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11.11.2020 A9-0203/9

Leasú 9
Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk
thar ceann Ghrúpa ECR

Tuarascáil A9-0203/2020

An Clár InvestEU a bhunú
(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 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 
do Chlár InvestEU rannchuidiú freisin le 
cur chun feidhme ghnéithe eile na 
spriocanna forbartha inbhuanaithe.

(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. Ba cheart do Chlár 
InvestEU rannchuidiú freisin le cur chun 
feidhme ghnéithe eile SDGanna.

__________________
25 COM(2018)353.

Or. en
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Leasú 10
Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk
thar ceann Ghrúpa ECR

Tuarascáil A9-0203/2020

An Clár InvestEU a bhunú
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 13

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(13) Ba cheart don chomhpháirtí cur 
chun feidhme tionscadail infheistíochta a 
fhaigheann tacaíocht shuntasach ón 
Aontas, go háirithe i réimse an 
bhonneagair, a iniúchadh chun a chinneadh 
cibé a imríonn siad tionchar ar an 
gcomhshaol, ar an aeráid nó ar chúrsaí 
sóisialta. Ba cheart go mbeadh tionscadail 
infheistíochta a bhfuil tionchar dá leithéid 
sin acu a bheith faoi réir ag díonadh ó 
thaobh na hinbhuanaitheachta de i 
gcomhréir le treoir ar cheart don 
Choimisiún í a fhorbairt i ndlúthchomhar le 
comhpháirtithe cur chun feidhme 
féideartha faoi Chlár InvestEU. Ba cheart 
go ndéanfadh an treoir seo úsáid a bhaint 
ar bhealach iomchuí as na critéir arna 
mbunú le [an Rialachán lena mbunaítear 
creat maidir le hinfheistíocht 
inbhuanaithe a éascú] chun a chinneadh 
an bhfuil gníomhaíocht eacnamaíoch 
inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil 
de agus comhsheasmhach leis na 
treoracha arna bhforbairt le haghaidh 
cláir eile de chuid an Aontais. I gcomhréir 
le prionsabal na comhréireachta ba cheart 
forálacha leormhaithe a bheith san áireamh 
leis an treoir sin le haghaidh ualaí 
riaracháin míchuí a sheachaint, agus 
tionscadail atá faoi bhun méid áirithe a 
bheidh le sainiú sa treoir a eisiamh ón 
díonadh ó thaobh na hinbhuanaitheachta 

(13) Ba cheart don chomhpháirtí cur 
chun feidhme tionscadail infheistíochta a 
fhaigheann tacaíocht shuntasach ón 
Aontas, go háirithe i réimse an 
bhonneagair, a iniúchadh chun a chinneadh 
cibé a imríonn siad tionchar ar an 
gcomhshaol, ar an aeráid nó ar chúrsaí 
sóisialta. Ba cheart go mbeadh tionscadail 
infheistíochta a bhfuil tionchar dá leithéid 
sin acu a bheith faoi réir ag díonadh ó 
thaobh na hinbhuanaitheachta de i 
gcomhréir le treoir ar cheart don 
Choimisiún í a fhorbairt i ndlúthchomhar le 
comhpháirtithe cur chun feidhme 
féideartha faoi Chlár InvestEU. I 
gcomhréir le prionsabal na comhréireachta 
ba cheart forálacha leormhaithe a bheith 
san áireamh leis an treoir sin le haghaidh 
ualaí riaracháin míchuí a sheachaint, agus 
tionscadail atá faoi bhun méid áirithe a 
bheidh le sainiú sa treoir a eisiamh ón 
díonadh ó thaobh na hinbhuanaitheachta 
de. I gcás go gcinneann an comhpháirtí cur 
chun feidhme nach gá aon díonadh ó 
thaobh na hinbhuanaitheachta de a 
dhéanamh, ba cheart dó bonn cirt a 
thabhairt don Choiste Infheistíochta arna 
bhunú do Chiste InvestEU. Níor cheart go 
mbeadh oibríochtaí atá ar neamhréir le 
baint amach na gcuspóirí aeráide a bheith 
incháilithe le haghaidh tacaíocht faoin 
Rialachán seo.
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de. I gcás go gcinneann an comhpháirtí cur 
chun feidhme nach gá aon díonadh ó 
thaobh na hinbhuanaitheachta de a 
dhéanamh, ba cheart dó bonn cirt a 
thabhairt don Choiste Infheistíochta arna 
bhunú do Chiste InvestEU. Níor cheart go 
mbeadh oibríochtaí atá ar neamhréir le 
baint amach na gcuspóirí aeráide a bheith 
incháilithe le haghaidh tacaíocht faoin 
Rialachán seo.

