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22.7.2020 B9-0229/11

Amendment 11
Malin Björk, Nikolaj Villumsen
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tairiscint i gcomhair rúin B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Conclúidí an chruinnithe urghnách den Chomhairle Eorpach an 17-21 Iúil

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 9

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

9. á chur in iúl gurb oth léi go mór gur 
lagaigh an Chomhairle Eorpach go 
suntasach iarrachtaí an Choimisiúin agus 
na Parlaiminte an smacht reachta, cearta 
bunúsacha agus an daonlathas a chaomhnú 
faoi chuimsiú an CAI agus Ionstraim 
Théarnaimh AE; á athdhearbhú go n-
éilíonn sí go dtabharfaí chun críche obair 
an chomhreachtóra maidir le sásra 
beartaithe an Choimisiúin chun buiséad AE 
a chosaint i gcás ina bhfuil bagairt 
shistéimeach roimh na luachanna a 
chumhdaítear in Airteagal 2 CAE agus i 
gcás ina bhfuil leasanna airgeadais an 
Aontais i mbaol; á chur i bhfáth gur cheart 
an sásra sin a ghníomhachtú trí thromlach 
cáilithe aisiompaithe, ionas go mbeidh sé 
éifeachtach; á chur i bhfios go láidir nach 
féidir leis an sásra sin difear a dhéanamh 
d’oibleagáid na n-eintiteas rialtais nó na 
mBallstát íocaíochtaí a dhéanamh le 
tairbhithe nó faighteoirí deiridh; á chur i 
bhfios go láidir go nglacfar an Rialachán 
maidir leis an Smacht Reachta trí 
chomhchinnteoireacht;

9. á chur in iúl gurb oth léi go mór gur 
lagaigh an Chomhairle Eorpach go 
suntasach iarrachtaí an Choimisiúin agus 
na Parlaiminte an smacht reachta, cearta 
bunúsacha agus an daonlathas a chaomhnú 
faoi chuimsiú an CAI agus Ionstraim 
Théarnaimh AE; á dhearbhú nach 
dtabharfaidh Parlaimint na hEorpa a 
toiliú do CAI 2021-2027 mura gcuirfear 
sásra ceangailteach coinníollachta i 
láthair mar chuid chomhtháite den 
chomhaontú; sa chomhthéacs sin, á 
athdhearbhú freisin go n-éilíonn sí go 
dtabharfaí chun críche obair an 
chomhreachtóra maidir le sásra beartaithe 
an Choimisiúin chun buiséad AE a 
chosaint i gcás ina bhfuil bagairt 
shistéimeach roimh na luachanna a 
chumhdaítear in Airteagal 2 CAE agus i 
gcás ina bhfuil leasanna airgeadais an 
Aontais i mbaol; á chur i bhfáth gur cheart 
an sásra sin a ghníomhachtú trí thromlach 
cáilithe aisiompaithe, ionas go mbeidh sé 
éifeachtach; á chur i bhfios go láidir nach 
féidir leis an sásra sin difear a dhéanamh 
d’oibleagáid na n-eintiteas rialtais nó na 
mBallstát íocaíochtaí a dhéanamh le 
tairbhithe nó faighteoirí deiridh; á chur i 
bhfios go láidir go nglacfar an Rialachán 
maidir leis an Smacht Reachta trí 
chomhchinnteoireacht;
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22.7.2020 B9-0229/12

Leasú 12
Manuel Bompard
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tairiscint i gcomhair rúin B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Conclúidí an chruinnithe urghnách den Chomhairle Eorpach an 17-21 Iúil

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 11

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

11. á chur i bhfáth, dá bhrí sin, gur 
cheart go n-áireofaí ciseán acmhainní dílse 
nua san athchóiriú sin nach mór dó teacht 
isteach i mbuiséad an Aontais amhail ón 1 
Eanáir 2021; á chur i bhfáth nach ionann 
rannchuidiú na bplaisteach agus ach an 
chéad chéim pháirteach i dtreo ionchas na 
Parlaiminte seo a chomhlíonadh; á chur in 
iúl go bhfuil sé i gceist aici féilire a bheidh 
ceangailteach ó thaobh dlí a chaibidliú a 
bheidh le comhaontú ag an údarás 
buiséadach le haghaidh tabhairt isteach 
acmhainní dílse nua breise ina dhiaidh sin 
sa chéad leath den chéad MFF eile, amhail 
an Córas Trádála Astaíochtaí (agus na 
hioncaim a thiocfaidh as aon mhéadú 
amach anseo), an Sásra Coigeartaithe 
Carbóin ar Theorainneacha, cáin 
dhigiteach, an Cháin ar Idirbhearta 
Airgeadais agus an Comhbhonn 
Comhdhlúite don Cháin Chorparáide; á 
iarraidh go n-úsáidfear an t-athbhreithniú 
meántéarmach ar an CAI chun acmhainní 
dílse breise a chur isteach, más gá, sa dara 
leath de CAI 2021-2027, ionas go n-
áiritheofar go mbainfear amach an cuspóir 
faoi dheireadh CAI 2021-2027;

