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11.11.2020 A9-0203/15

Leasú 15
Kira Marie Peter-Hansen, Monika Vana, Michael Bloss
thar ceann Ghrúpa Verts/ALE
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A9-0203/2020
José Manuel Fernandes
An Clár InvestEU a bhunú
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 10

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(10) Ina léargas ar an tábhacht atá le 
bearta a théann i ngleic leis an athrú 
aeráide i gcomhréir le gealltanas an 
Aontais chun Comhaontú Pháras maidir 
leis an Athrú Aeráide mar aon le 
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe a chur 
chun feidhme, beidh cuidiú sa Chlár 
InvestEU le gníomhaíochtaí aeráide a chur 
sa phríomhshruth, agus le sprioc de 25 % 
de bhuiséad iomlán an Aontais a chur i 
dtreo caiteachas ar chuspóirí aeráide. Le 
gníomhuithe faoin gClár InvestEU, meastar 
go gcaithfear 30 % d'imchlúdach airgeadais 
foriomlán an Chláir InvestEU ar chuspóirí 
aeráide. Sainaithneofar gníomhuithe 
ábhartha le linn ullmhú agus chur chun 
feidhme an Chláir InvestEU agus déanfar 
athmheasúnú ar na gníomhuithe sin mar 
chuid de na meastóireachtaí agus na próisis 
athbhreithnithe ábhartha.

(10) Mar léiriú ar a thábhachtaí atá sé 
dul i ngleic leis an athrú aeráide i 
gcomhréir le gealltanais an Aontais chun 
Comhaontú Pháras maidir leis an Athrú 
Aeráide a chur chun feidhme, gealltanas 
an Aontais i leith neodracht aeráide a 
bhaint amach faoi 2050, chomh maith le 
gnóthú spriocanna nuashonraithe 2030 i 
gcomhréir leis an Dlí Aeráide Eorpach 
agus le Straitéis Bhithéagsúlachta an 
Aontais do 2030 maille leis na Spriocanna 
Forbartha Inbhuanaithe, beidh an Clár 
InvestEU ina rannchuidiú le 
gníomhaíochtaí aeráide a phríomhshruthú, 
agus le sprioc foriomlán de 30 % ar a 
laghad de bhuiséad an Aontais a chur i 
dtreo caiteachas ar chuspóirí aeráide mar 
aon le sprioc bhithéagsúlachta de 10% ar 
a laghad. Le gníomhaíochtaí faoin gClár 
InvestEU, meastar go gcaithfear 50 % ar a 
laghad d'imchlúdach airgeadais foriomlán 
an Chláir InvestEU ar chuspóirí aeráide 
agus comhshaoil. Sainaithneofar 
gníomhaíochtaí ábhartha le linn ullmhú 
agus chur chun feidhme an Chláir 
InvestEU agus déanfar athmheasúnú ar na 
gníomhaíochtaí sin i gcomhthéacs na 
meastóireachtaí agus na bpróiseas 
athbhreithnithe ábhartha.
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11.11.2020 A9-0203/16

Leasú 16
Kira Marie Peter-Hansen, Monika Vana
thar ceann Ghrúpa Verts/ALE

Tuarascáil A9-0203/2020
José Manuel Fernandes
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 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 rannchuidiú Chiste 
InvestEU leis an sprioc aeráide a bhaint 
amach trí chóras rianaithe aeráide de chuid 
an Aontais a bheidh le forbairt ag an 
gCoimisiún agus a bheidh ailínithe le 
modheolaíocht chomhchuibhithe an 
bhainc forbartha iltaobhaí maidir le 
gníomhaíocht ar son na haeráide a 
shainaithint i gcomhar le comhpháirtithe 
cur chun feidhme ionchasacha, agus úsáid 
á baint ar bhealach iomchuí as na critéir 
arna mbunú le [an Rialachán maidir le 
creat a bhunú chun infheistíocht 
inbhuanaithe a éascú25 ] chun a chinneadh 
cé acu atá gníomhaíocht eacnamaíoch 
inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de 
nó nach bhfuil. Ba cheart go 
rannchuideodh an Clár InvestEU freisin le 
cur chun feidhme gnéithe eile de na 
spriocanna forbartha inbhuanaithe agus go 
háirithe an comhionannas inscne.

