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Siombailí don nós imeachta

* 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 don 
dréachtghníomh.)

Leasuithe ar dhréachtghníomh

Na 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 ann cheana agus má tá sé i gceist é a leasú leis 
an 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 Parlaimint na hEorpa i bhfoirm téacs comhdhlúite

Léirítear 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 arb 
athruithe iad a rinne na ranna dréachtaithe nuair a bhí an téacs 
críochnaitheach á ullmhú.
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DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an togra le haghaidh cinneadh ón gComhairle lena leasaítear Cinneadh 2003/77/CE 
lena leagtar síos treoirlínte airgeadais ilbhliantúla maidir le sócmhainní CEGC faoi 
leachtú agus, nuair a bheidh an leachtú críochnaithe, sócmhainní an Chiste Taighde um 
Ghual agus Cruach a bhainistiú
(COM(2020)0321 – C9-0216/2020– 2020/0143(NLE))

(Comhairliúchán)

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an gComhairle (COM(2020)0321), 

 ag féachaint do Phrótacal Uimh. 37 maidir leis na hiarmhairtí airgeadais toisc Conradh 
CEGC a dhul in éag agus leis an gCiste Taighde um Ghual agus Cruach, atá i gceangal 
leis an gConradh ar an Aontas Eorpach agus an Conradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh1, agus go háirithe Airteagal 2(2) de, ar dá bhun a chuaigh an Chomhairle i 
gcomhairle le Parlaimint na hEorpa (C9-0216/2020), 

 ag féachaint do Riail 82 dá Rialacha Nós Imeachta,

 ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Buiséid (A9-0228/2021),

1. ag formheas an togra ón gCoimisiún;

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 téacs a d’fhormheas an Pharlaimint a leasú go substaintiúil;

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

1 Prótacal Uimh. 37 maidir leis na hiarmhairtí airgeadais toisc Conradh CEGC a dhul in éag agus leis 
an gCiste Taighde um Ghual agus Cruach, atá i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach agus an Conradh 
ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (IO C 202, 7.6.2016, lch. 327).
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RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Foráiltear le Cinneadh 2003/77/CE ón gComhairle go ndéanfaidh an Coimisiún sócmhainní 
CEGC faoi leachtú a bhainistiú chun “a áirithiú go mbeidh cistí ar fáil de réir mar is gá, fad 
atá an toradh is fearr agus is féidir á ghiniúint, agus é sin a dhéanamh go comhsheasmhach le 
hardleibhéal slándála agus cobhsaíochta san fhadtéarma”.
Baineann an Coimisiún Eorpach úsáid as an ioncam ó CEGC faoi leachtú chun tacú le 
tionscadail taighde sna hearnálacha cruach agus guail. Le blianta beaga anuas tháinig 
acmhainneacht na punainne um thorthaí leordhóthanacha a ghiniúint chun clár taighde 
éifeachtach a mhaoiniú faoi bhrú, áfach, mar thoradh ar an meath leanúnach a tugadh faoi 
deara thar thréimhse fhada ar thorthaí an mhargaidh airgeadais.
Leis an togra seo táthar ag iarraidh punann CEGC a dhéanamh níos athléimní agus í ag 
tabhairt aghaidh ar na dúshláin seo, tríd an raon feidhme maidir le hinfheistiú i gcineálacha 
eile sócmhainní a mhéadú agus úsáid a bhaint as teicnící eile infheistíochta chun an phunann a 
chosaint ar spleáchas eisiach ar urrúis ioncaim sheasta.
Leis an togra seo cuirtear dhá phríomhathrú chun cinn, mar a leanas:

 I gcomhréir leis an togra maidir le leasú ar Chinneadh 2003/76/CE chun 
díolachán acmhainní na punainne a cheadú i gcás inar gá chun íocaíochtaí a 
bhaineann le leithdháileadh bliantúil EUR [111 mhilliún] a chumasú go dtí an 
bhliain 2027. De réir dálaí infheistíochta agus fás ar mhéid na punainne, beidh 
laghdú de réir a chéile ar líon na sócmhainní atá á mbainistiú ag gabháil leis sin;

