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TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

maidir leis an bPlean Infheistíochta Eorpach Inbhuanaithe - Conas is féidir an 
Comhaontú Glas a mhaoiniú
(2020/2058(INI))

Tá Parlaimint na hEorpa

– ag féachaint don teachtaireacht ón gCoimisiún an 14 Eanáir 2020 maidir leis an bPlean 
Infheistíochta d’Eoraip Inbhuanaithe - Plean Infheistíochta an Chomhaontaithe Ghlais 
don Eoraip (COM(2020)0021),

– ag féachaint don teachtaireacht ón gCoimisiún an 11 Nollaig 2020 maidir leis an 
gComhaontú Glas don Eoraip (COM(2019)0640), agus don rún uaidh ina leith sin an 15 
Eanáir 20201,

– ag féachaint don togra ón gCoimisiúin an 2 Bealtaine 2018 le haghaidh rialachán ón 
gComhairle lena leagtar síos an creat airgeadais ilbhliantúil (MFF) do na blianta 2021 
go 2027 (COM(2018)0322) agus do thogra leasaithe an 28 Bealtaine 2020 
(COM(2020)0443), mar aon le togra leasaithe an 28 Bealtaine 2020 le haghaidh 
cinneadh maidir le córas Acmhainní Dílse an Aontais Eorpaigh (COM (2020) 0445),

– ag féachaint don teachtaireacht ón gCoimisiún an 27 Bealtaine dar teideal  ‘Uain na 
hEorpa: Deisiú agus ullmhú don chéad ghlúin eile’ (COM(2020)0456) agus na tograí 
reachtacha a ghabhann leis,

– ag féachaint do Threoir (AE) 2018/410 an 14 Márta 2018 lena leasaítear Treoir 
2003/87/ CE chun laghduithe astaíochtaí costéifeachtacha agus infheistíochtaí 
ísealcharbóin a fheabhsú, agus Cinneadh (AE) 2015/18142, a chuimsíonn na Cistí 
Nuachóirithe agus Nuálaíochta,

– ag féachaint dá thuarascáil eatramhach an 14 Samhain 2018, maidir le Creat Airgeadais 
Ilbhliantúil 2021-2027  – seasamh na Parlaiminte d’fhonn teacht ar chomhaontú3,

– ag féachaint don rún uaithi an 10 Deireadh Fómhair 2019 maidir le creat airgeadais 
ilbhliantúil 2021-2027 agus acmhainní dílse: uain chun ionchais na saoránach a 
chomhlíonadh4,

– ag féachaint don rún uaithi an 18 Nollaig 2019 maidir le cánachas cothrom i ngeilleagar 

1 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0005.
2 IO L 76, 19.3.2018, lch. 3.
 3 Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2018)0449.
4 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2019)0032.



PE650.587v01-00 4/8 PR\1203936GA.docx

GA

digitithe agus domhandaithe: BEPS 2.0’5,

– ag féachaint don rún uaithi an 17 Aibreán 2020 maidir le gníomh comhordaithe AE 
chun paindéim COVID-19 agus a iarmhairtí a chomhrac6,

– ag féachaint don rún uaithi an 15 Bealtaine 2020 maidir le creat airgeadais ilbhliantúil 
2021-2027, acmhainní dílse agus an plean téarnaimh7,– ag féachaint don tuarascáil 
deiridh agus do mholtaí an Ghrúpa Ardleibhéil um Acmhainní Dílse,

– ag féachaint don tuarascáil deiridh ón nGrúpa Saineolaithe Ardleibhéil um Maoiniú 
Inbhuanaithe (HLEG),

– ag féachaint don teachtaireacht ón gCoimisiún an 8 Márta 2018 i ndáil le Plean 
Gníomhaíochta AE maidir le Fás Inbhuanaithe a Mhaoiniú (COM(2018)0097),

– ag féachaint don rún uaithi an 29 Bealtaine 2018 maidir le maoiniú inbhuanaithe8,

