhunaithe);  

 Na hacmhainní dílse nua faoi mar a mhol an Coimisiún i mí na Bealtaine 2018, i.e. 
bunaithe ar an gComhbhonn Comhdhlúite don Cháin Chorparáide, ar an gCóras Trádála 
Astaíochtaí agus ar ranníocaíocht náisiúnta maidir le dramhaíl ó phacáistíocht 
phlaisteach neamh-athchúrsáilte;

 Iarrthóirí breise bunaithe ar an gCáin ar Idirbhearta Airgeadais (fiú más ann di faoi 
chomhar feabhsaithe), cáin seirbhísí digiteacha agus sásra coigeartaithe carbóin ar 
theorainneacha.
  

Ba cheart an t-athbhreithniú ar an gCinneadh maidir le hAcmhainní Dílse a úsáid freisin chun 
roinnt éilimh sheanbhunaithe de chuid Pharlaimint na hEorpa a chur chun feidhme, amhail 
féachaint ar fhíneálacha mar ioncam breise.

Maidir leis an nós imeachta: D’fhág an togra leasaithe maidir le hAcmhainní Dílse agus ceapadh 
dlíthiúil Ionstraim Théarnaimh AE gur gá dlús a chur le glacadh agus daingniú an Chinnidh. Le 
glacadh agus daingniú an Chinnidh seo ceadófar seoladh Ionstraim Théarnaimh na hEorpa.

Cé is moite de chatagóirí na n-acmhainní dílse a bhunú agus a shainiú, áirítear sa Chinneadh 
maidir le Córas na nAcmhainní Dílse forálacha tábhachtacha eile a bhaineann le gnéithe éagsúla 
de thaobh ioncaim bhuiséad an Aontais, go háirithe uasteorainn na n-acmhainní dílse. Leis an 
uasteorainn sin, arna shloinneadh mar chéatadán d’Ollioncam Náisiúnta AE, sainmhínítear, dá 
réir, lamháltas fioscach atá riachtanach chun taca a chur faoi dhliteanais bhreise (chinnte agus 
theagmhasacha) agus chun feidhmiú mar chomhthaobhacht do ghníomhaíochtaí iasachtaithe 
agus iasachtaíochta AE. Is sócmhainn luachmhar í rátáil chreidmheasa fhabhrach AE agus a 
chumas chun gealltanais airgeadais fhadtéarmacha a ráthú agus a bheith ina mbun agus ba 
cheart an rátáil sin a shaothrú go hiomlán nuair a bhíonn riachtanais airgeadais eisceachtúla 
ann.
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Ní mór do gach Ballstát an Cinneadh maidir le hAcmhainní Dílse a fhormheas sular féidir leis 
teacht i bhfeidhm. Is eol gur próiseas fada atá sa nós imeachta daingniúcháin. D’iarr an 
Chomhairle ar Pharlaimint na hEorpa dlús a chur leis an bpróiseas i ndáil lena tuairim reachtach 
a thabhairt ionas gur féidir leis an gComhairle dul ar aghaidh leis an nglacadh faoin nós 
imeachta comhairliúcháin.

Ba mhaith leis na comhrapóirtéirí go ndéanfaí cinnteoireacht ghasta maidir leis an Ionstraim 
Théarnaimh gan príomhéilimh Pharlaimint na hEorpa do thréimhse an chéad chreata airgeadais 
eile a thréigean ná a thabhairt suas. Dá bhrí sin, molaimid vótáil ar ár dtuarascáil gan mhoill, 
ionas go mbeidh an Chomhairle in ann an Cinneadh leasaithe maidir le hAcmhainní Dílse a 
ghlacadh. Ag an am céanna, ba cheart don Pharlaimint a áitiú agus teacht ar bhealaí 
ceangailteacha chun nach féidir dul siar ar an nascáil idir Ionstraim Théarnaimh AE agus 
tabhairt isteach acmhainní dílse nua lena ndéanfar an fiachas a athmhaoiniú le meon na 
dlúthpháirtíochta agus réasúnaíocht fhioscach iomlán Eorpach mar threoir aige sin.
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LITIR ÓN gCOISTE UM RIALÚ BUISÉADACH

An tUas. Johan Van Overtveldt 
Cathaoirleach
An Coiste um Buiséid
AN BHRUISÉIL

Ábhar: Ionchur thar ceann an Choiste um Rialú Buiséadach ar an Togra le haghaidh 
Cinneadh ón gComhairle maidir le córas Acmhainní Dílse an Aontais 
Eorpaigh (2018/0135(CNS))

A Chathaoirligh, a chara,

Maidir leis an ábhar thuasluaite, chinn an Coiste um Rialú Buiséadach (CONT) tuairim a 
thíolacadh i bhfoirm litreach.