 Na hinfheistíochtaí incháilithe sa phunann a éagsúlú chun a feidhmíocht riosca 
agus toraidh a neartú. Tá sé beartaithe domhan na sócmhainní incháilithe a 
mhéadú chun torthaí ionchasacha leibhéal ar leith riosca a fheabhsú. De réir 
traidisiúin, infheistíodh sócmhainní CEGC go príomha i bhfiachas ceannasach 
agus fiachas fornáisiúnta atá sloinnte in euro. Sa domhan infheistíochta sin 
b’fhéidir torthaí dearfacha a sholáthar fad a coinníodh an riosca a bhain leis an 
bpunann ar leibhéil íslithe. Le blianta beaga anuas, d’athraigh dálaí an mhargaidh 
agus dálaí eacnamaíocha ar bhealaí a laghdaigh go marthanach ar na deiseanna 
chun torthaí a thuilleamh as infheistíochtaí i bhfiachas ceannasach agus fiachas 
fornáisiúnta. Agus súil á caitheamh chun cinn againn, leanfaidh na margaí 
airgeadais go ginearálta agus margaí Eurobhannaí go háirithe de bheith 
dúshlánach de bharr torthaí atá an-íseal/diúltach (go háirithe maidir le hurrúis ó 
na heisitheoirí leis an gcáilíocht chreidmheasa is airde) agus leachtacht 
laghdaithe, arna spreagadh inter alia le beartas airgid réidh BCE agus a chláir 
cheannaithe bannaí. Beidh athluacháil anuas na sócmhainní atá ann faoi láthair 
mar thoradh ar aon mhéadú ar na rátaí úis ón mbonn íseal seo, rud a thugann le 
fios go bhfuil an baol ann go mbeidh torthaí an-ísle nó diúltacha ann go dtí go 
ndéanfar an éifeacht athluachála tionscnaimh a fhritháireamh de réir a chéile le 
hathinfheistíochtaí le torthaí níos airde.

Chuir an Coimisiún in iúl go soiléir nach ngabhfadh aon taobhú uathfheidhmeach le húsáid na 
sócmhainní ná na n-ionstraimí sin de bharr an Chinnte. Ina ionad sin, ní dhéanfaí leis an 
gCinneadh ach an Coimisiún a údarú chun na hinfheistíochtaí sin a dhéanamh nuair a bheadh 
dálaí an mhargaidh fabhrach agus dá mbeadh na hinfheistíochtaí sin i gcomhréir le tréimhse 
infheistíochta ionchasach na punainne, agus na híocaíochtaí a bhaineann leis an leithdháileadh 
bliantúil go dtí 2027 á gcur san áireamh. Chuir an Coimisiún béim ar an bhfíoras go 
ndéanfadh sé stuamacht agus dícheall cuí a chur i bhfeidhm agus úsáid á baint aige as na 
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deiseanna feabhsaithe infheistíochta sin chun an dóchúlacht go mbeidh torthaí dearfacha orthu 
a uasmhéadú. Tuairisceoidh sé maidir leis an gcinneadh úsáid a bhaint as na cumhachtaí sin 
ina thuarascálacha bliantúla, agus na cúiseanna leis an domhan infheistíochta a leathnú á 
míniú aige agus na torthaí breathnaithe á dtuairisciú aige nuair a cheadaíonn sonraí 
feidhmíochta sin.

Ní chruthaíonn an togra aon dliteanas nua a bheidh le muirearú ar an mBuiséad Ginearálta 
faoin gcreat airgeadais ilbhliantúil.
 

Tuigeann an Rapóirtéir an réasúnaíocht is bun leis na hathruithe a mholtar. De réir na 
faisnéise is déanaí a fuarthas, tá measúnú dearfach déanta ag an gComhairle ar an togra i gcás 
nach ndearnadh ach mionathruithe teicniúla a thabhairt isteach, arb athruithe iad nach n-
athraíonn an togra tosaigh ón gCoimisiún.
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VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH SA CHOISTE FREAGRACH
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