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PR_COD_1amCom

Siombailí don nós imeachta

* An nós imeachta comhairliúcháin
*** Nós imeachta an toilithe

***I An gnáthnós imeachta reachtach (an chéad léamh)
***III An gnáthnós imeachta reachtach (an dara léamh)
***III An gnáthnós imeachta reachtach (an tríú léamh)

(Braitheann an cineál nós imeachta ar an mbunús dlí atá beartaithe don 
dréachtghníomh.)

 Leasuithe ar dhréachtghníomh

 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 agus sa dara líne den cheanntásc a ghabhann le gach leasú, 
sonraítear an chuid ábhartha den dréachtghníomh atá á breithniú. Má 
bhaineann an leasú le gníomh atá cheana ann agus go bhfuil 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 Pharlaimint 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 líne a chur tríd. 
Mar eisceacht air sin, ní aibhsítear athruithe atá go hiomlán teicniúil agus arb 
athruithe iad a rinne na ranna dréachtaithe nuair a bhí an téacs 
críochnaitheach á ullmhú.
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DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena 
leasaítear Rialachán (AE) 2015/1017 i dtaca le hIonstraim um Thacaíocht 
Sócmhainneachta a chruthú
(COM(2020)0404 – C9-0156/2020 – 2020/0106(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach  an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an bParlaimint agus chuig an gComhairle 
(COM(2020)0404),

– ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagail 172 agus 173, d'Airteagal 175 an tríú 
mír agus d'Airteagal 182(1) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá 
mbun a thíolaic an Coimisiún an togra don Pharlaimint (C9-0156/2020), 

– ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

– 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 agus ón 
gCoiste um Rialú Buiséadach 

– ag féachaint don litir ón gCoiste um Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht ,

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

1. ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh mar a leagtar amach ina dhiaidh seo é;

2. á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má 
dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go 
substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

3. á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an 
gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

Leasú 1

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 1

 Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú
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(1) De réir mheastúcháin an 
Choimisiúin a fuarthas ó shonraí ar 
leibhéal cuideachta meastar go bhféadfadh 
na costais deisithe cothromais a eascróidh 
as paindéim COVID-19 a bheith thart ar 
EUR 720 billiún in 2020. D’fhéadfadh an 
méid sin a bheith níos airde i gcás ina 
leanfadh bearta dianghlasála d’fheidhm a 
bheith acu níos faide ná mar a thoimhdítear 
faoi láthair, nó i gcás ina mbeadh bearta 
dianghlasála le forchur arís de dheasca 
athbheochan éillithe. Mura dtugtar aghaidh 
ar na heasnaimh chaipitil sin is é a 
d’fhéadfadh teacht astu tréimhse fhada 
d’infheistíocht níos ísle agus d’fhostaíocht 
níos airde. Ní bheidh tionchar an easnaimh 
caipitil mar an gcéanna ar fud na n-
earnálacha agus na mBallstát agus is é rud 
a thiocfadh as sin neamhréireachtaí sa 
mhargadh aonair. Is measa fós an 
neamhréireacht sin toisc go bhfuil difríocht 
mhór an acmhainneacht státchabhair a chur 
ar fáil ó Bhallstát go Ballstát.

(1) De réir mheastacháin an 
Choimisiúin a fuarthas ó shonraí ar 
leibhéal cuideachta meastar go bhféadfadh 
na costais deisithe cothromais a eascróidh 
as paindéim COVID-19 a bheith thart ar 
EUR 720 billiún in 2020. D’fhéadfadh an 
méid sin a bheith níos airde go mór i gcás 
ina leanfadh bearta dianghlasála d’fheidhm 
a bheith acu níos faide ná mar a 
thoimhdítear faoi láthair, nó i gcás ina 
mbeadh bearta dianghlasála le forchur arís 
de dheasca athbheochan éillithe. I gcás 
struis, d’fhéadfadh an tionchar díreach ar 
chothromas na gcuideachtaí corpraithe 
uile (liostaithe agus neamhliostaithe) san 
Aontas ardú EUR 1.2 trilliún. Mura 
dtugtar aghaidh ar na heasnaimh chaipitil 
sin is é a d’fhéadfadh teacht astu tréimhse 
fhada d’infheistíocht níos ísle agus 
d’fhostaíocht níos airde. Ní bheidh tionchar 
an easnaimh caipitil mar an gcéanna ar fud 
na n-earnálacha agus na mBallstát agus is é 
rud a thiocfadh as sin neamhréireachtaí sa 
mhargadh aonair. Is measa fós an 
neamhréireacht sin toisc go bhfuil difríocht 
mhór an acmhainneacht státchabhair a chur 
ar fáil ó Bhallstát go Ballstát.

Or. en

Leasú 2

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3 a) Is é cuspóir na hIonstraime um 
Thacaíocht Sócmhainneachta cabhrú le 
cuideachtaí an tréimhse dheacair seo a 
shárú ionas go mbeidh siad in ann an 
téarnamh a dhéanamh, leibhéil 
fostaíochta a choimirciú, agus an 
saobhadh a bhfuiltear ag súil leis sa 
mhargadh aonair a fhrithchothromú, ós 
rud é go bhféadfadh sé nach mbeadh go 
leor acmhainní buiséadacha ag Ballstáit 
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áirithe chun tacaíocht leordhóthanach a 
sholáthar do chuideachtaí i ngátar. Dá 
bhrí sin, d‘fhéadfadh difríochtaí móra a 
bheith ann i dtaobh na féidearthachta 
bearta tacaíochta náisiúnta 
sócmhainneachta a bheith ann do 
chuideachtaí ar fud na mBallstát agus 
d’fhéadfadh cothrom iomaíochta 
neamhchothrom a bheith ann mar 
thoradh air sin. Thairis sin, ós rud é go 
bhfuil baol suntasach ann go mbeidh 
tionchar fadtéarmach ag ráig COVID-19, 
d’fhéadfadh saobhadh sistéamach a 
bheith mar thoradh ar an easpa 
acmhainneachta sin chun cabhrú le 
cuideachtaí inmharthana, rud a 
chruthódh éagothromaíochtaí nua nó a 
dhaingneoidh éagothromaíochtaí atá ann 
cheana. Ós rud é go bhfuil geilleagar an 
Aontais fite fuaite ina chéile, bheadh 
tionchar diúltach ag an gcor chun donais 
eacnamaíoch i gcuid amháin den Aontas 
ar shlabhraí soláthair trasteorann agus ar 
gheilleagar an Aontais ina iomláine. Os a 
choinne sin, ar an gcúis chéanna, bheadh 
tionchar iarmharta dearfach ag tacaíocht 
i gcuid amháin den Aontas ar shlabhraí 
soláthair trasteorann agus ar gheilleagar 
an Aontais ina iomláine.

Or. en

Leasú 3

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4) Ba cheart cuideachtaí a fhaigheann 
tacaíocht faoin Ionstraim um Thacaíocht 
Sócmhainneachta a bheith bunaithe agus ag 
oibriú san Aontas, is é sin le rá nach mór a 
n-oifig chláraithe a bheith i mBallstát acu 
agus nach mór iad a bheith gníomhach san 
Aontas agus gníomhaíochtaí substainteacha 
ar bun acu i dtéarmaí foirne, monaraíochta, 

(4) Ba cheart cuideachtaí a fhaigheann 
tacaíocht faoin Ionstraim um Thacaíocht 
Sócmhainneachta a bheith bunaithe agus ag 
oibriú san Aontas, is é sin le rá nach mór a 
n-oifig chláraithe a bheith i mBallstát acu 
agus nach mór iad a bheith gníomhach san 
Aontas agus gníomhaíochtaí substainteacha 
ar bun acu i dtéarmaí foirne, monaraíochta, 
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taighde agus forbartha, agus 
gníomhaíochtaí gnó eile san Aontas. Ba 
cheart dóibh freisin gníomhaíochtaí a 
shaothrú a thacaíonn le cuspóirí a 
chumhdaítear leis an Rialachán seo. Ba 
cheart go mbeadh samhail ghnó 
inmharthana acu agus nach mbeadh 
deacracht acu i dtéarmaí an chreata 
státchabhrach7 cheana féin ag deireadh 
2019. Ba cheart tacaíocht a dhíriú ar 
chuideachtaí incháilithe atá ag feidhmiú 
sna Ballstáit sin agus sna hearnálacha is mó 
atá buailte ag géarchéim COVID-19 
agus/nó i gcás ina bhfuil infhaighteacht 
tacaíochta sócmhainneachta Stáit níos 
teoranta.

taighde agus forbartha, agus 
gníomhaíochtaí gnó eile san Aontas. Ba 
cheart dóibh freisin gníomhaíochtaí a 
shaothrú a thacaíonn le cuspóirí a 
chumhdaítear leis an Rialachán seo. Ba 
cheart go mbeadh samhail ghnó 
inmharthana acu agus nach mbeadh 
deacracht acu i dtéarmaí an chreata 
státchabhrach7 cheana féin ag deireadh 
2019. Ba cheart go ndíreodh an tacaíocht 
freisin ar chuideachtaí a cruthaíodh go 
nua roimh dheireadh 2020, a raibh 
sócmhainní nó brainsí cuideachtaí a bhí i 
gcruachás i dtéarmaí an chreata 
státchabhrach faighte nó á mbainistiú acu 
cheana féin ag deireadh 2019, ar 
choinníoll go raibh athrú tagtha ar an 
mbainistíocht. Ba cheart go mbeadh 
micrifhiontair nó fiontair bheaga a raibh 
deacrachtaí acu cheana an 31 Nollaig 
2019 incháilithe freisin, faoi réir 
coinníollacha áirithe, ós rud é go bhfuil 
siad incháilithe do státchabhair faoin 
gCreat Sealadach maidir le bearta 
státchabhrach7a. Ba cheart tacaíocht a 
dhíriú ar chuideachtaí incháilithe atá ag 
feidhmiú sna Ballstáit sin agus sna 
hearnálacha is mó atá buailte ag géarchéim 
COVID-19 agus/nó i gcás ina bhfuil 
féidearthacht tacaíochta sócmhainneachta 
Stáit níos teoranta.

_________________ _________________
7 Mar a shainmhínítear in Airteagal 2(18) 
de Rialachán (AE) Uimh. 651/2014 ón 
gCoimisiún an 17 Meitheamh 2014 ina 
ndearbhaítear go bhfuil catagóirí áirithe 
cabhrach comhoiriúnach leis an margadh 
inmheánach i gcur i bhfeidhm 
Airteagail 107 agus 108 den Chonradh (IO 
L 187, 26.6.2014, lch. 1).