Iarrann an Coiste um Rialú Buiséadach (CONT) ar an gCoiste um Buiséid, mar an coiste atá 
freagrach, na moltaí seo a leanas a ionchorprú ina thairiscint i gcomhair rúin:

Thar ceann Choiste CONT, bheinn an-bhuíoch díot dá n-áiritheofá go gcuirfear seasamh agus 
barúlacha CONT maidir leis na pointí thíos san áireamh sa rún ó Pharlaimint na hEorpa.

Le dea-mhéin,

Monika Hohlmeier

MOLTAÍ

1. á chur in iúl gur geal léi an togra leasaithe ón gCoimisiún le haghaidh cinneadh ón 
gComhairle maidir le córas acmhainní dílse an Aontais Eorpaigh mar chuid dá phlean 
téarnaimh don Eoraip chun dul i ngleic le tionchar phaindéim an choróinvíris; á chreidiúint 
go bhfuil gá le freagairt agus modhanna thar na bearta ó AE chun comhlánú a dhéanamh ar 
chur in úsáid acmhainní buiséadacha náisiúnta de bharr scála na n-iarmhairtí atá ag eascairt 
as an bpaindéim sin;
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2. á chur in iúl gur geal léi, go háirithe, an t-aistriú paraidíme a mholtar ann lena n-údaraítear 
don Choimisiún Eorpach EUR 750 billiún a fháil ar iasacht ar bhonn eisceachtúil ar 
mhargaí caipitil; ag tacú freisin leis an méadú sealadach ar uasteorainneacha na n-
acmhainní dílse mar réamhriachtanas riachtanach chun an straitéis iasachtaíochta a bheidh 
ann amach anseo a dhearadh, go háirithe trí dhliteanais a chruthú lena gcuimseofar roinnt 
tréimhsí creata, ráthófar leis an lamháltas a chruthófar ar an gcaoi sin go mbeidh an 
tAontas in ann na cistí a fuarthas ar iasacht ar na margaí caipitil a aisíoc amhail ó 2028 ar a 
dhéanaí; á iarraidh go mbeadh na costais a bhaineann le príomhshuim agus ús na n-
aisíocaíochtaí a bheidh le hathmhaoiniú ag buiséad an Aontais de bhreis ar 
uasteorainneacha CAI; á áitiú go gcaithfidh modheolaíocht na n-aisíocaíochtaí a bheith 
trédhearcach agus sothuigthe agus nach mór go bhféadfaí grinnscrúdú a dhéanamh air; á 
áitiú gur cheart go gcuirfí na haisíocaíochtaí i gcrích le córas inbhuanaithe, trédhearcach 
d’acmhainní dílse nua AE agus gur cheart iad a chumhdach go hiomlán leis an ioncam ó 
fhíoracmhainní dílse nua AE, d’fhonn inchreidteacht agus indéantacht an phlean 
aisíocaíochta a áirithiú;  más féidir, ba cheart tús a chur leis na haisíocaíochtaí roimh 2028 
ag brath ar théarnamh eacnamaíoch an Aontais chun ualach nach bhfuil gá leis ar an gcéad 
ghlúin eile a sheachaint agus chun ciorruithe ar bhuiséad an Aontais amach anseo de bharr 
aisíocaíochtaí a sheachaint; á athdhearbhú arís eile nach dtabharfaidh an Pharlaimint a 
toiliú do CAI 2021-2027 gan comhaontú maidir le córas acmhainní dílse AE a athchóiriú, 
lena n-áirítear ciseán d’acmhainní dílse nua a thabhairt isteach;

3. á chur i bhfios freisin gur cheart don Chúirt Iniúchóirí agus don Pharlaimint an taifeadadh 
ar na fáltais ó iasachtaí a fuair an tAontas i mbuiséad AE mar ioncam sannta seachtrach a 
rialú go cúramach sa nós imeachta um urscaoileadh mar gheall ar a méid mhór airgeadais; 
ag cur béim ar an bhfíoras go bhfuil gá le saineolas gairmiúil méadaithe agus le 
hacmhainneacht riaracháin mhéadaithe mar gheall ar mhéid na ngníomhaíochtaí 
iasachtaíochta sin, i bhfianaise oibríochtaí éifeachtúla iasachtaíochta agus aisíocaíochta, 
agus go bhfuil gá le creat tiomnaithe bainistithe riosca agus rialaithe chun iontaofacht na 
dtaifead cuntasaíochta agus luacháil chruinn ar na dliteanais arna dtabhú a ráthú; á chur i 
bhfios go láidir, áfach, go ndéanfar dianmhaoirseacht ar rialú na gcostas bainistíochta 
freisin; á iarraidh go gcuirfí an tuarascáil ar dhul chun cinn maidir leis an bplean 
iasachtaíochta chuig an údarás rialaithe buiséid chun go ndéanfar grinnscrúdú cuí air mar 
chuid den nós imeachta um urscaoileadh;