– ag féachaint don Réamhaisnéis Eacnamaíoch ón gCoimisiún Eorpach: Earrach 2020,

– ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), 

– ag féachaint do chomhphléití an Choiste um Buiséid agus an Choiste um Ghnóthaí 
Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta faoi Riail 58 de na Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint do Riail 54 dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint do na tuairimí ón gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um 
Shábháilteacht Bia, ón gCoiste um Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht, ón 
gCoiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe agus ón gcoiste um Chultúr agus 
um Oideachas, 

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Buiséid agus an Choiste um Ghnóthaí 
Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta  (A9-0000/2020),

1. á chur in iúl gur geal léi an Plean Infheistíochta don Eoraip Inbhuanaithe (PIEI)  a 
bheith lárnach chun rath an Chomhaontaithe Ghlais agus an aistrithe i dtreo geilleagar 
níos inbhuanaithe agus níos athléimní a ráthú; 

2. á chur in iúl gur geal léi an Plean Eorpach don Téarnamh a bhfuil an Comhaontú Glas 
don Eoraip ina chroílár; ag formhuiniú an bhunphrionsabail go n-urramófar an mionn le 
hinfheistíochtaí poiblí ‘gan aon dochar a dhéanamh’; ag cur béim ar an bhfíoras gur 
cheart le pleananna náisiúnta téarnaimh agus athléimneachta go gcuirfí AE ar an 
mbealach i dtreo laghdú 50% go 55% a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa faoi 
2030 i gcomparáid le 1990 agus neodracht aeráide faoi 2050;

3. á chur i bhfáth go mbeidh rath aidhm AE neodracht aeráide a bhaint amach ag brath ar 

5 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2019)0102.
6 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0054.
7 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0124.
8 Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2018)0215.

https://www.europarl.europa.eu/committees/en/agri
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leormhaitheas an mhaoinithe;

4. ag ceistiú an gcumasóidh  (PIEI), mar atá sé faoi láthair, EUR 1 trilliún a shlógadh faoi 
2030, i bhfianaise an dearcaidh eacnamaíoch dhiúltaigh tar éis ghéarchéim COVID-19; 
á iarraidh ar an gCoimisiún trédhearcacht iomlán a áirithiú ar shaincheisteanna 
maoinithe, amhail an éifeacht giarála dóchasaí nó an easpa soiléireachta maidir le 
heachtrashuí méideanna áirithe; ag ceistiú, thairis sin, conas a chumasóidh an CAI nua 
mar a mhol an Coimisiún sna tograí athbhreithnithe uaidh an 27 agus an 28 Bealtaine 
2020 spriocanna PIEI a bhaint amach;

5. ag cur in iúl gur mian léi go rachaidh maoiniú PIEI, ar leibhéal AE agus ar an leibhéal 
náisiúnta, i dtreo na mbeartas agus na gclár a bhfuil an acmhainneacht is airde acu cur 
leis an gcomhrac i gcoinne an athraithe aeráide, agus go bhfuil sí ag tnúth le 
modheolaíocht rianaithe aeráide an Choimisiúin atá le teacht lena n-úsáidfear go cuí na 
critéir arna mbunú ag tacsanomaíocht AE;

6. á chreidiúint gur cheart go gcloífeadh airgeadas poiblí agus príobháideach le 
tacsanomaíocht AE agus leis an bprionsabal Nach nDéan[tar] Dochar Mór (DNSH), 
chun a áirithiú nach gcuireann beartais agus maoiniú AE, lena n-áirítear buiséad AE, na 
cláir a mhaoinítear trí Aontas Eorpach na chéad ghlúine eile, tríd an Seimeastar Eorpach 
agus trí mhaoiniú BEI le cuspóirí, tionscadail agus gníomhaíochtaí a dhéanfaidh dochar 
mór do chuspóirí sóisialta nó comhshaoil;

7. á iarraidh go gcéimneofaí amach infheistíochtaí poiblí agus príobháideacha i dtionscail 
an-truaillitheach agus díobhálach a bhfuil roghanna malartacha indéanta go 
heacnamaíoch ar fáil dóibh, agus cearta na mBallstát a meascán fuinnimh a roghnú go 
hiomlán á lánurramú;