7 Mar a shainmhínítear in Airteagal 2(18) 
de Rialachán (AE) Uimh. 651/2014 ón 
gCoimisiún an 17 Meitheamh 2014 ina 
ndearbhaítear go bhfuil catagóirí áirithe 
cabhrach comhoiriúnach leis an margadh 
inmheánach i gcur i bhfeidhm 
Airteagail 107 agus 108 den Chonradh (IO 
L 187, 26.6.2014, lch. 1).
7aAn Teachtaireacht ón gCoimisiún an 20 
Márta 2020 i ndáil leis an gCreat 
Sealadach maidir le bearta státchabhrach 
chun tacú leis a ngeilleagar i ráig reatha 
COVID-19.

Or. en
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Leasú 4

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4 a) Ba cheart go saineodh an Bord 
Stiúrtha sainteorainneacha tiúchana 
geografacha don ionú um thacaíocht 
sócmhainneachta, i gcomhréir leis na 
tásca agus na modheolaíochtaí arna 
mbunú ag an gCoimisiún d’fhonn a 
áirithiú, faoi seach, go dtacóidh formhór 
ráthaíocht AE faoin Ionstraim um 
Thacaíocht Sócmhainneachta le 
cuideachtaí incháilithe sna Ballstáit agus 
in earnálacha is mó a ndearna paindéim 
COVID-19 difear eacnamaíoch dóibh 
agus go dtacóidh formhór na ráthaíochta 
sin le cuideachtaí incháilithe i mBallstáit, 
i gcás ina bhfuil féidearthacht tacaíochta 
sócmhainneachta Stáit níos teoranta. Is 
féidir na teorainneacha a thabhairt 
cothrom le dáta le himeacht ama i 
bhfianaise thionchair COVID-19.

Or. en

Leasú 5

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6) Ba cheart soláthar ráthaíocht AE a 
mhéadú dá réir sin. I bhfianaise ardleibhéal 
riosca na n-oibríochtaí infheistíochta agus 
maoiniúcháin faoin ionú um thacaíocht 
sócmhainneachta ba cheart ráta foriomlán 
soláthair CEIS a choigeartú go 45,8 %.

(6) Ba cheart soláthar ráthaíocht AE a 
mhéadú dá réir sin. Fiú amháin le 
tacaíocht chothromais thráthúil, is féidir 
a bheith ag súil le rátaí féimheachta agus 
díscríofa níos airde ná sa tréimhse réamh-
ghéarchéime, go háirithe i gcás bearta 
dianghlasála a thabhairt isteach arís nó 
srianta fadtéarmacha ar ghníomhaíocht 
eacnamaíoch. I bhfianaise ardleibhéal 
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riosca na n-oibríochtaí infheistíochta agus 
maoiniúcháin faoin ionú um thacaíocht 
sócmhainneachta ba cheart ráta foriomlán 
soláthair CEIS a choigeartú go 45,8 %.

Or. en

Leasú 6

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 6 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6 a) Gan dochar do shainchumais na 
Comhairle i gcur chun feidhme an 
Chomhshocraithe Cobhsaíochta agus 
Fáis, ba cheart, i bprionsabal, 
ranníocaíochtaí aonuaire a dhéanann 
Bhallstáit, cibé acu Ballstát nó bainc 
náisiúnta le haghaidh spreagadh atá 
aicmithe in earnáil an rialtais ghinearálta 
nó ag gníomhú thar ceann Ballstáit, 
isteach in CEIS, le hardáin infheistíochta 
théamacha nó il-tíortha, le meáin nó cistí 
sainchuspóireacha chomh maith le 
socruithe eile a bunaíodh chun an t-ionú 
um thacaíocht sócmhainneachta a chur 
chun feidhme, a cháiliú mar bhearta 
aonuaire, de réir bhrí Airteagal 5 de 
Rialachán (CE) Uimh. 1466/97 ón 
gComhairle agus Airteagal 3 de 
Rialachán (CE) Uimh. 1467/97 ón 
gComhairle.

Or. en

Leasú 7

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8) Ba cheart modhanna seachadta na (8) Ba cheart modhanna seachadta na 
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tacaíochta a bheith solúbtha i bhfianaise an 
ghá atá le réitigh éagsúla i mBallstáit 
éagsúla. Ba cheart go gcuimseofaí iontu , 
inter alia, maoiniú Ghrúpa BEI, nó 
ráthaíocht nó infheistíocht i gcistí atá ann 
cheana faoi bhainistiú neamhspleách nó i 
meáin shainchuspóra a infheistíonn, ina 
dhiaidh sin, i gcuideachtaí incháilithe. 
Anuas air sin, d’fhéadfaí an tacaíocht a 
sheoladh trí bhíthin cistí nuabhunaithe faoi 
bhainistiú neamhspleách, lena n-áirítear trí 
fhoirne chéaduaire nó meáin shainchuspóra 
a chuirfí ar bun ar an leibhéal Eorpach nó 
ar an leibhéal réigiúnach d’fhonn leas a 
bhaint as ráthaíocht AE chun infheistíocht 
a dhéanamh i gcuideachtaí incháilithe. 
D’fhéadfaí ráthaíocht AE a úsáid freisin 
chun idirghabháil ag banc nó institiúid 
náisiúnta le haghaidh spreagtha a mhaoiniú 
agus a ráthú i gcomhréir le rialacha 
státchabhrach in éineacht le hinfheisteoirí 
chun tacú le cuideachtaí incháilithe. Ba 
cheart saobhadh míchuí iomaíochta sa 
mhargadh inmheánach a sheachaint.

tacaíochta a bheith solúbtha i bhfianaise an 
ghá atá le réitigh éagsúla i mBallstáit 
éagsúla. Ba cheart go gcuimseofaí iontu, 
inter alia, maoiniú Ghrúpa BEI, nó 
ráthaíocht nó infheistíocht i gcistí atá ann 
cheana faoi bhainistiú neamhspleách nó i 
meáin sainchuspóra a infheistíonn, ina 
dhiaidh sin, i gcuideachtaí incháilithe. 
Anuas air sin, d’fhéadfaí an tacaíocht a 
sheoladh trí bhíthin cistí nuabhunaithe faoi 
bhainistiú neamhspleách, lena n-áirítear trí 
fhoirne céaduaire nó meáin sainchuspóra a 
chuirfí ar bun ar an leibhéal Eorpach nó ar 
an leibhéal réigiúnach d’fhonn leas a 
bhaint as ráthaíocht AE chun infheistíocht 
a dhéanamh i gcuideachtaí incháilithe. Ba 
cheart do chomhinfheisteoirí a bheith 
nochtaithe do mhórchion caillteanas. 
D’fhéadfaí ráthaíocht AE a úsáid freisin 
chun idirghabháil ag banc nó institiúid 
náisiúnta le haghaidh spreagtha a mhaoiniú 
agus a ráthú i gcomhréir le rialacha 
státchabhrach in éineacht le hinfheisteoirí 
chun tacú le cuideachtaí incháilithe. Ba 
cheart saobhadh míchuí iomaíochta sa 
mhargadh inmheánach a sheachaint.

Or. en

Leasú 8

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 9

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(9) Na cistí cothromais, meáin 
shainchuspóra, ardáin infheistíochta agus 
bainc agus institiúidí náisiúnta le haghaidh 
spreagadh, ba cheart go gcuirfí ar fáil 
leosan cothromas nó cuasachothromas 
(amhail fiachas hibrideach, stoc tosaíochta 
nó cothromas in-chomhshóite) do 
chuideachtaí incháilithe ach, maidir le 
heintitis a dhíríonn ar cheannach amach 
(nó ar athsholáthar caipitil) a bhfuil 
scamhadh sócmhainní beartaithe leo, ba 

(9) Na cistí cothromais, meáin 
sainchuspóra, ardáin infheistíochta agus 
bainc agus institiúidí náisiúnta le haghaidh 
spreagadh, ba cheart go gcuirfí ar fáil 
leosan cothromas nó cuasachothromas 
(amhail fiachas hibrideach, fofhiachas, 
stoc tosaíochta nó cothromas in-
chomhshóite) do chuideachtaí incháilithe 
ach, maidir le heintitis a dhíríonn ar 
cheannach amach (nó ar athsholáthar 
caipitil) a bhfuil scamhadh sócmhainní 
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cheart iadsan a eisiamh. beartaithe leo, ba cheart iadsan a eisiamh. 
Ba cheart idirghabhálaithe faoin ionú um 
thacaíocht sócmhainneachta a bhunú i 
mBallstát agus oibriú san Aontas. Ba 
cheart don Bhord Stiúrtha aon cheanglais 
is gá a shocrú a bhaineann le rialú ar 
idirghabhálaithe (cistí, meáin 
sainchuspóra agus eile) i bhfianaise aon 
tosca oird phoiblí nó slándála poiblí is 
infheidhme.

Or. en

Leasú 9

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 9 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(9 a) I gcás ina gcuirfeadh dálaí struis 
sa mhargadh cosc ar fheabhsú bonn 
cothromais cuideachtaí agus a 
sócmhainneachta, ba cheart do BEI agus 
don Choimisiún athruithe iomchuí a chur 
chun feidhme, lena n-áirítear luach 
saothair ráthaíocht AE, chun 
rannchuidiú le laghdú a dhéanamh ar 
chostas maoinithe na hoibríochta a 
íocann tairbhí mhaoiniú BEI faoin ionú 
um thacaíocht sócmhainneachta chun a 
thacaíocht a éascú. Ba cheart iarrachtaí 
den chineál céanna a dhéanamh nuair is 
gá chun a áirithiú go dtacaíonn CEIS le 
tionscadail ar mhionscála. I gcás ina 
gceadaíonn úsáid idirghabhálaithe áitiúla 
nó réigiúnacha laghdú ar chostas 
tacaíochta CEIS do thionscadail ar 
mhionscála, ba cheart breithniú freisin ar 
an gcineál sin imscartha.