4. á mheas, go dtreisítear, leis an ngá atá ann le hinchreidteacht agus inbhuanaitheacht 
acmhainn aisíocaíochta na hIonstraime Téarnaimh a ráthú, iarraidh sheanbhunaithe na 
Parlaiminte go dtabharfaí isteach ioncaim nua ar fud AE amhail ón 1 Eanáir 2021, a bheidh 
uaillmhianach agus láidir, go háirithe trí acmhainní dílse cobhsaí, éifeachtúla agus fíor-
Eorpacha a dhaingniú, ar mhaithe le hinbhuanaitheacht shamhail an Aontais maidir le 
comhar idir na Ballstáit a chaomhnú, agus go ndéanfaí próiseas lánpháirtíochta na hEorpa, 
cuspóirí beartais an Aontais agus ardleibhéal infheistíochta a neartú agus a fhorbairt 
tuilleadh;

5. á chur in iúl gur geal léi na trí chatagóir nua atá beartaithe d’acmhainní dílse lena n-áirítear 
sciar den chomhbhonn comhdhlúite don cháin chorparáide (CCCTB), sciar 20 % den ioncam 
a ghintear leis an scéim trádála astaíochtaí agus ranníocaíocht náisiúnta arna ríomh ar an 
méid dramhaíola ó phacáistíocht phlaisteach neamh-athchúrsáilte i ngach Ballstát chun 
buiséad féinchothaitheach AE a bhaint amach sa mheántéarma; á iarraidh ar an gCoimisiún 
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tograí reachtacha gaolmhara a chur ar aghaidh chun na hacmhainní dílse nua sin a thabhairt 
isteach de réir a chéile le hamlíne atá ceangailteach ó thaobh an dlí, anailís dhomhain ar a 
mbonn, modhanna bailiúcháin lena mbaineann meastachán ar na costais bhailithe a 
bhaineann leo agus, ag an am céanna, a n-iniúchaitheacht a áirithiú; ag cur béim ar an 
bhfíoras freisin nár cheart go mbeadh an cháin dhigiteach a bheidh ann amach anseo ina 
hualach ar FBManna agus gur cheart go mbeadh na rialacha lena rialaítear cáin dhigiteach 
chomh soiléir simplí agus is féidir, gan rómhaorlathas agus go bhféadfaí é a chur i bhfeidhm 
go héasca i gcleachtas; 

6. á mheabhrú a thábhachtaí atá sé acmhainní dílse a úsáid chun cuspóirí polaitiúla an Aontais 
Eorpaigh a bhaint amach, go háirithe chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin dhomhanda an 
athraithe aeráide, an chothromais shóisialta agus na digiteála;

7. ag tabhairt dá haire, áfach, nach n-áirítear leis an togra ón gCoimisiún measúnú tionchair de 
réir na dTreoirlínte maidir le Rialáil Níos Fearr, nuair is dócha go mbeidh tionchar suntasach 
eacnamaíoch, comhshaoil nó sóisialta ag gníomhaíocht an Aontais; á iarraidh ar an 
gCoimisiún tuilleadh faisnéise a chur ar fáil maidir leis na sonraí staidrimh a úsáidfear chun 
na hacmhainní dílse nua a ríomh agus a bhailiú; á mheas gur ríthábhachtach infhaighteacht 
na faisnéise sin chun go mbeidh rian iomlán iniúchóireachta ann chomh maith le cuntasacht; 
á iarraidh gur cheart go ndéanfadh an measúnú tionchair sin nó faisnéis bhreise atá le soláthar 
anailís go háirithe ar thionchar na n-acmhainní dílse nua ar FBManna;

8. á mheabhrú sa chomhthéacs sin, nár cheart go ndéanfadh an córas acmhainní dílse atá 
beartaithe méadú ar an ualach foriomlán fioscach ar cháiníocóirí AE, gur cheart go 
gcuirfeadh sé cosc ar an ualach a bhaineann le maoiniú a chur ar fáil don téarnamh a bheith 
ar na daoine is leochailí agus gur cheart go n-eascródh laghdú comhréireach ar ranníocaíocht 
na mBallstát le buiséad an Aontais as; den tuairim nach mór do sciar na bhfíoracmhainní 
dílse nua ról suntasach a bheith acu i ndáil le taobh an ioncaim de bhuiséad AE agus a ráthú 
go gcuirfear margadh inmheánach cóir chun cinn;