Buiséad AE: acmhainní airgeadais a spriocdhíriú, a thionscnamh agus a spreagadh 

8. ag cur béim ar ról lárnach bhuiséad AE maidir le PIEI a bhaint amach; ag athdhearbhú 
an tseasaimh fhadbhunaithe atá aici gur cheart tionscnaimh nua a mhaoiniú i gcónaí trí 
leithreasaí breise agus nár cheart go mbeadh tionchar diúltach acu ar bheartais eile;

9. ag cur béim ar an bhfíoras gur cheart, chun a oibleagáidí faoi Chomhaontú Pháras a 
chomhlíonadh, go mbeadh sciar uaillmhianach de chaiteachas a bhaineann leis an aeráid 
i mbuiséad mar bhonntaca le rannchuidiú AE leis na cuspóirí aeráide, ag dul níos faide 
ná leibhéil scaireanna caiteachais spriocdhírithe 25% ar a laghad thar thréimhse CAI 
2021-2027 agus 30% a luaithe is féidir agus faoi 2027 ar a dhéanaí;

10. á chur in iúl gur geal léi breisiú a thabhairt don Chiste um Aistriú Cóir (CUAC), lena n-
áirítear le cistí breise ón Aontas Eorpach den chéad ghlúin eile, agus an dá cholún breise 
den Sásra um Aistriú Cóir, eadhon scéim thiomnaithe faoi InvestEU agus saoráid 
iasachta ón earnáil phoiblí, a chuirfidh le héifeachtaí eacnamaíocha an aistrithe go 
neodracht aeráide ar na réigiúin is leochailí in AE a mhaolú;

11. á chur in iúl gur geal léi ról InvestEU i gcur chun feidhme agus i bhfeidhmiú PIEI agus 
á mheas gur cheart go mbeadh sé i gcroílár athshlánú glas, cothrom agus athléimneach 
an Aontais; á chur in iúl gur geal léi, dá bhrí sin an togra ó gCoimisiún méid agus raon 
feidhme an chláir a mhéadú; á chur in iúl gur geal léi an togra chun Saoráid 
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Straitéiseach Infheistíochta a chruthú laistigh de InvestEU chun infheistíochtaí 
inbhuanaithe a chur chun cinn i bpríomhtheicneolaíochtaí agus i slabhraí luacha;

12. ag tabhairt dá haire gur cheart go gcuirfeadh an Ciste Nuálaíochta agus an Ciste 
Nuachóirithe go mór leis an aistriú inbhuanaithe, agus á chur in iúl gur geal léi go 
háirithe an fíoras go bhfuil an Ciste Nuachóirithe deartha chun tacú le hinfheistíochtaí 
chun éifeachtúlacht fuinnimh a fheabhsú i 10 mBallstát ar ioncam íseal agus mar sin gur 
uirlis thábhachtach é chun aistriú cóir a áirithiú.

13. ag tacú sé le cur chuige nuálach an Choimisiúin trína rá go rannchuideoidh buiséad  AE 
le cuspóirí aeráide a bhaint amach freisin tríd an taobh ioncaim atá aige;

14. ag athdhearbhú an tseasaimh a bhí aici roimhe seo maidir le hiarrthóirí ar acmhainní 
dílse nua, agus á iarraidh ar an gCoimisiún acmhainní dílse nua a mholadh a 
fhreagraíonn do chuspóirí riachtanacha AE lena n-áirítear an comhrac i gcoinne an 
athraithe aeráide agus cosaint an chomhshaoil; á iarraidh , dá bhrí sin, go dtabharfaí 
acmhainní dílse nua isteach bunaithe ar ioncam ceantála an Chórais Trádála Astaíochtaí, 
ranníocaíocht maidir le dramhaíl ó phacáistíocht phlaisteach neamh-athchúrsáilte, an 
Sásra Coigeartaithe Carbóin ar Theorainneacha a bheidh ann amach anseo, Comhbhonn 
Comhdhlúite don Cháin Chorparáide nó réamhtheachtaí bunaithe ar oibríochtaí fiontar 
mór, cáin ar chuideachtaí digiteacha, agus cáin ar idirbhearta airgeadais;