Or. en
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Leasú 11
Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk
thar ceann Ghrúpa ECR

Tuarascáil A9-0203/2020

An Clár InvestEU a bhunú
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 30

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(30) Ba cheart go soláthródh InvestEU 
tacaíocht mhaoiniúcháin chun infheistíocht 
a ghiniúint chun tairbhe na réigiún a 
dhéanann aistriú cóir.

(30) Mar a mholtar sa Chomhaontú 
Glas don Eoraip agus i bPlean 
Infheistíochta an Chomhaontaithe Ghlais 
don Eoraip, ba cheart Sásra um Aistriú 
Cóir a bhunú chun aghaidh a thabhairt 
ar na dúshláin shóisialta, eacnamaíocha 
agus chomhshaoil a bhaineann le sprioc 
aeráide 2030 an Aontais a bhaint amach 
agus a sprioc aeráidneodrachta a bhaint 
amach ag AE faoi 2050. Maidir leis an 
sásra sin atá comhdhéanta de thrí cholún, 
eadhon Ciste um Aistriú Cóir (colún 1), 
Scéim thiomnaithe um Aistriú Cóir faoi 
InvestEU (colún 2) agus Saoráid Iasachta 
don Earnáil Phoiblí (colún 3), ba cheart 
go ndíreofaí ar na réigiúin sin ar mó a 
ndéanann an claochlú glas difear dóibh 
agus a bhfuil acmhainneacht níos lú acu 
na hinfheistíochtaí riachtanacha a 
mhaoiniú. Níor cheart na hinfheistíochtaí 
sin a chur san áireamh agus measúnú á 
dhéanamh ar cibé an bhfuil 
comhchruinniú iomarcach de 
ghníomhaíochtaí cláir i limistéir 
gheografacha ar leith. Mar sin, ba cheart 
go soláthródh InvestEU tacaíocht 
mhaoiniúcháin chun infheistíocht 
inbhuanaithe a ghiniúint chun tairbhe na 
réigiún a dhéanann aistriú cóir, mar aon 
leis an deis a bheith ann do na réigiúin 
faoi seach tairbhe a bhaint as cúnamh 
teicniúil tiomnaithe trí Mhol 
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Comhairleach InvestEU.

Or. en

Réasúnú

Le cur i bhfeidhm phrionsabal an chomhchruinnithe gheografaigh i gcomhthéacs na Scéime 
um Aistriú Cóir laghdófar go substaintiúil an fhéidearthacht maidir le maoiniú a sholáthar do 
na réigiúin ar mó a ndéanann an claochlú glas difear dóibh. Tá riosca suntasach ann, dá bhrí 
sin, go mbeidh ar na réigiúin is mó atá thíos leis an aistriú rogha a dhéanamh idir 
gníomhaíochtaí rialta InvestEU agus maoiniú a bhaineann leis an Scéim um Aistriú Cóir.
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Leasú 12
Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk
thar ceann Ghrúpa ECR

Tuarascáil A9-0203/2020

An Clár InvestEU a bhunú
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 64

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(64) Tá feidhm ag rialacha airgeadais 
cothrománacha a ghlac Parlaimint na 
hEorpa agus an Chomhairle ar bhonn 
Airteagal 322 den Chonradh ar Fheidhmiú 
an Aontais Eorpaigh (CFAE) maidir leis an 
Rialachán seo. Leagtar síos na rialacha sin 
sa Rialachán Airgeadais agus cinntear leo 
go háirithe an nós imeachta maidir leis an 
mbuiséad a bhunú agus a chur chun 
feidhme trí dheontais, soláthar, duaiseanna, 
cur chun feidhme indíreach, agus déantar 
foráil maidir le seiceálacha i dtaobh 
freagracht gníomhaithe airgeadais. 
Baineann na rialacha a ghlactar ar bhonn 
Airteagal 322 CFAE freisin le cosaint 
bhuiséad an Aontais i gcás easnaimh 
ghinearálaithe maidir leis an smacht 
reachta sna Ballstáit, ós rud é gur 
réamhchoinníoll riachtanach é urramú 
an smachta reachta i dtaca le bainistíocht 
fhónta airgeadais agus cistiú éifeachtach 
ón Aontas.