9. á athdhearbhú freisin gur gá tuilleadh feabhais a chur ar bhainistiú ioncaim reatha an Aontais, 
go háirithe cur chun feidhme simplithe na hacmhainne dílse CBL agus cuíchóiriú na n-
éagothromaíochtaí i rialuithe custaim, d’fhonn na féidearthachtaí a bhaineann le hearráidí, 
neamhrialtachtaí agus calaois a dhéanann dochar d’acmhainní dílse an Aontais agus do 
leasanna airgeadais an Aontais a laghdú;

10. ag tarraingt aird ar an éileamh gur cheart ioncam a ghinfear amach anseo trí bheartais AE a 
chur chun feidhme agus trí rialacháin AE a fhorfheidhmiú a aistriú isteach i mbuiséad AE 
mar phrionsabal, ós rud é gur fíorfhoinse ioncaim de chuid an Aontais iad;

11. á athdhearbhú a thábhachtaí atá sé deireadh a chur, a luaithe is féidir, le córas na gceartúchán 
agus lacáistí atá ann faoi láthair agus, i gcás ar bith, roimh an togra ón gCoimisiún chun 
deireadh a chur de réir a chéile leis na lacáistí uile faoi 2025, rud a fhágfaidh go mbeidh 
struchtúr an chórais acmhainní dílse níos simplí, níos cothroime, cuntasach ó thaobh an 
daonlathais de agus níos trédhearcaí; á áitiú gur cheart córas agus dáileadh na lacáistí a 
bheidh ann amach anseo a dhéanamh trédhearcach agus cuntasach; ag athdhearbhú a 
seasaimh maidir leis na costais a bhaineann le dleachtanna custaim a bhailiú, ar cheart a ráta 
a shocrú ag 10 %, arb é sin an ráta bunaidh atá acu;
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12. á mheas go leanfaidh an córas cistithe de chuid AE atá beartaithe de bheith casta ar an 
iomlán agus gur cheart go mbeadh sé faoi réir maoirseacht dhaonlathach agus cuntasacht 
mhéadaithe ar leibhéal AE; chuige sin agus i ndáil leis an athbhreithniú ar chonarthaí AE, tá 
gá le hAirteagal 311 CFAE a mhodhnú, d’fhonn ról na Parlaiminte sa phróiseas 
cinnteoireachta a neartú chun na Cinntí maidir le hAcmhainní Dílse atá ar na bacáin a 
ghlacadh.
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LITIR ÓN gCOISTE UM AN GCOMHSHAOL, UM SHLÁINTE PHOIBLÍ AGUS UM 
SHÁBHÁILTEACHT BIA

GR/av

D(2020) 22163

An tUas. Johan Van Overtveldt

Cathaoirleach

An Coiste um Buiséid

AN BHRUISÉIL

Ábhar: Tuairim maidir le Córas acmhainní dílse an Aontais Eorpaigh

(2018/0135(CNS))

A Chara,

Mar gheall ar an amlíne an-ghairid in BUDG, ní bheidh ENVI in ann vótáil a dhéanamh in am 
ar a dhréacht-tuairim maidir le córas Acmhainní Dílse AE. Dá bhrí sin, mar Chathaoirleach 
ENVI, in éineacht le Rapóirtéir ENVI don togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir 
le córas Acmhainní Dílse AE, Esther de Lange, Uas., is cúis áthais dom rannchuidiú ENVI a 
chur ar fáil duit i bhfoirm míreanna do rún. Tá súil agam go gcuirfidh do choiste san áireamh 
iad:

1. á áitiú nach mór go mbeadh plean aisíocaíochta inchreidte ag gabháil le hIonstraim Théarnaimh 
AE, a gcuirfear tús leis cheana féin faoin gcéad CAI eile más féidir é sin a dhéanamh faoin staid 
eacnamaíoch, trí fhíor-acmhainní dílse nua de chuid AE a bhunú, ionas go seachnófar 
drochthionchar ar ghlúnta sa todhchaí nó ar CAInna sa todhchaí de dheasca na haisíocaíochta; 
á chreidiúint, thairis sin, go gcuirtear deis ar fáil le hacmhainní dílse nua i gcreat airgeadais 
ilbhliantúil (CAI) 2021-2027 chun an taobh de bhuiséad an Aontais a bhaineann le hioncam a 
dhéanamh níos inbhuanaithe agus níos trédhearcaí, chun an tAontas a dhéanamh níos 
neamhspleáiche agus, ar deireadh, chun úsáid níos fearr a bhaint as cumhacht chlaochlaitheach 
bhuiséad an Aontais; 