11. á chur i bhfáth, dá bhrí sin, gur 
cheart go n-áireofaí ciseán acmhainní dílse 
nua san athchóiriú sin, nach mór dó teacht 
isteach i mbuiséad an Aontais amhail ón 1 
Eanáir 2021; á chur i bhfáth nach ionann 
rannchuidiú na bplaisteach agus ach an 
chéad chéim pháirteach i dtreo ionchas na 
Parlaiminte seo a chomhlíonadh; á chur in 
iúl go bhfuil sé i gceist aici féilire a bheidh 
ceangailteach ó thaobh dlí a chaibidliú a 
bheidh le comhaontú ag an údarás 
buiséadach le haghaidh tabhairt isteach 
acmhainní dílse nua breise ina dhiaidh sin 
sa chéad leath den chéad CAI eile, amhail 
an Córas Trádála Astaíochtaí (agus na 
hioncaim a thiocfaidh as aon mhéadú 
amach anseo), an Sásra Coigeartaithe 
Carbóin ar Theorainneacha, cáin 
dhigiteach, an Cháin ar Idirbhearta 
Airgeadais, cáin rachmais, cáin ar 
cheirisín, cáin ar bhrabús amhantair agus 
an Comhbhonn Comhdhlúite don Cháin 
Chorparáide; á iarraidh go n-úsáidfear an t-
athbhreithniú meántéarmach ar an CAI 
chun acmhainní dílse breise a chur isteach, 
más gá, sa dara leath de CAI 2021-2027, 
ionas go n-áiritheofar go mbainfear amach 
an cuspóir faoi dheireadh CAI 2021-2027;
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22.7.2020 B9-0229/13

Leasú 13
Marc Botenga
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tairiscint i gcomhair rúin B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Conclúidí an chruinnithe urghnách den Chomhairle Eorpach an 17-21 Iúil

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 11

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

11. á chur i bhfáth, dá bhrí sin, gur 
cheart go n-áireofaí ciseán acmhainní 
dílse nua san athchóiriú sin nach mór dó 
teacht isteach i mbuiséad an Aontais 
amhail ón 1 Eanáir 2021; á chur i bhfáth 
nach ionann rannchuidiú na bplaisteach 
agus ach an chéad chéim pháirteach i 
dtreo ionchas na Parlaiminte seo a 
chomhlíonadh; á chur in iúl go bhfuil sé i 
gceist aici féilire a bheidh ceangailteach ó 
thaobh dlí a chaibidliú a bheidh le 
comhaontú ag an údarás buiséadach le 
haghaidh tabhairt isteach acmhainní dílse 
nua breise ina dhiaidh sin sa chéad leath 
den chéad MFF eile, amhail an Córas 
Trádála Astaíochtaí (agus na hioncaim a 
thiocfaidh as aon mhéadú amach anseo), 
an Sásra Coigeartaithe Carbóin ar 
Theorainneacha, cáin dhigiteach, an 
Cháin ar Idirbhearta Airgeadais agus an 
Comhbhonn Comhdhlúite don Cháin 
Chorparáide; á iarraidh go n-úsáidfear 
an t-athbhreithniú meántéarmach ar an 
CAI chun acmhainní dílse breise a chur 
isteach, más gá, sa dara leath de CAI 
2021-2027, ionas go n-áiritheofar go 
mbainfear amach an cuspóir faoi 
dheireadh CAI 2021-2027;