Or. en

Leasú 10
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Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 10 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(10 a) Tá sé riachtanach ionú um 
thacaíocht sócmhainneachta a chur i 
bhfeidhm a luaithe is féidir in 2020 agus 
chun a áirithiú gur féidir é a imscaradh 
faoi iomlán a acmhainneachta i rith na 
bliana 2021. Chun a áirithiú go gcuirfear 
an Ionstraim um Thacaíocht 
Sócmhainneachta i bhfeidhm go tapa, ba 
cheart do BEI a mholadh don Choiste 
Infheistíochta tacaíocht a dheonú don 
ráthaíocht ó AE faoin ionú um thacaíocht 
sócmhainneachta do ráthaíochtaí nó do 
mhaoiniú a chuir sé ar fáil sa tréimhse 
idir an tráth a rachaidh an Rialachán seo 
i bhfeidhm agus síniú chomhaontú 
leasaithe CEIS idir an Coimisiún agus 
BEI.

Or. en

Leasú 11

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 12 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12 a) Chun mí-úsáid a sheachaint agus 
an éifeacht ar an bhfíorgheilleagar agus 
ar fhostaíocht a uasmhéadú, ba cheart 
cuideachtaí a bhaineann leas as maoiniú 
CEIS de EUR 30 milliún nó níos mó tríd 
an ionú um thacaíocht sócmhainneachta 
faoi réir srianta ar íocaíochtaí díbhinne, 
pá sinsearach agus aischeannach 
scaireanna le linn thréimhse na 
ráthaíochta.

Or. en
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Leasú 12

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 13

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(13) Ba cheart suim 100 000 000 EUR a 
bhunú chun tacú le cistí infheistíochta, 
meáin sainchuspóra agus ardáin 
infheistíochta a bhunú agus a bhainistiú sna 
Ballstáit, go háirithe sna Ballstáit sin nach 
bhfuil margaí cistí cothromais forbartha 
acu agus chun tacú le claochlú glas agus 
claochlú digiteach cuideachtaí a 
mhaoineofar faoin ionú um thacaíocht 
sócmhainneachta.

(13) Ba cheart suim 150 000 000 EUR a 
bhunú chun tacú le cistí infheistíochta, 
meáin sainchuspóra agus ardáin 
infheistíochta a bhunú agus a bhainistiú sna 
Ballstáit, go háirithe sna Ballstáit sin nach 
bhfuil margaí cistí cothromais forbartha 
acu agus chun tacú le claochlú glas agus 
claochlú digiteach cuideachtaí a 
mhaoineofar faoin ionú um thacaíocht 
sócmhainneachta.

Or. en

Leasú 13

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 14

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14) Ba cheart an Coiste Infheistíochta 
faoi Rialachán InvestEU a bheith freagrach 
as ráthaíocht AE a dheonú freisin faoin 
Rialachán seo nuair a bheidh sé curtha ar 
bun.

(14) Ba cheart an Coiste Infheistíochta 
faoi Rialachán InvestEU a bheith freagrach 
as ráthaíocht AE a dheonú freisin faoin 
Rialachán seo nuair a bheidh sé curtha i 
bhfeidhm. I bhfianaise shainiúlacht an 
ionú um thacaíocht sócmhainneachta, ba 
cheart cumraíocht speisialta den Choiste 
Infheistíochta a bhunú

Or. en

Leasú 14

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 14 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú
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(14 a) Chun cuntasacht a chinntiú do 
shaoránaigh na hEorpa, ba cheart don 
BEI tuairisciú go rialta do Pharlaimint na 
hEorpa agus don Chomhairle ar dhul 
chun cinn, tionchar agus oibríochtaí na 
hIonstraime um Thacaíocht 
Sócmhainneachta, go háirithe maidir le 
líon na n-oibríochtaí a dhéantar, an 
clúdach geografach agus an tionchar 
sóisialta.  Arna iarraidh sin do 
Pharlaimint na hEorpa , ba cheart do 
Chathaoirleach an Bhoird Stiúrtha agus 
don Stiúrthóir Bainistíochta páirt a 
ghlacadh in éisteachtaí agus ba cheart 
dóibh ceisteanna a fhreagairt laistigh de 
thréimhse shocraithe. Ba cheart don 
Choimisiún tuairisciú go bliantúil ar staid 
an chiste ráthaíochta.

Or. en

Leasú 15

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 14 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14 b) Ba cheart go n-áireofaí sa 
tacaíocht arna deonú faoin ionú um 
thacaíocht sócmhainneachta forálacha 
chun a áirithiú go ndéanfar iarrachtaí 
chun seachaint chánach, calaois chánach 
agus mí-úsáid cánach a chosc agus 
feidhmiú cuí an mhargaidh inmheánaigh 
a chothabháil.

Or. en

Leasú 16

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 16 a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(16 a) Chun na heilimintí 
neamhriachtanacha den Rialachán seo a 
fhorlíonadh i ndáil lena chinneadh cad 
iad na Ballstáit agus na hearnálacha is 
mó atá buailte go heacnamaíoch agus na 
Ballstáit ina bhfuil an fhéidearthacht go 
mbeidh tacaíocht sócmhainneachta Stáit 
a fháil níos teoranta, ba cheart an 
chumhacht chun gníomhartha a 
ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 
CFAE a tharmligean chuig an 
gCoimisiún i dtaca le táscairí agus an 
mhodheolaíocht lena gcur i bhfeidhm a 
bhunú . Tá sé tábhachtach, go háirithe, 
go rachadh an Coimisiún i mbun 
comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid 
oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar 
leibhéal na saineolaithe, agus go 
ndéanfar na comhairliúcháin sin i 
gcomhréir leis na prionsabail a leagtar 
síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 
13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht 
Níos Fearr. Go sonrach, chun 
rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú 
na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, 
faigheann Parlaimint na hEorpa agus an 
Chomhairle na doiciméid uile ag an am 
céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, 
agus bíonn rochtain chórasach ag a gcuid 
saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí 
saineolaithe an Choimisiúin a bhíonn ag 
déileáil le hullmhú na ngníomhartha 
tarmligthe.

Or. en

Leasú 17

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1 a (nua)
Rialachán (AE) Uimh. 2015/1017
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 9 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú
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(1 a) Cuirtear pointe nua 9(a) le mír 1 
d’Airteagal 2:
(9 a) Ciallaíonn ‘meán 
sainchuspóireach’ chun críocha an ionú 
um thacaíocht sócmhainneachta, eintiteas 
dlíthiúil atá cláraithe go foirmiúil mar sin 
le húdarás náisiúnta agus atá faoi réir 
oibleagáidí fioscacha agus oibleagáidí 
dlíthiúla eile an Bhallstáit ina bhfuil sé 
ina chónaí.

Or. en

Leasú 18

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3 a (nua)
Rialachán (AE) Uimh. 2015/1017
Airteagal 4 – mír 2 – pointe – pointe v

 An téacs atá ann Leasú

(3 a) In Airteagal 4, leasaítear pointe 
(iv) de phointe (a) de mhír 2 mar a leanas:

‘(v) na nósanna imeachta, gan dochar do 
Phrótacal Uimh. 5 ar Reacht an Bhainc 
Eorpaigh Infheistíochta atá i gceangal le 
CAE agus le CFAE agus le sainphribhléidí 
BEI a leagtar amach ann, chun laghdú a 
dhéanamh ar chostas maoinithe na 
hoibríochta a íocann tairbhí mhaoiniú BEI 
faoi CEIS, go háirithe trí mhodhnú a 
dhéanamh ar luach saothair ráthaíocht AE, 
i gcás inar gá sin go háirithe i gcás ina 
mbeadh dálaí struis sa mhargadh airgeadais 
ina mbac ar thionscadal inmharthana a chur 
i gcrích nó inar gá iad chun éascú a 
dhéanamh ar ardáin infheistíochta a bhunú 
nó ar thionscadail in earnálacha nó i réimsí 
ina bhfuil cliseadh suntasach sa mhargadh 
nó ina bhfuil staid ina ndéantar 
infheistíocht fho-optamach, a mhéid nach 
mbeadh tionchar suntasach aige ar an 
maoiniú is gá chun an Ciste Ráthaíochta a 
sholáthar;";

‘(v) na nósanna imeachta, gan dochar do 
Phrótacal Uimh. 5 ar Reacht an Bhainc 
Eorpaigh Infheistíochta atá i gceangal le 
CAE agus le CFAE agus le sainphribhléidí 
BEI a leagtar amach ann, chun laghdú a 
dhéanamh ar chostas maoinithe na 
hoibríochta a íocann tairbhí mhaoiniú BEI 
faoi CEIS, go háirithe trí mhodhnú a 
dhéanamh ar luach saothair ráthaíocht AE, 
i gcás inar gá sin go háirithe i gcás ina 
mbeadh dálaí struis sa mhargadh airgeadais 
ina mbac ar thionscadal inmharthana a chur 
i gcrích nó inar gá iad chun éascú a 
dhéanamh ar ardáin infheistíochta a bhunú 
nó ar thionscadail in earnálacha nó i réimsí 
ina bhfuil cliseadh suntasach sa mhargadh 
nó ina bhfuil staid ina ndéantar 
infheistíocht fho-optamach, nó chun bonn 
cothromais cuideachtaí agus a 
sócmhainneacht a fheabhsú, a mhéid nach 
mbeadh tionchar suntasach aige ar an 
maoiniú is gá chun an Ciste Ráthaíochta a 
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sholáthar;";

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GAALL/?uri=celex:32017R2396)

Leasú 19

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3 b (nua)
Rialachán (AE) Uimh. 2015/1017
Airteagal 4 – mír 2 – pointe b – pointe i

An téacs atá ann Leasú

(3 b) In Airteagal 4, leasaítear pointe (i) 
de phointe (b) de mhír 2 mar a leanas:

(i) comhdhéanamh an Bhoird Stiúrtha agus 
líon na gcomhaltaí a bheidh air;

(i) comhdhéanamh an Bhoird Stiúrtha agus 
líon na gcomhaltaí a beidh air, agus foráil 
shonrach maidir le haisíoc costas taistil 
agus cóiríochta arna dtabhú ag an 
saineolaí a cheap Parlaimint na hEorpa;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=GA)

Leasú 20

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5 
Rialachán (AE) Uimh. 2015/1017
Airteagal 6 – mír 1 – pointe a – fomhír 1a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

‘Mar sin féin, ní dheonófar tacaíocht faoin 
ionú um thacaíocht sócmhainneachta ach 
amháin i gcás ina dtéann sí chun tairbhe 
cuideachtaí nach raibh i gcruachás i 
dtéarmaí státchabhrach8 cheana féin ag 
deireadh 2019 ach a bhfuil rioscaí 
suntasacha sócmhainneachta acu ó shin de 
dheasca na géarchéime arbh í paindéim 

‘Mar sin féin, ní dheonófar tacaíocht faoin 
ionú um thacaíocht sócmhainneachta ach 
amháin i gcás ina dtéann sí chun tairbhe 
cuideachtaí nach raibh i gcruachás i 
dtéarmaí státchabhrachs8 cheana féin ag 
deireadh 2019 ach a bhfuil rioscaí 
suntasacha sócmhainneachta acu ó shin de 
dheasca na géarchéime arbh í paindéim 



PE655.850v01-00 20/46 PR\1210910GA.docx

GA

COVID-19 is cúis léi;’ COVID-19 is cúis léi, nó más chun leasa 
cuideachtaí a cruthaíodh an 31 Nollaig 
2020 nó roimhe sin a ghnóthaigh nó atá 
ag bainistiú sócmhainní nó brainsí 
cuideachta a bhí i gcruachás i dtéarmaí 
státchabhrach cheana féin ag deireadh 
2019, ar choinníoll nach ionann a 
mbainistíocht agus bainistíocht na 
cuideachta atá i gcruachás i dtéarmaí 
státchabhrach.