2. á athdhearbhú, dá bhrí sin, gur réamhriachtanas é an t-athchóiriú agus tabhairt isteach 
acmhainní dílse nua amhail ó 2021 chun go dtabharfaidh an Pharlaimint a toiliú don 
chéad CAI eile;

3. á iarraidh go dtabharfaí isteach ciseán acmhainní dílse nua amhail ó 2021 a bheidh go 
hiomlán i gcomhréir le beartais an Aontais maidir leis an gcomhshaol, sláinte agus 
cúrsaí aeráide, inter alia, agus á iarraidh go mbeadh comhaontú mear ann maidir le foráil 
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atá ceangailteach ó thaobh an dlí agus le hamchlár chun acmhainní dílse breise a 
thabhairt isteach sa chéad CAI eile; 

4. ag athdhearbhú a seasaimh go dtacaíonn sí le hacmhainní dílse nua, go háirithe na 
hacmhainní dílse sin a rannchuidíonn le spriocanna an Aontais maidir leis an 
gcomhshaol, sláinte agus cúrsaí aeráide, agus go sonrach le sciar suntasach den ioncam 
a thagann ón scéim trádála astaíochtaí, rannchuidiú plaisteach agus sásra coigeartaithe 
carbóin ar theorainneacha;

5. á athdhearbhú go dtacaíonn sí leis an moladh go mbeadh acmhainn dhílis ann a bheidh 
bunaithe ar dhramhaíl ó phacáistíocht phlaisteach neamh-athchúrsáilte; á chur i bhfios 
go láidir gur gá go dtabharfaí tús áite leis an éifeacht stiúrtha do chosc giniúna 
dramhaíola i gcomhréir leis an ordlathas dramhaíola; á iarraidh go mbeadh ann do 
shásraí cláraithe agus rialaithe éifeachtacha agus soiléiriú ar an modh ríofa;

6. á athdhearbhú go bhfuil sí ag iarraidh go measfaí sciar suntasach de chóras leathnaithe 
trádála astaíochtaí (ETS) mar acmhainn dhílis chun tacú le tionscadail de chuid an 
Aontais, amhail fuinneamh inathnuaite, stóráil agus idirnaisc, mar aon le 
hinfheistíochtaí i nuálaíocht ísealcharbóin cheannródaíoch sa tionscal, atá i gcomhréir 
le Comhaontú Pháras agus le spriocanna aeráide agus fuinnimh an Aontais, go háirithe 
cuspóir neodrachta aeráide 2050; á mheas nár cheart go gcuirfí in aghaidh buiséid 
náisiúnta atá tiomnaithe do bheartas aeráide agus fuinnimh leis sin (mar cuirtear 50% 
d’ioncaim ar leataobh chun na críche sin sa Treoir maidir le ETS (Treoir 2003/87/CE));

7. á chreidiúint, in éagmais bearta comhchuibhithe idirnáisiúnta maidir le cáin ar cheirisín, 
gur cheart féachaint ar rannchuidiú eitlíochta bunaithe ar inneachar carbóin mar 
Acmhainn Dhílis ionchasach ar leibhéal an Aontais chun dreasachtaí breise a chur ar 
fáil do thaighde, forbairt agus infheistíocht i dtaca le haerárthaí agus breoslaí 
ísealcharbóin níos éifeachtúla, agus chun astaíochtaí eitlíochta atá ag méadú a mhaolú, 
agus machaire comhréidh in earnáil an iompair á áirithiú ag an am céanna; 

8. á iarraidh ar an gCoimisiún togra a chur chun cinn maidir le Sásra Coigeartaithe Carbóin 
ar Theorainneacha in 2021 mar acmhainn dhílis nua do bhuiséad an Aontais d’fhonn é 
a thabhairt isteach faoin 1 Eanáir 2023, agus rialacha EDT á gcomhlíonadh go hiomlán, 
ionas go n-áiritheofar machaire comhréidh i dtrádáil idirnáisiúnta agus go laghdófar 
astaíochtaí agus riosca an sceite carbóin, agus costais dhiúltacha sheachtracha earraí 
onnmhairithe á n-inmheánú;

9. á áitiú gur cheart go mbeadh sé mar aidhm leis na fáltais arna n-eascairt as acmhainní 
dílse nua na costais a chumhdach a bhaineann le haisíoc na suimeanna arna bhfáil ar 
iasacht faoi Ionstraim Théarnaimh AE; á chreidiúint gur cheart go rachadh aon 
suimeanna arna nginiúint leis na hacmhainní dílse nua sin seachas an méid is gá chun 
go gcumhdófar oibleagáidí aisíocaíochta, isteach i mbuiséad AE chun tosaíochtaí an 
Aontais a mhaoiniú;

