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11.11.2020 A9-0203/3

Leasú 3
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A9-0203/2020
José Manuel Fernandes, Irene Tinagli
 an Clár InvestEU
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11) Rianófar ranníocaíocht an Chiste 
InvestEU chun an sprioc aeráide a bhaint 
amach le córas rianaithe aeráide de chuid 
an Aontais arna fhorbairt ag an gCoimisiún 
i gcomhar le comhpháirtithe féideartha cur 
chun feidhme agus úsáid á baint ar 
bhealach iomchuí as na critéir arna mbunú 
le [an Rialachán lena mbunaítear creat 
maidir le hinfheistíocht inbhuanaithe a 
éascú25 ] chun a chinneadh cé acu atá 
gníomhaíocht eacnamaíoch inbhuanaithe ó 
thaobh an chomhshaoil de nó nach bhfuil. 
Ba cheart don Chlár InvestEU a bheith ina 
chuidiú tacú le cur chun feidhme ghnéithe 
eile na spriocanna forbartha inbhuanaithe.

(11) Rianófar ranníocaíocht an Chiste 
InvestEU le príomhshruthú aeráide agus 
ar an gcaoi sin le spriocanna comhshaoil, 
aeráide agus fuinnimh gearrthéarmacha 
agus fadtéarmacha an Aontais a bhaint 
amach agus an sprioc uileghabhálach 
maidir le neodracht aeráide a bhaint 
amach faoi 2050 le córas rianaithe aeráide 
athbhreithnithe agus láidir de chuid an 
Aontais arna fhorbairt ag an gCoimisiún i 
gcomhar le comhpháirtithe féideartha cur 
chun feidhme agus úsáid á baint ar 
bhealach iomchuí as na critéir arna mbunú 
le Rialachán (AE) 2020/852 (an Rialachán 
maidir le Tacsanomaíocht) maidir le creat 
a bhunú chun infheistíocht inbhuanaithe a 
éascú chun a chinneadh cé acu atá 
gníomhaíocht eacnamaíoch inbhuanaithe ó 
thaobh an chomhshaoil de nó nach bhfuil.

_________________
25 COM(2018)353.
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11.11.2020 A9-0203/4

Leasú 4
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A9-0203/2020
José Manuel Fernandes, Irene Tinagli
 an Clár InvestEU
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 2 – fomhír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Féadfaidh an Coimisiún ionadaí ar na 
comhpháirtithe sóisialta Eorpacha maidir 
le fostaithe a cheapadh, gan ceart vótála a 
bheith acu, ar bhonn togra ó cheann de 
na heagraíochtaí a ligtear a n-ionadaithe 
isteach ar an mBord Comhairleach.

Or. en
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11.11.2020 A9-0203/5

Leasú 5
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A9-0203/2020
José Manuel Fernandes, Irene Tinagli
 an Clár InvestEU
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 28 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Faoin 30 Meán Fómhair 2024, 
cuirfidh an Coimisiún faoi bhráid 
Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle 
meastóireacht neamhspleách eatramhach ar 
an gClár InvestEU, go háirithe ar an úsáid 
a bhaintear as an ráthaíocht AE, ar 
chomhlíonadh oibleagáidí Ghrúpa BEI a 
chuirtear i bhfeidhm faoi phointí (b) agus 
(c) d’Airteagal 10(1), ar leithdháileadh na 
ráthaíochta AE dá bhforáiltear in 
Airteagail 12(4) agus (5), ar chur chun 
feidhme Mhol Comhairleach InvestEU, ar 
an leithdháileadh buiséadach dá 
bhforáiltear i bpointe (d)(i) 
d’Airteagal 10(1), agus ar Airteagal 7(6). 
Léireoidh an mheastóireacht go háirithe 
conas a rannchuidigh áireamh na 
gcomhpháirtithe cur chun feidhme agus na 
gcomhpháirtithe comhairleacha i gcur chun 
feidhme an Chláir InvestEU le spriocanna 
an Chláir InvestEU a shroicheadh mar aon 
le cuspóirí beartais AE maidir le 
breisluach, mar aon le cothromaíocht 
gheografach agus earnálach na n-
oibríochtaí maoiniúcháin agus 
infheistíochta a fhaigheann tacaíocht. 
Déanfar measúnú freisin, tríd an 
meastóireacht, maidir le díonadh 
inbhuanaitheachta a chur i bhfeidhm de 
bhun Airteagal 7(3) agus measúnú maidir 
leis an bhfócas ar FBManna a fuarthas 
faoin ionú beartais FBM dá dtagraítear i 

2. Faoin 30 Meán Fómhair 2024, 
cuirfidh an Coimisiún faoi bhráid 
Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle 
meastóireacht neamhspleách eatramhach ar 
an gClár InvestEU, go háirithe ar an úsáid 
a bhaintear as an ráthaíocht AE, ar 
chomhlíonadh oibleagáidí Ghrúpa BEI a 
chuirtear i bhfeidhm faoi phointí (b) agus 
(c) d’Airteagal 10(1), ar leithdháileadh na 
ráthaíochta AE dá bhforáiltear in 
Airteagail 12(4) agus (5), ar chur chun 
feidhme Mhol Comhairleach InvestEU, ar 
an leithdháileadh buiséadach dá 
bhforáiltear i bpointe (d)(i) 
d’Airteagal 10(1), agus ar Airteagal 7(6). 
Léireoidh an mheastóireacht go háirithe 
conas a rannchuidigh áireamh na 
gcomhpháirtithe cur chun feidhme agus na 
gcomhpháirtithe comhairleacha i gcur chun 
feidhme an Chláir InvestEU le spriocanna 
an Chláir InvestEU a shroicheadh mar aon 
le cuspóirí beartais AE maidir le 
breisluach, mar aon le cothromaíocht 
gheografach agus earnálach na n-
oibríochtaí maoiniúcháin agus 
infheistíochta a fhaigheann tacaíocht. 
Déanfar measúnú freisin, tríd an 
meastóireacht, maidir le díonadh 
inbhuanaitheachta a chur i bhfeidhm de 
bhun Airteagal 7(3) agus measúnú maidir 
leis an bhfócas ar FBManna a fuarthas 
faoin ionú beartais FBM dá dtagraítear i 
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bpointe (c) d’Airteagal 7(1). bpointe (c) d’Airteagal 7(1). I gcás inar 
gá, beidh tograí reachtacha chun an 
Rialachán seo a leasú ag gabháil leis an 
tuarascáil eatramhach.

Or. en