Or. en

Leasú 21

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5 a (nua)
Rialachán (AE) Uimh. 2015/1017
Airteagal 6 – mír 1 – fomhír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5a) in Airteagal 6, mír 1, cuirtear 
isteach fomhír nua:
De mhaolú ar phointe (a), féadfar 
tacaíocht faoin ionú um thacaíocht 
sócmhainneachta a dheonú do 
mhicrifhiontair nó d’fhiontair bheaga (de 
réir bhrí Iarscríbhinn I de Rialachán 
(AE) Uimh. 651/2014 ón gCoimisiún a 
bhí i gcruachás cheana an 31 Nollaig 
2019 ar choinníoll nach bhfuil siad faoi 
réir nós imeachta dócmhainneachta 
comhchoiteann faoin dlí náisiúnta, agus 
nach bhfuil cúnamh tarrthála faighte 
acu, mura ndearna siad an iasacht a 
aisíoc nó  deireadh a chur leis an 
ráthaíocht tráth a dheonaítear tacaíocht 
faoin ionú um thacaíocht 
sócmhainneachta*, nó cúnamh 
athstruchtúrúcháin, mura bhfuil siad faoi 
réir plean athstruchtúrúcháin a 
thuilleadh tráth a dheonaítear tacaíocht 
faoin ionú um thacaíocht 
sócmhainneachta **.
_________________
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* Mar mhalairt air sin, má fuair siad 
cúnamh tarrthála, má d’aisíoc siad an 
iasacht nó má rinne siad an ráthaíocht a 
fhoirceannadh tráth a deonaíodh an 
chabhair.
**Mar mhalairt air sin, má fuair siad 
cúnamh athstruchtúrúcháin, níl siad faoi 
réir plean struchtúrúcháin a thuilleadh 
nuair a dheonaítear an chabhair.

Or. en

Leasú 22

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 6
Rialachán (AE) Uimh. 2015/1017
Airteagal 6 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6) in Airteagal 6, cuirtear isteach 
mír 3 mar a leanas:

scriosta

3. D’ainneoin mhír 2, féadtar na fo-
oibríochtaí a dhéanann idirghabhálaithe 
maoiniúcháin agus infheistíochta a 
theorannú do mhéid íosta in oibríochtaí 
maoiniúcháin agus infheistíochta faoin 
ionú um thacaíocht sócmhainneachta.

Or. en

Leasú 23

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 7 a (nua)
Rialachán (AE) Uimh. 2015/1017
Airteagal 7 – mír 2 – pointe e a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7 a) Cuirtear isteach pointe ea i mír 2 
d’Airteagal 7:
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(ea) urraim don phrionsabal ‘nach 
ndéan[tar] dochar mór’ mar a leagtar síos 
in Airteagal 2 pointe (17) de Rialachán 
(AE) 2019/2088ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle*.
_________________

* Rialachán (AE) 2019/2088 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 27 Samhain2019 maidir le 
nochtaí a bhaineann le 
hinbhuanaitheacht in earnáil na seirbhísí 
airgeadais (IO 313, 9.12.2019, lch. 1).

Or. en

Leasú 24

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 7 b (nua)
Rialachán (AE) Uimh. 2015/1017
Airteagal 7 – mír 6 – fomhír 3

An téacs atá ann Leasú

(7 b) Cuirtear an méid seo a leanas in 
ionad Airteagal 7, mír 6, fomhír 3:

Déanfaidh Parlaimint na hEorpa, chomh 
tapa agus is féidir agus ar a dhéanaí laistigh 
de 4 seachtaine ón tráth a chuirtear ainm an 
iarrthóra roghnaithe in iúl, éisteacht a eagrú 
leis an iarrthóir do gach post.

“Déanfaidh Parlaimint na hEorpa, chomh 
tapa agus is féidir agus ar a dhéanaí laistigh 
de 4 seachtaine ón tráth a chuirtear ainm an 
iarrthóra roghnaithe in iúl, éisteacht a eagrú 
leis an iarrthóir do gach post.”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GATXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=GA)

Leasú 25
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 7 c (nua)
Rialachán (AE) Uimh. 2015/1017
Airteagal 7 – mír 8 – fomhír 3 – pointe 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú
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(7 c) Cuirtear isteach pointe (la) i mír 8, 
fomhír 3 d’Airteagal 7: 
(la)  cothromas agus maoiniú hibrideach

Or. en

Leasú 26

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 7 d (nua)
Rialachán (AE) Uimh. 2015/1017
Airteagal 7 – mír 8 – fomhír 3 – pointe 1 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7 d) Cuirtear isteach pointe (lb) i mír 8, 
fomhír 3 d’Airteagal 7:
(lb) imeachtaí dócmhainneachta

Or. en

Leasú 27

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 10
Rialachán (AE) Uimh. 2015/1017
Airteagal 9 – mír 2 – fomhír 3 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

‘Beidh na hoibríochtaí i gceist 
comhsheasmhach le beartais an Aontais, 
lena n-áirítear an Comhaontú Glas don 
Eoraip agus an straitéis maidir le todhchaí 
dhigiteach na hEorpa10 , chomh maith le 
tacú le téarnamh cuimsithe siméadrach tar 
éis phaindéim COVID-19 agus tacóidh siad 
le haon cheann de na cuspóirí ginearálta 
seo a leanas:’

‘Beidh na hoibríochtaí i gceist 
comhsheasmhach le beartais an Aontais, 
lena n-áirítear an Comhaontú Glas don 
Eoraip, Straitéis Nua Tionsclaíochta don 
Eoraip* agus an straitéis maidir le todhchaí 
dhigiteach na hEorpa a mhúnlú, chomh 
maith le tacú le téarnamh cuimsithe 
siméadrach tar éis phaindéim COVID-19 
agus tacóidh siad le haon cheann de na 
cuspóirí ginearálta seo a leanas:’

_________________
* COM(2020)102 final.
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Or. en

Leasú 28

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 12
Rialachán (AE) Uimh. 2015/1017
Airteagal 9 – mír 2a – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) a áirithiú go ndéanfar formhór 
mhaoiniúchán CEIS faoin ionú um 
thacaíocht sócmhainneachta a úsáid chun 
tacú le cuideachtaí incháilithe sna Ballstáit 
ina bhfuil infhaighteacht tacaíochta 
sócmhainneachta Stáit níos teoranta.

(c) a áirithiú go ndéanfar formhór 
mhaoiniúchán CEIS faoin ionú um 
thacaíocht sócmhainneachta a úsáid chun 
tacú le cuideachtaí incháilithe sna Ballstáit 
ina bhfuil féidearthacht tacaíochta 
sócmhainneachta Stáit níos teoranta.

Or. en

Leasú 29

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 12
Rialachán (AE) Uimh. 2015/1017
Airteagal 9 – mír 2a – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Cuirfidh an Bord Stiúrtha, i gcás inar gá, 
treoir mhionsonraithe ar fáil maidir le 
pointí (a) go (c).

Déanfaidh an Coimisiún, trí 
ghníomhartha tarmligthe i gcomhréir le 
hAirteagal 23, na táscairí a bhunú atá le 
húsáid ag an mBord Stiúrtha lena 
chinneadh cad iad na Ballstáit agus na 
hearnálacha is mó atá buailte go 
heacnamaíoch le COVID-19 agus na 
Ballstáit ina bhfuil an fhéidearthacht 
tacaíocht sócmhainneachta Stáit a fháil 
níos teoranta, mar aon leis an 
modheolaíocht chun na táscairí sin a 
chur i bhfeidhm.

Or. en
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Leasú 30

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 14 a (nua)
Rialachán (AE) Uimh. 2015/1017
Airteagal 9 – mír 5 – fomhír 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14 a) Cuirtear isteach pointe nua 3 (a) i 
mír 5 d’Airteagal 9:
Cuirfidh an Bord Stiúrtha treoir 
mhionsonraithe ar fáil maidir le 
neamhchosaint ar chaillteanais 
comhinfheisteoirí príobháideacha

Or. en

Leasú 31

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 14 b (nua)
Rialachán (AE) Uimh. 2015/1017
Airteagal 9 – mír 6 – fomhír 2

An téacs atá ann Leasú

(14 b) Cuirtear an méid seo a leanas in 
ionad Airteagal 9, mír 6, fomhír 2:

Féadfaidh BEI ráthaíocht AE a úsáid 
laistigh d'uasteorainn charnach a 
chomhfhreagraíonn do 1 % d'oibleagáidí 
iomlána ráthaíocht AE atá gan réiteach 
chun costais a íoc a bheadh íoctha ag 
tairbhithe na n-oibríochtaí maoinithe agus 
infheistíochta ach nár gnóthaíodh iad tráth 
na mainneachtana.