10. á chur in iúl gur geal léi an togra ón gCoimisiún mar thúsphointe le haghaidh méadú 
láithreach agus buan ar uasteorainn na nAcmhainní Dílse chun go gcomhlíonfar 
riachtanais an CAI agus chun na hiarmhairtí a bhfuiltear ag dréim leo ó Brexit a chur 
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san áireamh, mar aon le méadú sealadach breise ar an uasteorainn chuig 2% 
d’Ollioncam Náisiúnta AE, a bhfuil gá leis chun riachtanais an Chiste Téarnaimh agus 
Athléimneachta a chomhlíonadh, an dliteanas a bhaineann le cistí a fháil ar iasacht a 
sheasamh agus chun an laghdú ar OIN a chur san áireamh a bhfuiltear ag dréim leis tar 
éis an chúlaithe eacnamaíochta agus arb í an ghéarchéim is cúis leis;

Tá litir chomhchosúil seolta agam chuig José Manuel FERNANDES agus chuig Valérie 
HAYER, comhrapóirtéirí BUDG don chomhad maidir le córas acmhainní dílse AE.

Le dea-mhéin, 

Pascal CANFIN
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LITIR ÓN gCOISTE UM GHNÓTHAÍ BUNREACHTÚLA

Johan Van Overtveldt
Cathaoirleach
An Coiste um Buiséid
AN BHRUISÉIL

Ábhar: Tuairim ar an Togra le haghaidh cinneadh ón gComhairle maidir le córas acmhainní 
dílse an Aontais Eorpaigh (COM(2018)0325 – C8-0201/2018 – 2018/0135(CNS))

A Chara,

Faoin nós imeachta thuasluaite, iarradh ar an gCoiste um Ghnóthaí Bunreachtúla tuairim a 
chur faoi bhráid do Choiste. Sa chruinniú a bhí aige an 14 Iúil 2020, chinn an coiste an 
tuairim a sheoladh i bhfoirm litreach.

Rinne an Coiste um Ghnóthaí Bunreachtúla an t-ábhar a bhreithniú ag na cruinnithe a bhí aige 
an 14 Iúil 2020 agus an 27 Lúnasa 2020. Ag an dara cruinniú1, chinn sé a iarraidh ar an 
gCoiste um Buiséid, mar an coiste atá freagrach, na moltaí seo a leanas a ionchorprú ina 
thairiscint i gcomhair rúin.

Le dea-mhéin,

Antonio Tajani

MOLTAÍ

1. á athdhearbhú go bhfuil córas reatha na n-acmhainní dílse róchasta, idirdhealaitheach, 
neamhthrédhearcach agus dothuigthe do na saoránaigh; á chur i bhfáth go bhfuil géarghá lena 
hathchóiriú críochnúil chun infhaighteacht an ioncaim, na hintuarthachta, na héifeachtúlachta, 
na soiléireachta agus na cothroime a mhéadú;

1 Bhí na daoine seo a leanas i láthair ag an vótáil chríochnaitheach: Antonio Tajani (Cathaoirleach), Gabriele 
Bischoff (Leas-Chathaoirleach), Charles Goerens (Leas-Chathaoirleach), Giuliano Pisapia (Leas-
Chathaoirleach), Sandro Gozi (rapóirtéir don tuairim), Alexander Alexandrov Yordanov (in ionad Brice 
Hortefeux), Gerolf Annemans, Gunnar Beck (in ionad Antonio Maria Rinaldi), Damian Boeselager, Geert 
Bourgeois, Fabio Massimo Castaldo, Leila Chaibi, Włodzimierz Cimoszewicz, Gwendoline 
Delbos‑Corfield, Pascal Durand, Esteban González Pons, Laura Huhtasaari, Niklas Nienaß (in ionad 
Daniel Freund), Paulo Rangel, Domènec Ruiz Devesa, Jacek Saryusz‑Wolski, Helmut Scholz, Pedro 
Silva Pereira, László Trócsányi, Mihai Tudose, Guy Verhofstadt, Loránt Vincze, Rainer Wieland.