Institiúidí airgeadaíochta agus airgeadais - lena gcumasaítear an Comhaontú Glas a 
chur chun feidhme

15. á chur in iúl gur geal léi iarrachtaí an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta(BEI) a bheartas 
iasachta fuinnimh a athbhreithniú agus 50% dá oibríochtaí a úsáid ar mhaithe le 
gníomhaíocht ar son na haeráide agus inbhuanaitheacht chomhshaoil; á iarraidh ar BEI 
gealltanas a thabhairt go ndéanfaidís aistriú inbhuanaithe i dtreo neodracht aeráide agus 
meascáin fuinnimh éagsúla na mBallstát á gcur san áireamh agus aird faoi leith á 
tabhairt ar na hearnálacha agus na réigiúin is mó a ndéanann an t-aistriú difear dóibh;

16. ag aithint a thábhachtaí atá ról na mbanc agus na n-institiúidí náisiúnta le haghaidh 
spreagadh agus na n-institiúidí idirnáisiúnta airgeadais (IFInna) i maoiniú tionscadal 
inbhuanaithe, agus ar an gcaoi sin cur le baint amach chuspóirí Chomhaontú Pháras;

17. ag meabhrú ráiteas Uachtarán BCE go bhfuil BCE ag tacú le tacsanomaíocht a fhorbairt 
mar bhealach chun ionchorprú cúinsí comhshaoil i bpunanna na mbanc ceannais a 
éascú; á iarraidh ar BCE meastóireacht a dhéanamh ar indéantacht critéir 
inbhuanaitheachta a áireamh ina chreat comhthaobhachta agus ina thástáil bhliantúil 
struis, agus bealaí á meas chun iasachtaí a threorú i dtreo infheistíochtaí aistrithe 
fuinnimh agus geilleagar inbhuanaithe a atógáil tar éis ghéarchéime COVID-19;

Infheistíochtaí príobháideacha a shlógadh le haghaidh téarnamh inbhuanaithe

18. ag tacú le straitéis airgeadais inbhuanaithe athnuaite; ag cur béim ar an ngá atá le 
héicilipéad de chuid AE ar tháirgí airgeadais, ar Chaighdeán Banna Glasa an AE (GBS 
AE), agus ar shonraí inbhuanaitheachta níos iontaofa, inchomparáide agus inrochtana a 
fhaightear trí tháscairí inbhuanaitheachta a chomhchuibhiú agus clár sonraí 
inbhuanaitheachta poiblí a chruthú;
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19. ag áitiú go mbeidh comhtháthú cuspóirí sóisialta sa chreat inbhuanaitheachta, lena n-
áirítear trí mheastóireacht ar raon feidhme na tacsanomaíochta a leathnú agus 
Caighdeán Bannaí Sóisialta AE a fhorbairt;

20. ag áitiú maidir le comhtháthú cuspóirí rialachais sa chreat inbhuanaitheachta, lena n-
áirítear trí chearta vótála breise do scairshealbhóirí fadtéarmacha, athchóiriú ar 
struchtúir luacha saothair agus dualgais mhuiníneacha as bainistíocht shinsearach, agus 
tuairisciú éigeantach inbhuanaitheachta agus dícheall cuí d’institiúidí airgeadais agus do 
chorparáidí móra; á chur in iúl gur geal léi tionscnamh um rialachas corparáideach 
inbhuanaithe a ullmhú;

21. á mheabhrú go bhféadfadh sé a bheith mar thoradh ar infheistíochtaí i ngníomhaíochtaí 
eacnamaíocha neamh-inbhuanaithe go mbeadh sócmhainn tréigthe ann ag a bhfuil 
éifeachtaí glasála. á mheas nach bhfuil an riosca sin comhtháite go leordhóthanach i 
rátálacha creidmheasa agus i gcreataí stuamachta.