Féadfaidh BEI ráthaíocht AE a úsáid 
laistigh d'uasteorainn charnach a 
chomhfhreagraíonn do 1 % d'oibleagáidí 
iomlána ráthaíocht AE atá gan réiteach 
chun costais a íoc a bheadh íoctha ag 
tairbhithe na n-oibríochtaí maoinithe agus 
infheistíochta ach nár gnóthaíodh iad tráth 
na mainneachtana. Maidir le hoibríochtaí 
a thagann faoin ionú um thacaíocht 
sócmhainneachta, ardaítear an teorainn 
sin go 3%.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=GA)
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Leasú 32

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 14 c (nua)
Rialachán (AE) Uimh. 2015/1017
Airteagal 9 – mír 7 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14 c) Cuirtear isteach mír 7a nua in 
Airteagal 9:
(7a) Ní dhéanfaidh tairbhithe a 
fhaigheann maoiniú CEIS de EUR 30 
milliún nó níos mó íocaíochtaí díbhinne, 
íocaíochtaí cúpóin neamhéigeantacha ná 
scaireanna a cheannach ar ais. Ní 
rachaidh luach saothair aon chomhalta 
de bhainistíocht tairbhí a fhaigheann 
maoiniú CEIS de EUR 30 milliún nó níos 
mó thar an gcuid sheasta de luach 
saothair an chomhalta sin an 31 Nollaig 
2019. Maidir le duine a thiocfaidh chun 
bheith ina bhall den bhainistíocht ar 
mhaoiniú CEIS a dheonú nó dá éis, is é 
an teorainn is infheidhme luach saothair 
seasta is ísle aon chomhalta den 
bhainistíocht an 31 Nollaig 2019. Ní 
íocfar bónais ná eilimintí luach saothair 
inathraithe ná inchomparáide eile in 
imthosca ar bith.

Or. en

Leasú 33

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 24
Rialachán (AE) Uimh. 2015/1017
Airteagal 14 – mír 1 – fomhír 2 

An téacs atá ann Leasú

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad 
Airteagal 14, fomhír 2:



PR\1210910GA.docx 27/46 PE655.850v01-00

GA

Beidh MCEI in ann tacaíocht theicniúil a 
sholáthar sna réimsí a liostaítear in 
Airteagal 9(2), go háirithe éifeachtúlacht 
fuinnimh, TEN-T agus soghluaisteacht 
uirbeach. Tacóidh sé freisin le tionscadail a 
bhaineann le gníomhú ar son na haeráide 
agus le tionscadail an gheilleagair 
chiorclaigh, nó comhpháirteanna díobh, a 
ullmhú, go háirithe i gcomhthéacs COP21, 
le tionscadail san earnáil dhigiteach a 
ullmhú, agus le tionscadail dá dtagraítear 
sa chúigiú fomhír d’Airteagal 5(1) a 
ullmhú chomh maith.’;

‘Beidh MCEI in ann tacaíocht theicniúil a 
sholáthar sna réimsí a liostaítear in 
Airteagal 9(2), go háirithe éifeachtúlacht 
fuinnimh, TEN-T agus soghluaisteacht 
uirbeach. Tacóidh sé freisin le tionscadail a 
bhaineann le gníomhú ar son na haeráide 
agus le tionscadail an gheilleagair 
chiorclaigh, nó comhpháirteanna díobh, a 
ullmhú, go háirithe i gcomhthéacs an 
Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip agus 
Chomhaontú Pháras, le tionscadail san 
earnáil dhigiteach a ullmhú, agus le 
tionscadail dá dtagraítear sa chúigiú fomhír 
d’Airteagal 5(1) a ullmhú chomh maith.’;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/ALL/?uri=celex:32017R2396)

Leasú 34

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 25 pointe b a (nua)
Rialachán (AE) Uimh. 2015/1017
Airteagal 14 – mír 4

An téacs atá ann Leasú

(b a) Cuirtear an méid seo a leanas in 
ionad Airteagal 14, fomhír 4:

4. Déanfar táillí a ghearrann BEI do 
sheirbhísí MCEI faoi mhír 2 a úsáid chun 
costais oibríochtaí MCEI a chlúdach agus 
chun na seirbhísí sin a sholáthar. Déanfar 
táillí a ghearrtar ar FBManna a uasteorannú 
ag aon trian de chostas an chúnaimh 
theicniúil a sholáthraítear dóibh. Beidh 
seirbhísí MCIE a sholáthraítear do 
thionscnóirí tionscadail poiblí sa bhreis ar 
na cinn sin atá ar fáil cheana faoi chláir an 
Aontais saor in aisce.

"4. Déanfar táillí a ghearrann BEI do 
sheirbhísí MCEI faoi mhír 2 a úsáid chun 
costais oibríochtaí MCEI a chlúdach agus 
chun na seirbhísí sin a sholáthar. Déanfar 
táillí a ghearrtar ar FBManna a uasteorannú 
ag aon trian de chostas an chúnaimh 
theicniúil a sholáthraítear dóibh, seachas 
an t-ionú um thacaíocht 
sócmhainneachta, áit a mbeidh cúnamh 
teicniúil do FBManna saor in aisce. 
Beidh seirbhísí MCIE a sholáthraítear do 
thionscnóirí tionscadail poiblí sa bhreis ar 
na cinn sin atá ar fáil cheana faoi chláir an 
Aontais saor in aisce.”

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=GA)

Leasú 35

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 25 pointe b b (nua)
Rialachán (AE) Uimh. 2015/1017
Airteagal 14 – mír 9

An téacs atá ann Leasú

(b b) Cuirtear an méid seo a leanas in 
ionad Airteagal 14, fomhír 9:

9. F aoin 1 Meán Fómhair 2016 agus 
gach bliain ina dhiaidh sin, déanfaidh BEI 
tuarascáil maidir leis na seirbhísí a 
chuireann MCEI ar fáil faoi mhír 5 agus 
maidir le forghníomhú a bhuiséid a chur 
faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa, na 
Comhairle agus an Choimisiúin.  Beidh ar 
áireamh sa tuarascáil sin faisnéis faoi na 
táillí a bheidh faighte agus faoina n-úsáid.

"9. Faoin 1 Meán Fómhair 2016 agus 
gach bliain ina dhiaidh sin, déanfaidh BEI 
tuarascáil maidir leis na seirbhísí a 
chuireann MCEI ar fáil faoi mhír 5 agus 
maidir le forghníomhú a bhuiséid a chur 
faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa, na 
Comhairle agus an Choimisiúin. Beidh ar 
áireamh sa tuarascáil sin faisnéis faoi na 
táillí a bheidh faighte agus faoina n-úsáid. 
Faoin 1 Nollaig 2021 agus gach bliain ina 
dhiaidh sin, déanfaidh BEI tuarascáil 
shonrach maidir leis na seirbhísí a 
chuireann MCEI ar fáil faoi mhír 2 don 
ionú um thacaíocht sócmhainneachta a 
chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa, 
na Comhairle agus an Choimisiúin.”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=GA)

Leasú 36

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 26
Rialachán (AE) Uimh. 2015/1017
Airteagal 14a – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú



PR\1210910GA.docx 29/46 PE655.850v01-00

GA

Cuirfear suim suas le EUR 100 000 000 ar 
fáil chun costais, seirbhísí comhairleacha 
agus cúnamh teicniúil agus riaracháin a 
chumhdach chun cistí, meáin 
shainchuspóra, ardáin infheistíochta agus 
meáin eile a chur ar bun agus a bhainistiú 
chun críocha an ionú um thacaíocht 
sócmhainneachta lena n-áirítear don 
tacaíocht dá dtagraítear i bpointe (i) 
d’Airteagal 14(2), agus lena ndíreofar go 
háirithe ar na Ballstáit nach bhfuil margaí 
cothromais forbartha acu. Beidh an 
cúnamh teicniúil ar fáil freisin chun tacú le 
claochlú glas agus claochlú digiteach 
cuideachtaí a mhaoineofar faoin ionú sin.

Cuirfear suim suas le EUR 150 000 000 ar 
fáil chun costais, seirbhísí comhairleacha 
agus cúnamh teicniúil agus riaracháin a 
chumhdach chun cistí, meáin sainchuspóra, 
ardáin infheistíochta agus meáin eile a chur 
ar bun agus a bhainistiú chun críocha an 
ionú um thacaíocht sócmhainneachta lena 
n-áirítear don tacaíocht dá dtagraítear i 
bpointe (i) d’Airteagal 14(2), agus lena 
ndíreofar go háirithe ar na Ballstáit nach 
bhfuil margaí cothromais forbartha acu, 
agus ar na cistí, na hardáin infheistíochta 
agus na meáin sainchuspóra a 
sholáthraíonn tacaíocht do FBManna. 
Beidh an cúnamh teicniúil ar fáil freisin 
chun tacú le claochlú glas agus claochlú 
digiteach cuideachtaí a mhaoineofar faoin 
ionú sin, go háirithe maidir le FBManna.

Or. en

Leasú 37

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 26 a (nua)
Rialachán (AE) Uimh. 2015/1017
Airteagal 15 – mír 1

An téacs atá ann Leasú

(26 a) Cuirtear an méid seo a leanas in 
ionad Airteagal 15, mír 1:

1. Cruthóidh an Coimisiún, le 
tacaíocht BEI, Tairseach Eorpach 
thrédhearcach de thionscadail 
infheistíochta (TETI) lena gcruinnítear le 
chéile tionscadail infheistíochta reatha agus 
tionscadail infheistíochta a bheidh ann sa 
todhchaí san Aontas. Is é a bheidh ann 
bunachar sonraí tionscadal atá inrochtana 
go poiblí agus éasca le húsáid, lena 
gcuirtear faisnéis ábhartha ar fáil maidir le 
gach tionscadal.

"1. Cruthóidh an Coimisiún, le 
tacaíocht BEI, Tairseach Eorpach 
thrédhearcach de thionscadail 
infheistíochta (TETI) lena gcruinnítear le 
chéile do gach ceann de na trí ionú 
tionscadail infheistíochta reatha agus 
tionscadail infheistíochta a bheidh ann sa 
todhchaí san Aontas. Is é a bheidh ann 
bunachar sonraí tionscadal atá inrochtana 
go poiblí agus éasca le húsáid, lena 
gcuirtear faisnéis ábhartha ar fáil maidir le 
gach tionscadal.

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=GA)

Leasú 38

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 27
Rialachán (AE) Uimh. 2015/1017
Airteagal 16 – mír 2 – fomhír 1a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Déanfar oibríochtaí faoin ionú um 
thacaíocht sócmhainneachta a thuairisciú ar 
leithligh, de réir mar is iomchuí agus mar a 
leagtar amach sa chomhaontú ráthaíochta.

Déanfar oibríochtaí faoin ionú um 
thacaíocht sócmhainneachta a thuairisciú ar 
leithligh, de réir mar is iomchuí agus mar a 
leagtar amach i gcomhaontú CEIS.