RR\1212397GA.docx 39/42 PE653.866v02-00

GA

2. á athdhearbhú gur gá fíoracmhainní dílse nua a thabhairt isteach go pras, i gcomhréir le 
seasamh Pharlaimint na hEorpa2, agus le moltaí an Ghrúpa Ardleibhéil maidir le hAcmhainní 
Dílse, chun buiséad daingean de chuid an Aontais a bheidh dírithe ar leas na hEorpa i gcoitinne 
a chur ar bun, a bheidh in ann dul i ngleic le dúshláin an lae inniu – go háirithe chun cur le 
maoiniú an téarnaimh eacnamaíoch tar éis ghéarchéim Covid-19 agus chun na costais bhreise 
arna nginiúint trí chlár Next Generation EU a chúiteamh - a mbeidh cur chuige ‘juste retour’ 
mar thoradh air, agus a chuireann torthaí ábhartha ar fáil do na saoránaigh Eorpacha; á 
mheabhrú di go n-eascraíonn an ceanglas dlíthiúil fíoracmhainní dílse a chur ar fáil do bhuiséad 
AE go díreach ó Chonarthaí AE; á chur i bhfios go láidir gur cheart acmhainní dílse nua a 
ailíniú le cuspóirí beartais an Aontais agus gur cheart caitheamh leo go neamhspleách ar mhéid 
an bhuiséid;

3. á mheas, cé gur foinse iontaofa chobhsaí ioncaim do bhuiséad AE í an ranníocaíocht OIN-
bhunaithe go dtí seo, ó tugadh isteach í in 1988, nach n-urramaítear meon na gConarthaí go 
hiomlán leis an gclaochlú de réir a chéile ó acmhainn iarmharach i mbuiséad AE go dtí an ghné 
is mó de, ar dá réir a sholáthróidh an tAontas dó féin na hacmhainní is gá chun a chuspóirí a 
bhaint amach agus a chuid beartas a chur i gcrích, agus go maoineofar a bhuiséad go hiomlán 
ó acmhainní dílse; á chur i bhfios gurb iad na breithnithe polaitiúla agus airgeadais is mó a 
spreag an chaibidlíocht maidir le méid na ranníocaíochtaí náisiúnta go dtí seo, seachas an gá 
buiséid a bhunú a chomhlíonann riachtanais agus gealltanais shainaitheanta agus gur chuidigh 
sé sin le tuiscint bhréagach, fhollasach, ar dá réir nach bhfuil i gceist leis na ranníocaíochtaí le 
buiséad AE ach aistrithe idir glaníocóirí agus glanfhaighteoirí seachas an t-ionchur riachtanach 
do na sochair a chuireann AE ar fáil; den tuairim, dá bhrí sin, gur cheart fíoracmhainní dílse 
nua a thabhairt isteach in ionad na ranníocaíochtaí OIN-bhunaithe de réir a chéile;

4. ag athdhearbhú a hiarrata go gcuirfí deireadh leis na lacáistí buiséadacha agus na sásraí 
ceartaitheacha uile a luaithe is féidir, chun cóir chothrom a áirithiú idir na Ballstáit; á mheabhrú 
di, ar an gcaoi sin, go gcuirtear in iúl i dtuarascáil Monti maidir leis an maoiniú a dhéanfar 
amach anseo ar AE go ndéantar buiséad an Aontais ar bhonn cúlchéimnitheach leis na lacáistí 
agus leis na ceartúcháin bhuiséadacha, toisc gur lú an méid mar sciar OIN a thugann na 
Ballstáit níos saibhre a bhaineann tairbhe as aisíocaíochtaí do bhuiséad AE ná na Ballstáit is 
boichte; á mheas gur tháinig deireadh leis an gcúis stairiúil go raibh siad ann a luaithe a d’fhág 
an Ríocht Aontaithe an tAontas Eorpach; á chur in iúl, dá bhrí sin, go bhfuil díomá uirthi gur 
coinníodh iad sin sa chonclúid ó Chomhairle Eorpach urghnách an 17-21 Iúil 2020 agus, i 
gcásanna áirithe, gur méadaíodh iad fiú;

5. á chur in iúl gur geal léi an togra leasaithe ón gCoimisiún an 27 Bealtaine 2020 arb é is aidhm 
dó cumhacht a thabhairt don Choimisiún EUR 750 billiún i bpraghsanna 2018 ar mhargaí 
caipitil a fháil ar iasacht, a n-aistreofar na fáltais uaidh chuig cláir an Aontais Eorpaigh i 
gcomhréir le hIonstraim Théarnaimh an Aontais Eorpaigh (Next Generation EU), chun 
aghaidh a thabhairt ar iarmhairtí ghéarchéim COVID-19, a léiríonn na tairbhí a bhaineann le 
hacmhainneacht airgeadais bhreise a chruthú ar leibhéal an Aontais, ar acmhainneacht í atá ar 

2 Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 14 Samhain 2018 maidir le Creat Airgeadais Ilbhliantúil 2021-2027 – Seasamh 
na Parlaiminte d’fhonn teacht ar chomhaontú (COM(2018)0322 – C8-0000/2018-2018/0166R(APP)), 
P8_TA(2018)0449.

Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 15 Bealtaine 2020 maidir leis an gcreat airgeadais ilbhliantúil nua, acmhainní 
dílse agus an plean téarnaimh (2020/2631(RSP)), P9_TA(2020)0124 agus rún ó Pharlaimint na hEorpa 
an 23 Iúil 2020 maidir leis na conclúidí ó chruinniú urghnách na Comhairle Eorpaí an 17-21 Iúil 2020 
(2020/2732(RSP), P9_TA(2020)0206.
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fáil láithreach tríd an iasacht sin de chistí, le haisíocaíochtaí a bheidh le déanamh trí bhuiséad 
AE agus fíoracmhainní dílse nua a thabhairt isteach chuige sin; á chur in iúl gur geal léi an 
togra ón gCoimisiún maidir le huasteorainn na n-acmhainní dílse a mhéadú go 1.4 % den OIN 
agus maidir le huasteorainn na n-acmhainní dílse a mhéadú go sealadach go 2.0 % den OIN 
chun an dliteanas a bhaineann leis na bannaí aisghabhála a íoc; á chreidiúint, áfach, gur cheart 
an méadú sealadach ar uasteorainn na n-acmhainní dílse a bheith ar fáil ina dhiaidh sin chun, 
ní hamháin freastal ar riachtanais an Chreata Airgeadais Ilbhliantúil agus an Chiste Téarnaimh, 
agus an titim OIN a bhfuiltear ag súil leis tar éis an mheathlaithe a chruthaigh géarchéim Covid-
19 a chur san áireamh, ach freisin chun go mbeidh AE in ann brath ar bhuiséad níos mó chun 
a uaillmhianta polaitiúla a chomhlíonadh;

6. ag meabhrú a seasaimh gur cheart é a bheith mar aidhm, trí chiseán d’acmhainní dílse nua a 
thabhairt isteach faoi dheireadh CAI 2021-2027, na costais a bhaineann le pacáiste téarnaimh 
an Aontais - Next Generation EU (NGEU) - (príomhshuim agus ús) a chumhdach ar a laghad, 
chun inchreidteacht agus inbhuanaitheacht phlean aisíocaíochta an phacáiste a áirithiú;

7. á mheas go n-urramaíonn an sásra atá beartaithe, lena ngabhann “iasacht ar mhaithe le 
caiteachas” agus úsáid ioncaim shannta, prionsabail an chomhardaithe bhuiséadaigh agus an 
smachta bhuiséadaigh, agus sláine an chórais acmhainní dílse, mar a chumhdaítear in Airteagail 
310, 311 agus 323 CFAE; 

8. á áitiú go n-éilíonn an sásra nua comhchinnteoireacht agus cuntasacht pharlaiminteach 
iomchuí do Pharlaimint na hEorpa agus a mhéid trédhearcachta agus is féidir; á iarraidh, thairis 
sin, ar an gComhairle an Pharlaimint a rannpháirtiú go dlúth agus oibriú i gcomhair léi i ngach 
céim den nós imeachta chun an cinneadh maidir le córas na n-acmhainní dílse a ghlacadh; á 
áitiú gur gá go mbeadh an méid sin fíor i gcás na gcinntí maidir le socrú tosaíochtaí agus 
eisíocaíochtaí cistí le haghaidh na n-ionstraimí uile arna maoiniú trí na hioncaim a shanntar go 
seachtrach faoi Chlár Next Generation EU.

9. á mholadh go n-úsáidfí fuinneamh na Comhdhála maidir le Todhchaí na hEorpa chun plé a 
dhéanamh ar fhiúntas leasaithe ar na Conarthaí chun a áirithiú gurb í an Pharlaimint agus an 
Chomhairle, trí vóta tromlaigh, a bhunaíonn forálacha a bhaineann le hacmhainní dílse an 
Aontais, bunaithe ar fhíoracmhainní dílse, neamhspleách ó bhuiséid náisiúnta agus chun a 
mheas conas a d’fhéadfaí próiseas formheasa na mBallstát a athchóiriú sa chás sin, chomh 
maith le féachaint ar conas is féidir ciseán d’acmhainní dílse a dhaingniú níos fearr sna 
Conarthaí; á chreidiúint go bhféadfaí buaine agus éifeachtacht chóras na n-acmhainní dílse a 
áirithiú leis sin agus go bhféadfaí an bealach a réiteach le haghaidh fíorbheartas fioscach 
Eorpach, agus ar an gcaoi sin feidhmiú agus athléimneacht an Aontais Eorpaigh a chur chun 
cinn. 
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