(64) Tá feidhm ag rialacha airgeadais 
cothrománacha a ghlac Parlaimint na 
hEorpa agus an Chomhairle ar bhonn 
Airteagal 322 den Chonradh ar Fheidhmiú 
an Aontais Eorpaigh (CFAE) maidir leis an 
Rialachán seo. Leagtar síos na rialacha sin 
sa Rialachán Airgeadais agus cinntear leo 
go háirithe an nós imeachta maidir leis an 
mbuiséad a bhunú agus a chur chun 
feidhme trí dheontais, soláthar, duaiseanna, 
cur chun feidhme indíreach, agus déantar 
foráil maidir le seiceálacha i dtaobh 
freagracht gníomhaithe airgeadais. Na 
rialacha a glacadh ar bhonn Airteagal 322 
CFAE, baineann siad freisin le 
coinníollachtaí eile chun an buiséad a 
chosaint.

Or. en
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Leasú 13
Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk
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Tuarascáil A9-0203/2020

An Clár InvestEU a bhunú
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1 – pointe g

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(g) téarnamh inbhuanaithe agus 
cuimsitheach gheilleagar an Aontais tar éis 
na géarchéime arbh í paindéim COVID-19 
ba shiocair léi, buanú agus neartú a 
luachshlabhraí straitéiseacha agus 
cothabháil agus atreisiú á dhéanamh ar 
ghníomhaíochtaí a bhfuil tábhacht 
straitéiseach don Aontas ag baint leo i ndáil 
le bonneagar criticiúil, le teicneolaíochtaí 
claochlaitheacha, le nuálaíochtaí 
ceannródaíocha agus le hionchuir do 
ghnólachtaí agus do thomhaltóirí.

(g) téarnamh inbhuanaithe, geilleagar-
thiomáinte agus cuimsitheach gheilleagar 
an Aontais, agus go háirithe FBManna tar 
éis na géarchéime arbh í paindéim COVID-
19 ba shiocair léi, buanú agus neartú 
luachshlabhraí straitéiseacha ar ann dóibh 
cheana i dtaca le sócmhainní inláimhsithe 
agus doláimhsithe, agus forbairt a 
dhéanamh ar luachshlabhraí nua den sórt 
sin, agus cothabháil agus atreisiú á 
dhéanamh ar ghníomhaíochtaí a bhfuil 
tábhacht straitéiseach don Aontas ag baint 
leo i ndáil le bonneagar criticiúil, bídís 
fisiceach nó fíorúil nó bunaithe ar 
mhaoin intleachtúil, le teicneolaíochtaí 
claochlaitheacha, le nuálaíochtaí 
ceannródaíocha agus le hionchuir do 
ghnólachtaí agus do thomhaltóirí.

Or. en
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Leasú 14
Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk
thar ceann Ghrúpa ECR

Tuarascáil A9-0203/2020

An Clár InvestEU a bhunú
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 6 – an chéad fhomhír

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

6. Cuirfidh na comhpháirtithe cur 
chun feidhme sprioc i bhfeidhm arb é a 
bheidh inti ná 60 % ar a laghad den 
infheistíocht faoin ionú beartais um 
bonneagar inbhuanaithe, lena 
rannchuideofar le cuspóirí aeráide agus 
comhshaoil an Aontais a chomhlíonadh.

6. Cuirfidh na comhpháirtithe cur 
chun feidhme sprioc i bhfeidhm arb é a 
bheidh inti ná 55 % ar a laghad den 
infheistíocht faoin ionú beartais um 
bonneagar inbhuanaithe, lena 
rannchuideofar le cuspóirí aeráide agus 
comhshaoil an Aontais a chomhlíonadh.

Or. en