Or. en

Leasú 39

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 28 a (nua)
Rialachán (AE) Uimh. 2015/1017
Airteagal 16 – mír 6

An téacs atá ann Leasú

(28 a) Cuirtear an méid seo a leanas in 
ionad Airteagal 16, mír 6:

6. Faoin 31 Márta gach bliain, 
déanfaidh an Coimisiún, i gcomhthéacs 
ráitis airgeadais an Choimisiúin, an 
fhaisnéis riachtanach ar staid an Chiste 
Ráthaíochta a chur faoi bhráid Pharlaimint 
na hEorpa, na Comhairle agus na Cúirte 
Iniúchóirí.  Sa bhreis air sin, faoin 31 
Bealtaine gach bliain, cuirfidh sé tuarascáil 
bhliantúil maidir le bainistiú an chiste 
ráthaíochta sa bhliain féilire roimhe sin 
faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa, na 
Comhairle agus na Cúirte Iniúchóirí, lena 
n-áirítear measúnú ar a leormhaith a bhí an 
spriocmhéid agus leibhéal an chiste 
ráthaíochta agus measúnú ar an ngá lena 

6. Faoin 31 Márta gach bliain, 
déanfaidh an Coimisiún, i gcomhthéacs 
ráitis airgeadais an Choimisiúin, an 
fhaisnéis riachtanach ar staid an Chiste 
Ráthaíochta a chur faoi bhráid Pharlaimint 
na hEorpa, na Comhairle agus na Cúirte 
Iniúchóirí. Sa bhreis air sin, faoin 31 
Bealtaine gach bliain, cuirfidh sé tuarascáil 
bhliantúil maidir le bainistiú an chiste 
ráthaíochta sa bhliain féilire roimhe sin 
faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa, na 
Comhairle agus na Cúirte Iniúchóirí, lena 
n-áirítear measúnú ar cé chomh leormhaith 
a bhí an spriocmhéid agus leibhéal an 
chiste ráthaíochta agus measúnú ar an ngá 
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athshlánú. Sa tuarascáil bhliantúil sin, 
cuirfear i láthair staid airgeadais an Chiste 
Ráthaíochta i ndeireadh na bliana féilire 
roimhe sin, sreafaí airgeadais na bliana 
féilire roimhe sin mar aon leis na 
hidirbhearta móra a rinneadh agus aon 
fhaisnéis ábhartha maidir leis na cuntais 
airgeadais. Beidh ar áireamh sa tuarascáil 
freisin faisnéis maidir le bainistiú 
airgeadais, le feidhmíocht agus le riosca an 
chiste ráthaíochta ag deireadh na bliana 
féilire roimhe sin.

lena athshlánú. Sa tuarascáil bhliantúil sin, 
cuirfear i láthair staid airgeadais an Chiste 
Ráthaíochta i ndeireadh na bliana féilire 
roimhe sin, sreafaí airgeadais na bliana 
féilire roimhe sin mar aon leis na 
hidirbhearta móra a rinneadh agus aon 
fhaisnéis ábhartha maidir leis na cuntais 
airgeadais. Beidh ar áireamh sa tuarascáil 
freisin faisnéis maidir le bainistiú 
airgeadais, le feidhmíocht agus le riosca an 
chiste ráthaíochta ag deireadh na bliana 
féilire roimhe sin. Faoin 31 Nollaig 2021, 
agus go bliantúil ina dhiaidh sin, cuirfidh 
an Coimisiún tuarascáil ar an ionú um 
thacaíocht sócmhainneachta faoi bhráid 
Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle, 
agus na Cúirte Iniúchóirí.”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=GA)

Leasú 40

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 29 a (nua)
Rialachán (AE) Uimh. 2015/1017
Airteagal 18 – mír 3 – pointe a

An téacs atá ann Leasú

(29 a) Cuirtear an méid seo a leanas in 
ionad Airteagal 18, mír 3, pointe a:

(a) foilseoidh BEI tuarascáil 
chuimsitheach maidir le feidhmiú CEIS, 
ina n-áireofar meastóireacht ar thionchar 
CEIS ar infheistíocht san Aontas, ar 
chruthú fostaíochta agus ar rochtain ar 
mhaoiniú do FBManna agus do 
chuideachtaí lárchaipitlithe;

"(a) foilseoidh BEI tuarascáil 
chuimsitheach maidir le feidhmiú CEIS, 
ina n-áireofar meastóireacht ar thionchar 
CEIS ar infheistíocht san Aontas, ar 
chruthú fostaíochta, ar shócmhainneacht 
cuideachtaí agus ar rochtain ar mhaoiniú 
do FBManna agus do chuideachtaí 
lárchaipitlithe;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
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20171230&from=GA)

Leasú 41

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 29 b (nua)
Rialachán (AE) Uimh. 2015/1017
Airteagal 18 – mír 3 – pointe b

An téacs atá ann Leasú

(29 b) Cuirtear an méid seo a leanas in 
ionad Airteagal 18, mír 3, pointe b:

(b) foilseoidh an Coimisiún tuarascáil 
chuimsitheach faoi úsáid na ráthaíochta ó 
AE agus feidhmiú an chiste ráthaíochta.

(b) foilseoidh an Coimisiún tuarascáil 
chuimsitheach faoi úsáid na ráthaíochta ó 
AE agus feidhmiú an chiste ráthaíochta 
agus a thionchar ar théarnamh an 
Aontais agus ar shócmhainneacht 
cuideachtaí san Aontas.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=GA)

Leasú 42

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 29 c (nua)
Rialachán (AE) Uimh. 2015/1017
Airteagal 19 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(29 c) Cuirtear isteach mír 2a 
d’Airteagal 19:
Maidir le hoibríochtaí faoin ionú um 
thacaíocht sócmhainneachta, déanfaidh 
tairbhithe agus idirghabhálaithe 
airgeadais, ar cuideachtaí iad a bhfuil 
láimhdeachas comhdhlúite de EUR 750 
000 000 nó níos mó acu, tuarascáil ar 
fhaisnéis cánach ioncaim a tharraingt 
suas ar bhonn bliantúil agus í a chur ar 
fáil go poiblí saor in aisce. Agus í 
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miondealaithe de réir dlínse cánach agus 
do gach dlínse ina bhfeidhmíonn an 
gnóthas, beidh an méid seo a leanas sa 
tuarascáil:
(a) ainm na cuideachta agus, i gcás 
inarb infheidhme, liosta a fochuideachtaí 
uile, tuairisc ghearr ar chineál a gcuid 
gníomhaíochtaí agus a suíomh 
geografach faoi seach;
(b)  líon na bhfostaithe ar bhonn 
coibhéiseach lánaimseartha
(c) sócmhainní seasta seachas airgead 
tirim nó coibhéisí airgid;
(d) méid an ghlanláimhdeachais, lena 
n-áirítear idirdhealú idir an láimhdeachas 
a rinneadh le páirtithe gaolmhara agus 
an láimhdeachas a rinneadh le páirtithe 
neamhghaolmhara ;
(e) an méid brabúis nó caillteanais 
roimh cháin ioncaim;
(f) an méid cánach ioncaim a 
fabhraíodh (i rith na bliana reatha), is é 
sin, na costais cánach reatha a aithníonn 
gnóthais agus brainsí a chónaíonn chun 
críocha cánach sa dlínse cánach ábhartha 
ar na brabúis nó na caillteanais 
inchánach don bhliain;
(g) an méid cánach ioncaim a íocadh 
arb é atá ann méid na cánach ioncaim a 
d’íoc gnóthais agus brainsí a chónaíonn 
chun críocha cánach sa dlínse cánach 
ábhartha le linn na bliana airgeadais 
ábhartha;
(h) méid na dtuilleamh carntha;
(i) caipiteal luaite 
(j) sonraí na bhfóirdheontas poiblí a 
fuarthas agus aon síntiúis a tugadh do 
pholaiteoirí, d’eagraíochtaí polaitiúla nó 
d’fhondúireachtaí polaitiúla;
(k) cibé an dtairbhíonn cuideachta, 
fochuideachtaí nó brainsí de chóireáil 
fhabhrach cánach, de bhosca paitinne nó 
de chórais choibhéiseacha.
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Or. en

Leasú 43

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 29 d (nua)
Rialachán (AE) Uimh. 2015/1017
Airteagal 19 – fomhír 2 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(29 d) Cuirtear isteach mír 2a 
d’Airteagal 19:
Chun faisnéis atá íogair ó thaobh na 
tráchtála de a chosaint agus chun 
iomaíocht chóir a áirithiú, ceadófar do 
thairbhithe agus d’idirghabhálaithe 
airgeadais a chumhdaítear leis an 
gceanglas tuairiscithe seo mír shonrach 
amháin nó níos mó d’fhaisnéis a 
liostaítear san Airteagal seo a fhágáil ar 
lár go sealadach maidir le gníomhaíochtaí 
i gceann amháin nó níos mó de dhlínsí 
cánach ar leith nuair atá siad de chineál 
go ndéanfaí dochar mór do staid tráchtála 
na gcuideachtaí dá nochtfaí iad. Ní hé a 
thiocfaidh as an bhfaisnéis a bheith 
fágtha ar lár go ndéanfar tuiscint chóir 
agus chothrom ar staid chánach na 
cuideachta. Léireofar gur fágadh faisnéis 
ar lár sa tuarascáil mar aon le míniú cuí 
leis le haghaidh gach dlínse chánach 
maidir le cén fáth gurb amhlaidh an cás 
agus le tagairt don dlínse chánach nó do 
na dlínsí chánach lena mbaineann

Or. en

Leasú 44

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 29 e (nua)
Rialachán (AE) Uimh. 2015/1017
Airteagal 19 – fomhír 2 c (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(29 e) Cuirtear isteach mír 2a 
d’Airteagal 19:
Tiocfaidh deireadh leis an gceanglas 
foilsithe sin faoin 31 Nollaig 2026 nuair a 
thiocfaidh deireadh le conarthaí idir BEI 
nó CEI agus an tairbhí nó an t-
idirghabhálaí airgeadais le haghaidh 
oibríochtaí.

Or. en

Leasú 45

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 29 f (nua)
Rialachán (AE) Uimh. 2015/1017
Airteagal 22 – mír 1 – fomhír 2

An téacs atá ann Leasú

(29 f) Cuirtear an méid seo a leanas in 
ionad Airteagal 22, mír 1, fomhír 2:

Thairis sin, ní dhéanfaidh BEI agus CEI 
oibríochtaí nua nó athnuaite le heintitis atá 
ionchorpraithe nó bunaithe i ndlínsí a 
liostaítear faoi bheartas ábhartha an 
Aontais maidir le dlínsí neamh-
chomhoibríocha, nó a shainaithnítear mar 
thríú tíortha ardriosca de bhun Airteagal 
9(2) de Threoir (AE) 2015/849 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle, nó nach gcomhlíonann go 
héifeachtach na caighdeáin chánach maidir 
le trédhearcacht agus malartú faisnéise atá 
ag AE nó atá comhaontaithe go 
hidirnáisiúnta.