_________________ _________________
25 COM(2018)353. 25 COM(2018)353.

Or. en
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11.11.2020 A9-0203/17

Leasú 17
Kira Marie Peter-Hansen, Monika Vana, Alexandra Geese
thar ceann Ghrúpa Verts/ALE
Evelyn Regner, Karen Melchior, Sirpa Pietikäinen

Tuarascáil A9-0203/2020
José Manuel Fernandes
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 le cinneadh má 
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 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 faoin gClár 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 comhleanúnach leis na treoracha arna 
bhforbairt le haghaidh cláir eile de chuid an 
Aontais. I gcomhréir le prionsabal na 
comhréireachta ba cheart forálacha 
leordhóthanacha a bheith san áireamh leis 
an treoir sin le haghaidh ualaí riaracháin 
míchuí a sheachaint, agus tionscadail faoi 
bhun méid áirithe a bheadh le sainiú sa 
treoir a eisiamh ón díonadh ó thaobh na 
hinbhuanaitheachta de. I gcás go gcinneann 
an comhpháirtí cur chun feidhme nach gá 

(13) Ba cheart don chomhpháirtí cur 
chun feidhme scagadh a dhéanamh ar 
thionscadail infheistíochta a fhaigheann 
tacaíocht shubstaintiúil ón Aontas, go 
háirithe i réimse an bhonneagair, chun a 
chinneadh an bhfuil tionchar acu ar an 
gcomhshaol, ar an aeráid nó ar an tsochaí, 
lena n-áirítear ar an gcomhionannas 
inscne, ar leithscaradh sa mhargadh 
saothair, maille le comhdheiseanna agus 
cóir chomhionann ag an obair. Ba cheart 
tionscadail infheistíochta a bhfuil an 
tionchar sin acu a bheith faoi réir ag 
díonadh ó thaobh na hinbhuanaitheachta de 
i gcomhréir le treoir ba cheart don 
Choimisiún a fhorbairt i ndlúthchomhar le 
comhpháirtithe cur chun feidhme 
ionchasacha faoin gClár InvestEU. Ba 
cheart go n-úsáidfí sa treoir sin na critéir 
arna mbunú le [Rialachán maidir le creat a 
bhunú chun infheistíocht inbhuanaithe a 
éascú] chun a chinneadh an bhfuil 
gníomhaíocht eacnamaíoch inbhuanaithe ó 
thaobh an chomhshaoil de agus an bhfuil sí 
comhsheasmhach leis an treoir arna 
forbairt le haghaidh cláir eile de chuid an 
Aontais. I gcomhréir le prionsabal na 
comhréireachta, ba cheart forálacha 
leormhaithe a bheith sa treoir sin le 
haghaidh ualaí riaracháin míchuí a 
sheachaint, agus ba cheart tionscadail faoi 
bhun méid áirithe a bheadh le sainiú sa 
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aon díonadh ó thaobh na 
hinbhuanaitheachta de a dhéanamh, ba 
cheart dó bonn cirt a thabhairt don Choiste 
Infheistíochta arna bhunú don Chiste 
InvestEU. Níor cheart go mbeadh 
oibríochtaí atá as réir le baint amach na 
gcuspóirí aeráide a bheith incháilithe le 
haghaidh tacaíocht faoin Rialachán seo.

treoir a eisiamh ón díonadh ó thaobh na 
hinbhuanaitheachta de. I gcás ina gcinnfidh 
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 don Chiste 
InvestEU. Oibríochtaí nach bhfuil i 
gcomhréir le gnóthú na gcuspóirí aeráide 
agus comhshaoil agus nach 
gcomhlíonann na critéir a leagtar síos le 
Tacsanomaíocht AE agus leis an 
bprionsabal ‘gan dochar suntasach a 
dhéanamh’, go háirithe gníomhaíochtaí a 
bhaineann le táirgeadh, próiseáil, 
dáileadh, stóráil, iompar nó dóchán 
breoslaí iontaise, níor cheart iad a bheith 
incháilithe do thacaíocht faoin Rialachán 
seo. Déanann an t-athrú aeráide agus an 
díghrádú comhshaoil difear díréireach do 
mhná, ach tá mná faoi ghannionadaíocht 
sa chinnteoireacht maidir le beartais i 
dtaca le maolú ar an athrú aeráide. Is gá 
mná agus grúpaí leochaileacha eile a 
áireamh i ngach leibhéal cinnteoireachta 
ar leibhéal an Aontais agus ar an leibhéal 
náisiúnta.

