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GA Aontaithe san éagsúlacht GA

13.5.2020 B9-0158/1

Leasú 1
João Ferreira, Sandra Pereira 
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tairiscint i gcomhair rúin B9-0158/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR 
CAI nua, acmhainní dílse agus plean téarnaimh 2020/2631(RSP)

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 1 a (nua)

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

 1a. á mheas go bhfuil leibhéal 
neamhchinnteachta doshéanta i 
gconclúidí ón gComhairle Eorpach 
maidir le freagairt éifeachtach agus 
leordhóthanach ar riachtanais na 
mBallstát; á mheas gur gá don tsraith 
tograí a bheith mar fhíor-threisiú 
suntasach do na cistí do thíortha a bhfuil 
a ngeilleagair lagaithe, lena dtabharfar 
fíor-chabhair chun neamhréireanna a 
laghdú, a bhfuil méadú tagtha orthu le 
fiche bliain anuas; á mheas nach féadfar 
ísliú a bheith i gceist leis an ‘bplean 
téarnaimh’ fógartha ar bheartais, 
ionstraimí agus acmhainní airgeadais a 
bhfuil gá leo chun cóineasú éifeachtach 
maidir le dul chun cinn eacnamaíoch 
agus sóisialta idir na Ballstáit a áirithiú, 
ach gur cheart go mbeadh sé faoi réir an 
chuspóra sin;

Or. pt
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13.5.2020 B9-0158/2

Leasú 2
João Ferreira, Sandra Pereira 
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tairiscint i gcomhair rúin B9-0158/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR 
CAI nua, acmhainní dílse agus plean téarnaimh 2020/2631(RSP)

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 6 a (nua)

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

 6a. á mheas, le haghaidh freagartha 
leordhóthanaí ar an staid eacnamaíoch 
agus shóisialta reatha, atá níos measa 
mar gheall ar an bpaindéim, go bhfuil gá 
leis an méid seo a leanas:

a) méadú ar bhuiséad AE le béim níos mó 
ar a fheidhm athdháilte trí thacaíocht a 
thabhairt do chóineasú éifeachtach 
eacnamaíoch agus sóisialta idir na 
Ballstáit - infheistíocht struchtúrach agus 
maoiniú comhtháthaithe a chur in úsáid - 
do na hearnálacha táirgiúla agus 
d’fhostaíocht le cearta, trí dheontais a 
chur ar fáil do na Ballstáit (agus ní trí 
iasachtaí);

b) díothú ar cheannteidil a bhaineann le 
hidirghabhálachas agus gníomhaíocht 
sheachtrach (cé is moite de chúnamh 
forbartha poiblí), cláir mhíleataithe, 
bolscaireacht institiúideach, 
comhphobalú a dhéanamh ar shlándáil 
agus ar rialú agus faireachas teorann, i 
measc nithe eile, chun iad a dhíriú ar 
thacaíocht do na Ballstáit agus ar chur 
chun feidhme éifeachtach an 
chóineasaithe maidir le dul chun cinn 
eacnamaíoch agus sóisialta;

c) go ndéanfaí buiséad an AE níos 
solúbtha, trí shuimeanna a aistriú ó 
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bhainistíocht láraithe an Choimisiúin go 
bainistíocht chomhroinnte leis na 
Ballstáit, ag neartú ionstraimí bheartais 
chomhtháthaithe agus ag tabhairt saoirse 
do na Ballstáit suimeanna a ath-
leithdháileadh idir cistí, ceannteidil agus 
tosaíochtaí, de réir a riachtanas 
eacnamaíoch agus sóisialta, lena 
ndéanfar cuspóirí dírithe téamacha a 
dhíchur, chomh maith le haon 
choinníollacha maicreacnamaíocha 
agus/nó polaitiúla de chuid AE;

d) méadú ar uasrátaí cómhaoinithe AE 
suas le 100%, a bheadh iníoctha roimh 
ré, seachas mar aisíocaíocht speansas, le 
haghaidh na ngníomhaíochtaí ar fad 
chun ráig COVID-19 a chomhrac agus 
na hiarmhairtí eacnamaíocha agus 
sóisialta a bhaineann léi a shárú;

e) Ullmhúchán buiséid theagmhasaigh, á 
cur san áireamh na féidearthachta go 
bhféadfadh stad a bheith ann sa phlé 
maidir le Creat Airgeadais Ilbhliantúil 
2021-2027, a bheidh bailí ar feadh bliana 
amháin ar a laghad, ag tosú i mí Eanáir 
2021, ina ndéanfar foráil maidir le 
hacmhainní a dhúbailt i gcomparáid le 
leithreasuithe faoi chomhair gealltanas 
de chuid na bliana reatha, ar an tuiscint 
gur gá don bhuiséad sin a bheith i 
gcomhréir le réamhchoinníollacha na 
solúbthachta agus acmhainní a dhíriú ar 
ionstraimí an bheartais chomhtháthaithe 
agus ar thacaíocht d'earnálacha táirgiúla 
agus d’fhostaíocht le cearta sna Ballstáit;

Or. pt
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13.5.2020 B9-0158/3

Leasú 3
João Ferreira, Sandra Pereira 
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tairiscint i gcomhair rúin B9-0158/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR 
CAI nua, acmhainní dílse agus plean téarnaimh 2020/2631(RSP)

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 8 a (nua)

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

 8a. á iarraidh comhoibriú na mBallstát 
chun tobhaigh chaipitil a chur i 
bhfeidhm, amhail cáin ar idirbhearta 
airgeadais agus cáin ar chuideachtaí 
ilnáisiúnta san earnáil dhigiteach, 
bunaithe ar an phrionsabal gur gá 
tuilleamh fanacht sa tír ina ghintear é, 
agus déanfar an t-ioncam sin a threorú 
chuig na buiséid náisiúnta; á diúltú do 
cháin AE a chruthú;

Or. pt
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13.5.2020 B9-0158/4

Leasú 4
João Ferreira, Sandra Pereira 
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tairiscint i gcomhair rúin B9-0158/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR 
CAI nua, acmhainní dílse agus plean téarnaimh 2020/2631(RSP)

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 22 a (nua)

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

 22a. á iarraidh go gcruthófar clár ag 
leibhéal AE lena n-éascófar imeacht 
caibidlithe na dtíortha a chinneann an t-
airgeadra aonair a fhágáil agus 
ceannasacht airgeadaíochta a 
athghabháil, lena bhfaighidh siad cumas 
an bhainc cheannais náisiúnta chun 
airgeadra a eisiúint, ag feidhmiú mar 
iasachtóir na rogha deiridh, a bheidh in 
ann an Stát a mhaoiniú agus solúbthacht 
a thabhairt in aghaidh dhúmhál an 
mhargaidh airgeadais. Ní mór don chlár 
seo, a bhfuil sé mar aidhm aige imeacht 
caibidlithe ón limistéar euro a éascú, 
tacaíocht a chur ar fáil freisin agus 
cúiteamh i leith an damáiste a rinneadh le 
linn an tréimhse sa limistéar euro, cé nár 
cheart dó a bheith ag brath ar an méid sin 
chun a bheith ann ná le haghaidh a 
fheidhmithe;

Or. pt