“Thairis sin, ní dhéanfaidh BEI agus CEI 
oibríochtaí nua nó athnuaite le heintitis atá 
ionchorpraithe nó bunaithe i ndlínsí a 
liostaítear faoi bheartas ábhartha an 
Aontais maidir le dlínsí neamh-
chomhoibríocha, nó a shainaithnítear mar 
thríú tíortha ardriosca de bhun Airteagal 
9(2) de Threoir (AE) 2018/1673 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle, nó nach gcomhlíonann go 
héifeachtach na caighdeáin chánach maidir 
le trédhearcacht agus malartú faisnéise atá 
ag AE nó atá comhaontaithe go 
hidirnáisiúnta.”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/ALL/?uri=celex:32017R2396)

Leasú 46
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Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 29 g (nua)
Rialachán (AE) Uimh. 2015/1017
Airteagal 22 – mír 2

An téacs atá ann Leasú

(29 g) Cuirtear an méid seo a leanas in 
ionad Airteagal 22, mír 2:

2.  Ina oibríochtaí maoinithe agus 
infheistíochta a chumhdaítear leis an 
Rialachán seo, cuirfidh BEI i bhfeidhm na 
prionsabail agus na caighdeáin a leagtar 
amach i ndlí an Aontais maidir le cosc a 
chur le húsáid an chórais airgeadais chun 
airgead a sciúradh agus sceimhlitheoirí a 
mhaoiniú agus go háirithe i Rialachán (AE) 
2015/847 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle agus i dTreoir (AE) 2015/849 
ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle. Go háirithe, déanfaidh BEI 
cistiú díreach nó cistiú trí idirghabhálaithe 
araon faoin Rialachán seo, i gcleithiúnas ar 
nochtadh faisnéise na húinéireachta 
tairbhiúla i gcomhréir le Treoir (AE) 
2015/849

"2. Ina oibríochtaí maoinithe agus 
infheistíochta a chumhdaítear leis an 
Rialachán seo, cuirfidh BEI i bhfeidhm na 
prionsabail agus na caighdeáin a leagtar 
amach i ndlí an Aontais maidir le cosc a 
chur le húsáid an chórais airgeadais chun 
airgead a sciúradh agus sceimhlitheoirí a 
mhaoiniú agus go háirithe i Rialachán (AE) 
2015/847 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle agus i dTreoir (AE) 2018/1673 
ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle. Go háirithe, déanfaidh BEI 
cistiú díreach nó cistiú trí idirghabhálaithe 
araon faoin Rialachán seo, i gcleithiúnas ar 
nochtadh faisnéise na húinéireachta 
tairbhiúla i gcomhréir le Treoir (AE) 
2018/1673”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=GA)

Leasú 47

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 29 h (nua)
Rialachán (AE) Uimh. 2015/1017
Aithris 22 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(29 h) Cuirtear isteach Airteagal nua 
22a:
‘Airteagal 22a
Na Prionsabail maidir le Dea-rialachas 
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Cánach
1. Ní bheidh aon socruithe intuairiscithe 
ag idirghabhálaithe airgeadais ná ag 
feithiclí incháilithe formheasta a 
dhéanann tionscadail faoin ionú um 
thacaíocht sócmhainneachta faoi Threoir 
(AE) 2018/822*  ón gComhairle maidir le 
socruithe intuairiscithe trasteorann, mura 
ngeallfaidh na heintitis sin na socruithe 
intuairiscithe lena mbaineann a 
aisghairm laistigh de dhá mhí dhéag ó 
dháta an chonartha idir BEI agus an 
tairbhí nó an t-idirghabhálaí airgeadais. 
Faoin ionú um thacaíocht 
sócmhainneachta, ní bheidh ag gnóthais 
mhóra de réir bhrí Threoir 2013/34/AE ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle ** maidir leis na ráitis 
airgeadais bhliantúla, na ráitis airgeadais 
chomhdhlúite agus na tuarascálacha 
gaolmhara ar chineálacha áirithe gnóthas 
atá ina dtairbhithe aon socruithe 
intuairiscithe acu faoi Threoir na 
Comhairle (AE) 2018/822 i ndáil le 
socruithe intuairiscithe trasteorann mura 
ngeallfaidh na gnóthais sin na socruithe 
intuairiscithe lena mbaineann a 
aisghairm laistigh de dhá mhí dhéag ó 
dháta an chonartha idir an BEI agus an 
tairbhí nó an t-idirghabhálaí airgeadais.
2. I gcomhréir le Moladh (2020) 4885 
final*** ón gCoimisiún, ní dhéanfaidh 
eintitis a thairbhíonn den ionú um 
thacaíocht sócmhainneachta an méid seo 
a leanas: 
(a) a bheith ina gcónaí chun críocha 
cánach i ndlínsí, nó corpraithe faoi 
dhlíthe dlínsí atá ar liosta AE de dhlínsí 
neamh-chomhoibríocha;
(b) a bheith faoi rialú, go díreach nó go 
hindíreach, ag scairshealbhóirí i ndlínsí 
atá ar liosta AE de dhlínsí neamh-
chomhoibríocha, suas go dtí an t-úinéir 
tairbhiúil, mar a shainmhínítear in 
Airteagal 3 pointe (6) de Threoir (AE) 
2015/849 **** ;
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(c) fochuideachtaí nó a ndlínsí buana féin 
a rialú, go díreach nó go hindíreach;
(d) úinéireacht a roinnt le cuideachtaí i 
ndlínsí atá le feiceáil ar liosta  AE de 
dhlínsí neamh-chomhoibríocha.
Féadfar neamhaird a thabhairt ar naisc a 
bheith ann leis na dlínsí neamh-
chomhoibríocha liostaithe nuair a 
sholáthraíonn an gnóthas fianaise go 
gcomhlíontar ceann de na cúinsí seo a 
leanas:
(a) I gcás ina meastar go bhfuil leibhéal 
an dliteanais cánach sa Bhallstát a 
dheonaigh an tacaíocht le trí bliana 
anuas leormhaith i gcomparáid le 
láimhdeachas foriomlán nó leibhéal 
gníomhaíochtaí an ghnóthais a 
fhaigheann an tacaíocht, ar an leibhéal 
intíre agus grúpa, thar an tréimhse 
chéanna.
(b) i gcás ina dtugann an gnóthas 
gealltanais atá ceangailteach ó thaobh dlí 
chun a cheangail le dlínsí neamh-
chomhoibríocha atá liostaithe in AE a 
bhaint laistigh de thréimhse ghearr, faoi 
réir beart leantach iomchuí agus 
smachtbhannaí i gcás 
neamhchomhlíonadh. 
Déanfaidh na Ballstáit neamhshuim de 
naisc a bheith ann leis na dlínsí neamh-
chomhoibríocha liostaithe i gcás ina 
bhfuil láithreacht eacnamaíoch 
shuntasach ag an ngnóthas (le tacaíocht 
ón bhfoireann, trealamh, sócmhainní 
agus áitribh, mar is léir ó fhíorais agus 
imthosca ábhartha) agus go ndéanann sé 
gníomhaíocht shubstaintiúil eacnamaíoch 
i dlínsí comhoibríocha neamh-liostaithe. 
Cuirfidh eintitis a thairbhíonn den ionú 
um thacaíocht sócmhainneachta an 
doiciméadacht in iúl a chuirfeadh ar a 
gcumas cruinneas na faisnéise a fhíorú, 
lena n-áirítear trí úsáid 
féindeimhniúcháin arna comhlánú le 
hiniúchtaí /rialuithe feabhsaithe níos 
déanaí chun an riosca neamh-
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chomhlíontachta a mhaolú.
_________________

*Treoir (AE) 2018/822 ón gComhairle an 
25 Bealtaine 2018 lena leasaítear Treoir 
2011/16/EU maidir le malartú éigeantach 
uathoibríoch faisnéise i réimse an 
chánachais i ndáil le socruithe 
intuairiscithe trasteorann (IO L 139, 
5.6.2018, lch . 1).
** Treoir 2013/34/AE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 26 
Meitheamh 2013 maidir leis na ráitis 
airgeadais bhliantúla, na ráitis airgeadais 
chomhdhlúite agus na tuarascálacha 
gaolmhara ar chineálacha áirithe 
gnóthas, lena leasaítear Treoir 
2006/43/CE ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle agus lena n-
aisghairtear Treoracha78/660/CEE agus 
83/349/CEE Téacs atá ábhartha maidir le 
LEE (IO L 182, 29.6.2013, lch. 19).
*** Moladh ón gCoimisiúin an 14.7.2020 
maidir le tabhairt tacaíochta airgeadais 
Stáit do ghnóthais san Aontas a 
dhéanamh coinníollach ar easpa nasc le 
dlínsí neamh-chomhoibríocha.
 **** Treoir (AE) 2015/849 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle an 20 
Bealtaine 2015 maidir le cosc a chur ar 
úsáid an chórais airgeadais chun críocha 
sciúrtha airgid nó maoinithe 
sceimhlitheoireachta, lena leasaítear 
Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle, agus lena n-aisghairtear 
Treoir 2005/60/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle agus Treoir 
2006/70/CE ón gCoimisiún (IO L 141, 
5.6.2015, lch. 73). 

Or. en

Leasú 48

Togra le haghaidh Rialacháin
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Airteagal 1 – mír 1 – pointe 29 i (nua)
Rialachán (AE) Uimh. 2015/1017
Airteagal 23 – mír 2 – fomhír 1

An téacs atá ann Leasú

(29 i) Cuirtear an méid seo a leanas in 
ionad Airteagal 23, mír 2, fomhír 1:

‘Déanfar an chumhacht chun gníomhartha 
tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in 
Airteagal 7(13) agus (14) a thabhairt don 
Choimisiún go ceann tréimhse 
neamhchinntithe ama amhail ón 4 Iúil 
2015. Déanfaidh an Coimisiún, tráth nach 
déanaí ná naoi mí roimh dheireadh na 
tréimhse cúig bliana, tuarascáil a tharraingt 
suas maidir le tarmligean na cumhachta. 
Déanfar tarmligean na cumhachta a fhadú 
go hintuigthe go ceann tréimhsí comhfhaid, 
mura rud é go gcuireann Parlaimint na 
hEorpa nó an Chomhairle in aghaidh an 
fhadaithe sin tráth nach déanaí ná trí mhí 
roimh dheireadh gach tréimhse.