11. á chur i bhfáth nár cheart go 
mbeadh acmhainní dílse ann ar chostas 
na n-oibrithe agus, dá bhrí sin, á iarraidh 
ar an Aontas agus ar na Ballstáit an 
téarnamh a chistiú trí chánacha lena 
spriocdhíreofar ar chuideachtaí móra 
ilnáisiúnta agus ar na daoine is 
rachmasaí araon, cáin rachmais 
uaillmhianach a mholadh, íosráta 
éifeachtach cánach ioncaim corparáide 
25 % a bhunú lena mbainfidh rátaí níos 
airde do na cuideachtaí ilnáisiúnta is 
brabúsaí, go háirithe iad siúd san earnáil 
airgeadais a bhfuil brabús déanta acu ar 
idirbhearta gearrthéarmacha agus 
amhantracha, agus tacú le cáin ar 
idirbhearta airgeadais;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/14

Leasú 14
Nikolaj Villumsen, Malin Björk
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tairiscint i gcomhair rúin B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Conclúidí an chruinnithe urghnách den Chomhairle Eorpach an 17-21 Iúil

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 13 a (nua)

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

13a. á chur in iúl gur oth léi nár 
léiríodh tiomantas soiléir maidir leis an 
Aistriú Glas; á chreidiúint gur cheart 
50 % den CAI agus den chiste téarnaimh 
a leithdháileadh ar chaiteachas aeráide 
agus bithéagsúlachta; á áitiú gur cheart 
caiteachas a bhaineann leis an aeráid 
agus le bithéagsúlacht a rianú le 
modheolaíocht níos láidre, níos 
trédhearcaí agus níos cuimsithí ná córas 
reatha Mhargadh Rio ECFE, a bheidh 
bunaithe ar phrionsabal an 
choimeádachais, lena n-áirítear go n-
áireofaí caiteachas as a n-eascraíonn 
drochthionchar ar an aeráid agus ar an 
mbithéagsúlacht ar bhonn diúltach i 
dtaca leis an leithdháileadh iomlán;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/15

Leasú 15
Nikolaj Villumsen, Malin Björk
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tairiscint i gcomhair rúin B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Conclúidí an chruinnithe urghnách den Chomhairle Eorpach an 17-21 Iúil

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 13 b (nua)

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

á chur i bhfios go ndearnadh 
rómheastachán ollmhór ar ranníocaíocht 
an Chomhbheartais Talmhaíochta (CBT) 
le caiteachas aeráide agus 
bithéagsúlachta, mar atá tugtha chun 
solais ag Cúirt Iniúchóirí na hEorpa; ag 
tabhairt dá haire torthaí Thuarascáil 
Speisialta 13/2020 ó Chúirt Iniúchóirí na 
hEorpa ina luaitear nár rannchuidigh 
CAP 2014-2020 le deireadh a chur leis an 
meath ar bhithéagsúlacht; á chur i bhfáth 
i ndáil leis sin go bhfuil gá ann deireadh a 
chur le gach fóirdheontas talmhaíochta 
díobhálach, lena n-áirítear feachtais lena 
spreagtar táirgí ainmhithe-bhunaithe;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/16

Leasú 16
Nikolaj Villumsen, Malin Björk
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tairiscint i gcomhair rúin B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Conclúidí an chruinnithe urghnách den Chomhairle Eorpach an 17-21 Iúil

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 13 c (nua)

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

13c. á chur i bhfáth gur gá go dtarlóidh 
príomhshruthú aeráide an CAI agus an 
chiste téarnaimh ar bhealach atá cóir go 
sóisialta, lena gcinnteofar go n-iomprófar 
na hualaí de réir an phrionsabail gurb é 
údar an truaillithe a íocfaidh as agus 
nach gcuirfear an t-ualach sin ar na 
daoine agus na pobail is leochailí; á chur 
i bhfios go láidir, i ndáil leis sin, a 
ríthábhachtaí atá sé poist mhaithe agus 
chuibhiúla a dhaingniú d’oibrithe in 
earnálacha a ndéanfaidh an t-aistriú glas 
difear dóibh trí théarnamh eacnamaíoch 
a áirithiú a bheidh inbhuanaithe go 
sóisialta agus ó thaobh an chomhshaoil 
de;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/17

Leasú 17
Marc Botenga, Luke Ming Flanagan
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tairiscint i gcomhair rúin B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Conclúidí an chruinnithe urghnách den Chomhairle Eorpach an 17-21 Iúil