Or. en
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11.11.2020 A9-0203/18

Leasú 18
Kira Marie Peter-Hansen, Monika Vana, Michael Bloss
thar ceann Ghrúpa Verts/ALE

Tuarascáil A9-0203/2020
José Manuel Fernandes
An Clár InvestEU a bhunú
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4 a. Chun rannchuidiú le cuspóirí an 
Aontais maidir leis an aeráid agus leis an 
gcomhshaol agus chun a bheith 
comhsheasmhach go hiomlán leo, go 
háirithe an t-aistriú i dtreo spriocanna 
aeráide nuashonraithe an Aontais do 
2030 a bhaint amach agus seasamh le 
cuspóir an Aontais maidir le neodracht 
aeráide a ghnóthú faoi 2050 i gcomhréir 
le [Rialachán 2020/XXX lena mbunaítear 
an creat chun neodracht aeráide a bhaint 
amach agus lena leasaítear Rialachán 
(AE) 2018/199 (an ‘Dlí Aeráide 
Eorpach’)], rannchuideoidh 50 % ar a 
laghad d’imchlúdach airgeadais 
foriomlán an Chláir InvestEU le cuspóirí 
aeráide agus comhshaoil an Aontais a 
leagtar amach i Rialachán (AE).../... [an 
Dlí Aeráide Eorpach].

Or. en

Réasúnú

Sin í an fhoclaíocht bheacht a úsáidtear i Rialachán RRF.
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11.11.2020 A9-0203/19

Leasú 19
Kira Marie Peter-Hansen, Monika Vana, Tilly Metz
thar ceann Ghrúpa Verts/ALE

Tuarascáil A9-0203/2020
José Manuel Fernandes
An Clár InvestEU a bhunú
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) ionú beartais bonneagair 
inbhuanaithe lena gcuimsítear infheistíocht 
inbhuanaithe i réimse an iompair, ar a n-
áirítear an t-iompar ilmhódúil, an 
tsábháilteacht ar bhóithre, ar a n-áirítear air 
sin é a bheith i gcomhréir le cuspóir AE 
deireadh a chur le timpistí marfacha 
bóthair agus gortuithe tromchúiseacha faoi 
2050, athnuachan agus cothabháil an 
bhonneagair iarnróid agus bóthair, 
fuinneamh, go háirithe fuinneamh in-
athnuaite, éifeachtúlacht fuinnimh i 
gcomhréir le creat fuinnimh 2030, 
tionscadail athnuachana foirgneamh atá 
dírithe ar choigiltis fuinnimh agus 
comhtháthú ar fhoirgnimh le córais nasctha 
fuinnimh, stórála, digiteach agus iompair, 
feabhas a chur ar leibhéil idirnascthachta, 
nascthacht dhigiteach agus rochtain lena n-
áirítear i limistéir thuaithe, soláthar agus 
próiseáil amhábhair, spáis, farraigí, uisce, 
ar a n-áirítear uiscebhealaí intíre, dramhaíl 
a bhainistiú i gcomhréir leis an ordlathas 
dramhaíola agus an geilleagar ciorclach, an 
dúlra agus bonneagar comhshaoil eile, an 
oidhreacht chultúrtha, turasóireacht, 
trealamh, sócmhainní móibíleacha agus 
imscaradh na dteicneolaíochtaí nuálaíocha 
a rannchuidíonn le cuspóirí athléimneachta 
aeráide comhshaoil nó inbhuanaitheachta 
sóisialta an Aontais agus a chomhlíonann 
caighdeáin chomhshaoil nó 
inbhuanaitheachta sóisialta an Aontais;

(a) ionú beartais bonneagair 
inbhuanaithe lena gcuimsítear infheistíocht 
inbhuanaithe sna réimsí seo a leanas: 
earnáil an iompair, lena n-áirítear 
bonneagair an iompair ilmhódúil lena n-
éascaítear an t-aistriú módúil, an 
tsábháilteacht ar bhóithre, lena n-áirítear i 
gcomhréir le cuspóir AE deireadh a chur le 
timpistí marfacha bóthair agus gortuithe 
tromchúiseacha faoi 2050, athnuachan agus 
cothabháil an bhonneagair iarnróid agus 
bóthair agus na n-uiscebhealaí intíre, 
forbairt an iarnróid, lena n-áirítear 
traenacha oíche, an fuinneamh, go háirithe 
an fuinneamh inathnuaite, an éifeachtúlacht 
fuinnimh i gcomhréir le creat fuinnimh 
2030, tionscadail athnuachana foirgneamh 
atá dírithe ar choigilteas fuinnimh agus 
comhtháthú foirgneamh i gcóras nasctha 
fuinnimh, stórála, digiteach agus iompair, 
feabhas a chur ar leibhéil idirnascthachta, 
ar nascthacht dhigiteach agus rochtain 
dhigiteach, lena n-áirítear i gceantair 
thuaithe, soláthar agus próiseáil amhábhair, 
an spás, na farraigí, an t-uisce, lena n-
áirítear uiscebhealaí intíre, bainistiú 
dramhaíola i gcomhréir le hord na réiteach 
dramhaíola agus an geilleagar ciorclach, an 
dúlra agus bonneagar comhshaoil eile, an 
oidhreacht chultúrtha, an turasóireacht 
inbhuanaithe, trealamh, sócmhainní 
soghluaiste agus imlonnú na 
dteicneolaíochtaí nuálacha a rannchuidíonn 
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le cuspóirí athléimneachta aeráide nó 
comhshaoil nó inbhuanaitheachta sóisialta 
an Aontais agus a chomhlíonann 
caighdeáin chomhshaoil nó 
inbhuanaitheachta sóisialta an Aontais;