Infheistíocht phoiblí inbhuanaithe a chur chun cinn tráthanna géarchéime

22. á iarraidh go dtabharfaí isteach creat cumasúcháin d’infheistíochtaí inbhuanaithe poiblí 
chun na haidhmeanna atá leagtha amach sa Chomhaontú Glas don Eoraip a bhaint 
amach, ach á chur i bhfáth nár cheart cibé samhail maoinithe a roghnófar an bonn a 
bhaint d’inbhuanaitheacht an airgeadais phoiblí in AE; ag tacú leis an ngealltanas a thug 
Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Dombrovskis a fhiosrú conas is féidir tacsanomaíocht a 
úsáid san earnáil phoiblí; á iarraidh go n-úsáidfí tacaíocht phoiblí d’aerlínte ar bhealach 
inbhuanaithe agus éifeachtúil;

23. á mheabhrú gur creat é an Seimeastar Eorpach do Bhallstáit AE chun a mbeartais 
bhuiséadacha agus eacnamaíocha a chomhordú; á chreidiúint go bhféadfadh sé cur chun 
feidhme an Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip, Colún Eorpach na gCeart Sóisialta agus 
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe (SFInna) a éascú; á chreidiúint 
gur cheart go mbeadh na SFInna i gcroílár phróiseas déanta beartas AE;

24. ag tabhairt dá haire go mbeidh pleananna téarnaimh agus athléimneachta bunaithe ar 
thosaíochtaí comhroinnte AE; ag cur béim sa chomhthéacs sin ar an gComhaontú Glas 
don Eoraip agus ar Cholún Eorpach na gCeart; ag féachaint le tosaíochtaí a chur san 
áireamh i réimsí amhail fostaíocht scileanna, oideachas, taighde agus nuálaíocht agus 
sláinte, ach freisin i réimsí a bhaineann leis an timpeallacht ghnó, lena n-áirítear 
riarachán poiblí agus an earnáil airgeadais;

25. ag tacú leis an Ionstraim um Thacaíocht Sócmhainneachta chun machaire comhréidh a 
dhéanamh sa mhargadh aonair, agus ‘pleananna um aistriú’ a thabhairt isteach do 
chuideachtaí áirithe chun inbhuanaitheacht a ngníomhaíochtaí a mhéadú; á mheas gur 
féidir leis an tsochaí quid pro quo a iarraidh agus tacaíocht á soláthar do chuideachtaí; á 
chreidiúint, maidir le pleananna um aistriú, gur cheart go mbeidís éigeantach do 
chuideachtaí atá ag lorg cúnamh stáit nó tacaíochta ar leibhéal AE mura léir gur nach 
dtéann siad i mbun gníomhaíochtaí atá díobhálach ó thaobh an chomhshaoil de nó ón 
taobh sóisialta; ag tathant ar an gCoimisiún gan ach pleananna um aistriú a fhormheas a 
chuireann gnóthais ar an mbealach i dtreo an gheilleagair atá ciorclach agus neodrach ó 
thaobh na haeráide de gan dochar suntasach a dhéanamh d’aon chuspóirí eile 
comhshaoil ná sóisialta;
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26. á iarraidh ar an gCoimisiún an Treoir maidir le Cáin ar Fhuinneamh a athbhreithniú 
agus cáin cheirisín a chomhordú a d’fhéadfadh a bheith mar chuid de bhuiséad AE;

27. ag cur in iúl gur mian léi go n-áiritheofaí go rannchuideoidh gach duine leis an 
téarnamh tar éis an choróinvíris agus leis an aistriú go geilleagar inbhuanaithe; ag 
féachaint le comhrac níos déine a bheith ann i gcoinne calaois chánach, imghabháil 
cánach agus seachaint cánach agus pleanáil ionsaitheach cánach; á iarraidh ar an 
gCoimisiún dúliosta de Bhallstáit a éascaíonn seachaint cánach a chruthú; á iarraidh 
comhordú a bheith ann ar leibhéal AE chun pleanáil ionsaitheach cánach ó thaobh 
daoine aonair agus corparáidí a sheachaint; ag lorg straitéis uaillmhianach sa 
chomhthéacs sin maidir le cánachas gnó don 21ú haois;

28. á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh chuig an gCoimisiún agus chuig 
rialtais agus Parlaimintí na mBallstát.