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 14

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

14. á chur i bhfáth gur cheart go 
mbeadh figiúirí an CAI in aghaidh an 
cheannteidil agus in aghaidh an chláir san 
áireamh sa chaibidlíocht idirinstitiúideach; 
á thabhairt chun suntais go bhfuil na cláir 
shuaitheanta i mbaol anois go dtiocfadh 
laghdú láithreach ar a maoiniú ó 2020 go 
2021; á chur in iúl, thairis sin, go mbeidh 
buiséad AE ina iomláine, amhail ó 2024, 
faoi bhun leibhéil 2020 AE, rud a chuirfidh 
gealltanais agus tosaíochtaí AE i gcontúirt, 
go háirithe an Comhaontú Glas agus an 
Clár Oibre Digiteach; á áitiú go gcaithfidh 
méaduithe spriocdhírithe de bhreis ar na 
figiúirí a mhol an Chomhairle Eorpach 
díriú go sonrach ar chláir a bhaineann leis 
an aeráid, leis an aistriú digiteach, leis an 
tsláinte, leis an óige, leis an gcultúr, leis an 
mbonneagar, leis an taighde, leis an 
mbainistiú teorann agus leis an 
dlúthpháirtíocht (amhail an Clár Fís 
Eorpach, InvestEU, Erasmus+ , an 
Ráthaíocht i dtaobh Leanaí, an Ciste um 
Aistriú Cóir, an Clár don Eoraip 
Dhigiteach, SCE, LIFE+, EU4health, an 
Cistiú um Bainistiú Comhtháite 
Teorainneacha, Eoraip na Cruthaitheachta, 
an Clár um Chearta agus Luachanna, an 
Ciste Eorpach Cosanta, an Ionstraim um 
Chomharsanacht, Forbairt agus Comhar 
Idirnáisiúnta (NDICI) agus cabhair 
dhaonnúil), chomh maith le 
gníomhaireachtaí ábhartha AE agus Oifig 

14. á chur i bhfáth gur cheart go 
mbeadh figiúirí an CAI in aghaidh an 
cheannteidil agus in aghaidh an chláir san 
áireamh sa chaibidlíocht idirinstitiúideach; 
á thabhairt chun suntais go bhfuil na cláir 
shuaitheanta i mbaol anois go dtiocfadh 
laghdú láithreach ar a maoiniú ó 2020 go 
2021; á chur in iúl, thairis sin, go mbeidh 
buiséad AE ina iomláine, amhail ó 2024, 
faoi bhun leibhéil 2020 AE, rud a chuirfidh 
gealltanais agus tosaíochtaí AE i gcontúirt, 
go háirithe an Comhaontú Glas agus an 
Clár Oibre Digiteach; á áitiú go gcaithfidh 
méaduithe spriocdhírithe de bhreis ar na 
figiúirí a mhol an Chomhairle Eorpach 
díriú go sonrach ar chláir a bhaineann leis 
an aeráid, leis an aistriú digiteach, leis an 
tsláinte, leis an óige, leis an gcultúr, leis an 
mbonneagar, leis an taighde, leis an 
mbainistiú teorann agus leis an 
dlúthpháirtíocht (amhail an Clár Fís 
Eorpach, InvestEU, Erasmus+, an 
Ráthaíocht i dtaobh Leanaí, an Ciste um 
Aistriú Cóir, an Clár don Eoraip 
Dhigiteach, SCE, LIFE+, EU4health, an 
Ciste um Bainistiú Comhtháite 
Teorainneacha, Eoraip na Cruthaitheachta, 
an Clár um Chearta agus Luachanna, an 
Ionstraim um Chomharsanacht, Forbairt 
agus Comhar Idirnáisiúnta (NDICI) agus 
cabhair dhaonnúil), chomh maith le 
gníomhaireachtaí ábhartha AE agus Oifig 
an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh;
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an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh;

Or. en



AM\1210649GA.docx PE655.408v01-00

GA Aontaithe san éagsúlacht GA

22.7.2020 B9-0229/18

Leasú 18
Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tairiscint i gcomhair rúin B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Conclúidí an chruinnithe urghnách den Chomhairle Eorpach an 17-21 Iúil