Or. en
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11.11.2020 A9-0203/20

Leasú 20
Kira Marie Peter-Hansen, Monika Vana, Alexandra Geese
thar ceann Ghrúpa Verts/ALE
Evelyn Regner, Karen Melchior, Sirpa Pietikäinen

Tuarascáil A9-0203/2020
José Manuel Fernandes
An Clár InvestEU a bhunú
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 1 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) ionú beartas i ndáil le FBManna 
lena gcuimsítear rochtain ar airgeadas agus 
infhaighteacht airgeadais go príomha do 
FBManna, ar a n-áirítear FBManna 
nuálaíocha agus FBManna a bhíonn ag 
feidhmiú sna hearnálacha cultúrtha agus 
cruthaitheacha, chomh maith le cuideachtaí 
meánchaipitlithe beaga;

(c) ionú beartais i ndáil le FBManna 
lena gcuimsítear rochtain ar airgeadas agus 
infhaighteacht airgeadais go príomha do 
FBManna, lena n-áirítear do FBManna 
nuálacha agus FBManna atá ag feidhmiú 
sna hearnálacha cultúrtha agus 
cruthaitheacha, agus do cuideachtaí 
meánchaipitlithe beaga chomh maith, agus 
aird ar leith á tabhairt ar FBManna faoi 
stiúir na mban;

Or. en
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11.11.2020 A9-0203/21

Leasú 21
Tilly Metz, Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
thar ceann Ghrúpa Verts/ALE

Tuarascáil A9-0203/2020
José Manuel Fernandes
An Clár InvestEU a bhunú
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 1 – pointe e – pointe iv – pointe c a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c a) teicneolaíochtaí don 
tsoghluaisteacht inbhuanaithe, chliste 
agus uathoibrithe agus don lóistíocht i 
ngach modh iompair, lena n-áirítear an 
tréthicéadú agus seirbhísí teicneolaíochta 
soghluaisteachta gan uaim

Or. en
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11.11.2020 A9-0203/22

Leasú 22
Kira Marie Peter-Hansen, Monika Vana
thar ceann Ghrúpa Verts/ALE

Tuarascáil A9-0203/2020
José Manuel Fernandes
An Clár InvestEU a bhunú
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 4 – an chuid réamhráiteach 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. Forbróidh an Coimisiún treoir 
inbhuanaitheachta, a fhágfaidh go mbeifear 
in ann, i gcomhréir le cuspóirí agus 
caighdeáin comhshaoil agus sóisialta an 
Aontais, an méid seo a leanas a dhéanamh:

4. Forbróidh an Coimisiún treoir 
inbhuanaitheachta, a fhágfaidh go mbeifear 
in ann, i gcomhréir le cuspóirí agus 
caighdeáin chomhshaoil agus shóisialta an 
Aontais agus ag féachaint go háirithe don 
Dlí Aeráide Eorpach, an méid seo a leanas 
a dhéanamh:

Or. en
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11.11.2020 A9-0203/23

Leasú 23
Kira Marie Peter-Hansen, Monika Vana, Alexandra Geese
thar ceann Ghrúpa Verts/ALE

Tuarascáil A9-0203/2020
José Manuel Fernandes
An Clár InvestEU a bhunú
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 4 – pointe d a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d a) tionscadail nach bhfuil ag teacht 
le cur chun cinn an chomhionannais 
inscne ná le prionsabail an 
phríomhshruthaithe inscne agus an 
bhuiséadaithe inscne a shainaithint;

Or. en
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11.11.2020 A9-0203/24

Leasú 24
Kira Marie Peter-Hansen, Monika Vana
thar ceann Ghrúpa Verts/ALE

Tuarascáil A9-0203/2020
José Manuel Fernandes
An Clár InvestEU a bhunú
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4 a. Ní chuirfear san áireamh ach 
tionscadail a chomhlíonann na critéir 
scagtha ábhartha arna bhforbairt faoi 
Rialachán (AE) 2020/852 agus 
rannchuidithe leis na spriocanna 
caiteachais do chuspóirí aeráide agus 
comhshaoil á ríomh.

Or. en