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 15

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

15. á chur i bhfáth, chun na tosaíochtaí 
polaitiúla agus na cláir chaiteachais a 
ailíniú, go bhfuil sé ríthábhachtach 
prionsabail chothrománacha a áireamh i 
rialachán CAI agus NGEU araon, ach 
freisin i ngach reachtaíocht ábhartha eile, 
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na 
Náisiún Aontaithe, saothrú chuspóirí 
iomaíocha fadtéarmacha AE atá dírithe ar 
an todhchaí, aistriú atá cothrom agus 
cuimsitheach go sóisialta, sprioc 
chaiteachais 30% a bhaineann leis an 
aeráid atá ceangailteach ó thaobh dlí de 
agus sprioc chaiteachais10% a bhaineann 
le bithéagsúlacht; á chur i bhfáth, dá bhrí 
sin, gur cheart modheolaíocht rianaithe 
trédhearcach, chuimsitheach agus 
fhóinteach a ghlacadh go tapa, agus a 
oiriúnú más gá le linn athbhreithniú 
meántéarmach CAI, don chaiteachas a 
bhaineann leis an aeráid agus don 
chaiteachas a bhaineann le bithéagsúlacht 
araon; á chur in iúl an gá le “prionsabal na 
neamhdhíobhála” a chumhdach i rialacháin 
CAI agus NGEU araon”; ag cur béim, 
thairis sin, ar an ngá le fóirdheontais 
breoslaí iontaise a chéimniú amach de réir 
a chéile; á iarraidh ar an gCoimisiún 
breithniú ar thagairt a dhéanamh don 
Rialachán maidir le Tacsanomaíocht le 
haghaidh infheistíochtaí;

15. á chur i bhfáth, chun na tosaíochtaí 
polaitiúla agus na cláir chaiteachais a 
ailíniú, go bhfuil sé ríthábhachtach 
prionsabail chothrománacha a áireamh i 
rialachán CAI agus NGEU araon, ach 
freisin i ngach reachtaíocht ábhartha eile, 
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na 
Náisiún Aontaithe, saothrú chuspóirí 
iomaíocha fadtéarmacha AE atá dírithe ar 
an todhchaí, aistriú atá cothrom agus 
cuimsitheach go sóisialta, sprioc 
chaiteachais 30% a bhaineann leis an 
aeráid atá ceangailteach ó thaobh dlí de 
agus sprioc chaiteachais 10% a bhaineann 
le bithéagsúlacht; á chur i bhfáth, dá bhrí 
sin, gur cheart modheolaíocht rianaithe 
thrédhearcach, chuimsitheach agus 
fhóinteach a ghlacadh go tapa, agus a 
oiriúnú más gá le linn athbhreithniú 
meántéarmach CAI, don chaiteachas a 
bhaineann leis an aeráid agus don 
chaiteachas a bhaineann le bithéagsúlacht 
araon; á chur in iúl gur gá “prionsabal na 
neamhdhíobhála” agus an “prionsabal 
gurb é údar an truaillithe a íocfaidh as” a 
chumhdach i ngach earnáil; ag cur béim, 
thairis sin, ar an ngá le fóirdheontais 
breoslaí iontaise a chéimniú amach de réir 
a chéile; á iarraidh ar an gCoimisiún 
breithniú ar thagairt a dhéanamh don 
Rialachán maidir le Tacsanomaíocht le 
haghaidh infheistíochtaí; á chur i bhfios, 
thairis sin, i ndáil leis sin, freagracht 
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chomhchoiteann AE géarchéim COVID-
19 a shárú ar scála domhanda, go 
háirithe i dtíortha atá i mbéal forbartha;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/19

Leasú 19
João Ferreira, Sandra Pereira
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tairiscint i gcomhair rúin B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Conclúidí an chruinnithe urghnách den Chomhairle Eorpach an 17-21 Iúil

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 15 a (nua)

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

15a. á mheas nach mór roghanna 
infheistíochta a ailíniú le fíor-riachtanais 
na ndaoine agus na mBallstát; ag 
cáineadh agus ag diúltú coinníollacht 
eacnamaíoch agus pholaitiúil d’aon 
chineál, atá cumhdaithe sa chomhaontú 
seo ón gComhairle, cibé acu maidir le 
cistí CAI a úsáid nó maidir le cistí ón 
bPlean Téarnaimh a úsáid, a bhfuil sé 
mar aidhm leo cur isteach ar chinntí 
ceannasacha na Stát, eadhon maidir le 
clársceidealú agus forghníomhú na gcistí;
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GA Aontaithe san éagsúlacht GA

22.7.2020 B9-0229/20

Leasú 20
João Ferreira, Sandra Pereira
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tairiscint i gcomhair rúin B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Conclúidí an chruinnithe urghnách den Chomhairle Eorpach an 17-21 Iúil

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 19 a (nua)

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

19a. á mheas nár leor an Ciste 
Téarnaimh i bhfianaise na riachtanas 
infheistíochta atá ann cheana; ag tabhairt 
foláirimh gurb ionann an Ciste seo, ina 
chomhpháirt a bhaineann le hiasachtaí 
agus ina chomhpháirt a bhaineann le 
‘deontais’ araon, agus a bheith ag dréim 
le cistí a íocfar ar ball, idir aisíoc ar an 
méid a gheofar ar iasacht, nó le laghdú 
aistrithe sa todhchaí ón mbuiséad ó 2028 
ar aghaidh;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/21

Leasú 21
Marc Botenga
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tairiscint i gcomhair rúin B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Conclúidí an chruinnithe urghnách den Chomhairle Eorpach an 17-21 Iúil

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 23

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

23. á chur i bhfáth go bhfuil plean 
aisíocaíochta soiléir agus réalaíoch 
ríthábhachtach do rath foriomlán NGEU 
agus gurb é atá ann ná tástáil 
inchreidteachta do AE ina iomláine; á 
chreidiúint nár cheart aisíoc an fhéich a 
tabhaíodh a dhéanamh ar chostas bhuiséid 
AE agus na nglúnta Eorpach a bheidh ann 
amach anseo, agus gur cheart tús a chur 
leis a luaithe is féidir; á iarraidh go 
bhfógrófar caiteachas RRF go soiléir mar 
sin, agus é a bheith faoi réir riachtanais 
thrédhearcachta iomchuí lena n-áirítear 
ceanglais foilsithe le haghaidh liosta de na 
tairbhithe deiridh;

23. á chur i bhfáth go bhfuil plean 
aisíocaíochta soiléir agus réalaíoch 
ríthábhachtach do rath foriomlán NGEU 
agus gurb é atá ann ná tástáil 
inchreidteachta do AE ina iomláine; á 
chreidiúint nár cheart aisíoc an fhiachais a 
tabhaíodh a dhéanamh ar chostas na gceart 
sóisialta, na dtuarastal, na bpinsean nó 
na seirbhísí poiblí, bhuiséid AE agus na 
nglúnta Eorpach a bheidh ann amach 
anseo, agus gur cheart tús a chur leis a 
luaithe is féidir; á iarraidh go bhfógrófar 
caiteachas RRF go soiléir mar sin, agus é a 
bheith faoi réir riachtanais trédhearcachta 
iomchuí lena n-áirítear ceanglais foilsithe 
le haghaidh liosta de na tairbhithe deiridh;

Or. en



AM\1210649GA.docx PE655.408v01-00

GA Aontaithe san éagsúlacht GA

22.7.2020 B9-0229/22

Leasú 22
Nikolaj Villumsen, Malin Björk
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tairiscint i gcomhair rúin B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Conclúidí an chruinnithe urghnách den Chomhairle Eorpach an 17-21 Iúil

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 24 a (nua)

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

24a. á chur in iúl gurb oth léi go mór 
nach n-áirithítear leis an gcomhaontú 
nach gcuirfear cúnamh airgeadais ar fáil 
ach amháin do ghnóthais a urramaíonn 
an comhaontú comhchoiteann is 
infheidhme nó go staonfaidh gnóthais is 
faighteoirí ó aischeannach scaireanna a 
dhéanamh nó ó dhíbhinní a íoc le 
scairshealbhóirí agus bónais a íoc le 
feidhmeannaigh; á chur in iúl gurb oth 
léi thairis sin nach n-áirithítear sa 
chomhaontú nach ndéanfar státchabhair 
agus cúnamh airgeadais a sholáthar do 
ghnóthais atá cláraithe i dtíortha atá 
liostaithe ar liosta an Aontais de dhlínsí 
neamh-chomhoibríocha chun críoch 
cánach;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/23

Leasú 23
Nikolaj Villumsen, Malin Björk
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tairiscint i gcomhair rúin B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Conclúidí an chruinnithe urghnách den Chomhairle Eorpach an 17-21 Iúil

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 24 b (nua)

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

24b. á chur in iúl gur cúis mhór 
bhuartha di an caillteanas suntasach 
ioncaim phoiblí atá ann de dheasca 
seachaint cánach atá nasctha le Ballstáit 
AE; á mheas gur ríthábhachtach go n-
eisiafar cuideachtaí ó scéimeanna 
cúnaimh airgeadais má tá siad bunaithe i 
dtearmainn chánach in AE;

Or. en