‘Déanfar an chumhacht chun gníomhartha 
tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in 
Airteagal 7(13) agus (14) agus in Airteagal 
9(2a) a thabhairt don Choimisiún go ceann 
tréimhse neamhchinntithe ama amhail ón 4 
Iúil 2015. Déanfaidh an Coimisiún, tráth 
nach déanaí ná naoi mí roimh dheireadh na 
tréimhse cúig bliana, tuarascáil a tharraingt 
suas maidir le tarmligean na cumhachta. 
Déanfar tarmligean na cumhachta a fhadú 
go hintuigthe go ceann tréimhsí comhfhaid, 
mura rud é go gcuireann Parlaimint na 
hEorpa nó an Chomhairle in aghaidh an 
fhadaithe sin tráth nach déanaí ná trí mhí 
roimh dheireadh gach tréimhse.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/ALL/?uri=celex:32017R2396)

Leasú 49

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 29 j (nua)
Rialachán (AE) Uimh. 2015/1017
Airteagal 23 – mír 2 – fomhír 2

An téacs atá ann Leasú

(29 j) Cuirtear an méid seo a leanas in 
ionad Airteagal 23, mír 2, fomhír 2:

Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an 
Chomhairle tarmligean na cumhachta dá 
dtagraítear in Airteagal 7(13) agus (14) a 
chúlghairm aon tráth. Déanfaidh cinneadh 
chun cúlghairm a dhéanamh deireadh a 
chur le tarmligean na cumhachta atá 
sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh 

Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an 
Chomhairle tarmligean na cumhachta dá 
dtagraítear in Airteagail 7(13) agus (14) 
agus  9(2a) a chúlghairm aon tráth. 
Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm a 
dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na 
cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. 
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éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an 
chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais 
Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a shonrófar 
sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do 
bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá 
i bhfeidhm cheana.

Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú 
an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais 
Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a shonrófar 
sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do 
bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá 
i bhfeidhm cheana.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=GA)

Leasú 50

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 29 k (nua)
Rialachán (AE) Uimh. 2015/1017
Airteagal 23 – mír 4

An téacs atá ann Leasú

(29 k) Cuirtear an méid seo a leanas in 
ionad Airteagal 23, mír 4:

4. Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a 
ghlactar de bhun Airteagal 7(13) i 
bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon 
agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa 
ná ag an gComhairle laistigh de mhí 
amháin tar éis fógra faoin ngníomh sin a 
thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus 
don Chomhairle nó más rud é, roimh dhul 
in éag na tréimhse sin, go mbeidh 
Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle 
araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún 
nach ndéanfaidh siad aon agóid. Cuirfear 
síneadh dhá mhí leis an tréimhse sin ar 
thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na 
Comhairle.

"4. Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a 
ghlactar de bhun Airteagail 7(13) agus 
9(2a)i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh 
aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na 
hEorpa ná ag an gComhairle laistigh de 
thréimhse dhá mhí tar éis fógra faoin 
ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na 
hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, 
roimh dhul in éag na tréimhse sin, go 
mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an 
Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don 
Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon 
agóid. Cuirfear síneadh dhá mhí leis an 
tréimhse sin ar thionscnamh Pharlaimint na 
hEorpa nó na Comhairle."

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=GA)

Leasú 51
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Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 30
Rialachán (AE) Uimh. 2015/1017
Airteagal 24 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Tar éis theacht i bhfeidhm an 
Rialacháin seo féadfaidh BEI oibríochtaí 
maoiniúcháin a chur isteach chuig an 
gCoiste Infheistíochta a ndéanfaidh a 
chomhlacht rialála formheas orthu le linn 
na tréimhse idir glacadh an togra ón 
gCoimisiún chun Rialachán (AE) 
2015/2017 a leasú agus síniú an 
chomhaontaithe ráthaíochta leasaithe a 
thiocfaidh as an Rialachán leasaithe má 
chomhlíonann na hoibríochtaí sin na 
ceanglais maidir le tacaíocht faoin 
ionstraim um thacaíocht sócmhainneachta. 
Oibríochtaí a bheidh le cur faoi bhráid an 
Choiste Infheistíochta, ní mór gan tairbhe 
a bheith bainte acu as tacaíocht 
ráthaíocht AE cheana.

3. Tar éis theacht i bhfeidhm an 
Rialacháin seo féadfaidh BEI oibríochtaí 
maoiniúcháin a chur isteach chuig an 
gCoiste Infheistíochta a ndéanfaidh a 
chomhlacht rialála formheas orthu le linn 
na tréimhse idir glacadh an togra ón 
gCoimisiún chun Rialachán (AE) 
2015/2017 a leasú agus síniú chomhaontú 
ráthaíochta leasaithe CEIS a thiocfaidh as 
an Rialachán leasaithe má chomhlíonann 
na hoibríochtaí sin na ceanglais maidir le 
tacaíocht faoin ionstraim um thacaíocht 
sócmhainneachta.

Or. en

Leasú 52

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 31 pointe 2 – pointe a
Rialachán (AE) Uimh. 2015/1017
Iarscríbhinn II - Roinn 2 - pointe b - mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) Deonófar ráthaíocht AE chun tacú, 
go díreach nó go hindíreach, le hoibríochtaí 
nua a mhaoiniú. I réimse an bhonneagair, 
ba cheart infheistíochtaí úrnua (cruthú 
sócmhainne) a spreagadh. Is féidir tacú le 
hinfheistíochtaí athfhorbraíochta (leathnú 
agus nuachóiriú sócmhainní láithreacha) 
freisin. Faoin Ionú um Thacaíocht 
Sócmhainneachta, beidh sé mar aidhm ag 
an maoiniú feabhas a chur ar bhonn 
cothromais cuideachtaí agus ar a 

(b) Deonófar ráthaíocht AE chun tacú, 
go díreach nó go hindíreach, le hoibríochtaí 
nua a mhaoiniú. I réimse an bhonneagair, 
ba cheart infheistíochtaí úrnua (cruthú 
sócmhainne) a spreagadh. Is féidir tacú le 
hinfheistíochtaí athfhorbraíochta (leathnú 
agus nuachóiriú sócmhainní láithreacha) 
freisin. Faoin Ionú um Thacaíocht 
Sócmhainneachta, beidh sé mar aidhm ag 
an maoiniú feabhas a chur ar bhonn 
cothromais cuideachtaí agus ar a 
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sócmhainneacht. Le téarmaí an 
mhaoiniúcháin ba cheart saobhadh 
iomaíochta idir na cuideachtaí a 
sheachaint. De ghnáth, ní dheonófar 
ráthaíocht AE chun tacú le hoibríochtaí 
athmhaoinithe (amhail athchur 
comhaontuithe iasachta láithreacha nó 
cineálacha eile tacaíochta airgeadais do 
thionscadail atá tar éis corprú cheana féin i 
bpáirt nó go hiomlán), ach amháin, faoin 
Ionú um Thacaíocht Sócmhainneachta in 
imthosca eisceachtúla agus an-dlisteanaithe 
i gcás ina léirítear go gcumasóidh 
idirbheart den sórt sin infheistíocht nua de 
mhéid a bheidh ar a laghad coibhéiseach le 
méid an idirbhirt, ar infheistíocht í a 
chomhlíonfadh na critéir incháilitheachta 
agus na cuspóirí ginearálta a leagtar síos in 
Airteagal 6 agus in Airteagal 9(2) faoi 
seach.

sócmhainneacht. Le téarmaí an 
mhaoiniúcháin ba cheart saobhadh 
iomaíochta idir na cuideachtaí a 
sheachaint, agus ba cheart é a bheith mar 
aidhm aige an margadh aonair a 
choimirciú ar aon saobhadh a tharlaíonn 
de dheasca ráig COVID-19. De ghnáth, ní 
dheonófar ráthaíocht AE chun tacú le 
hoibríochtaí athmhaoinithe (amhail athchur 
comhaontuithe iasachta láithreacha nó 
cineálacha eile tacaíochta airgeadais do 
thionscadail atá tar éis corprú cheana féin i 
bpáirt nó go hiomlán), ach amháin, faoin 
Ionú um Thacaíocht Sócmhainneachta in 
imthosca eisceachtúla agus an-dlisteanaithe 
i gcás ina léirítear go gcumasóidh 
idirbheart den sórt sin infheistíocht nua de 
mhéid a bheidh ar a laghad coibhéiseach le 
méid an idirbhirt, ar infheistíocht í a 
chomhlíonfadh na critéir incháilitheachta 
agus na cuspóirí ginearálta a leagtar síos in 
Airteagal 6 agus in Airteagal 9(2) faoi 
seach.

Or. en

Leasú 53

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 31 pointe 3 
Rialachán (AE) Uimh. 2015/1017
Iarscríbhinn II - Roinn 6 - pointe d - fleasc 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

— Cistí, meáin shainchuspóra nó 
ardáin infheistíochta lena spriocdhírítear ar 
chuideachtaí atá i mbun gníomhaíochtaí 
trasteorann laistigh den Aontas agus/nó ar 
chuideachtaí a bhfuil ardacmhainneacht 
iontu claochlú glas nó digiteach a 
dhéanamh, déanfar spriocdhíriú orthusan 
go háirithe faoin Ionú um Thacaíocht 
Sócmhainneachta.

— Cistí, meáin sainchuspóra nó ardáin 
infheistíochta lena spriocdhírítear ar 
chuideachtaí atá i mbun gníomhaíochtaí 
trasteorann laistigh den Aontas agus/nó ar 
chuideachtaí a bhfuil ardacmhainneacht 
iontu claochlú glas nó digiteach a 
dhéanamh, déanfar spriocdhíriú orthusan 
go háirithe faoin Ionú um Thacaíocht 
Sócmhainneachta.

Or. en
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Leasú 54

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 31 pointe 3
Rialachán (AE) Uimh. 2015/1017
Iarscríbhinn II - Roinn 6 - pointe d - fleasc 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

— Maidir le cuideachtaí a ndíreofar 
orthu le cistí, meáin shainchuspóra nó 
ardáin infheistíochta, spreagfar iad, ionas 
go gcomhlíonfaidh siad, a mhéid is féidir, 
íoschoimircí ardchaighdeáin sóisialta agus 
comhshaoil i gcomhréir leis an treoir a 
thabharfaidh an Bord Stiúrtha. Ba cheart a 
bheith san áireamh sa treoir sin forálacha 
leordhóthanacha maidir le hualach 
riaracháin míchuí a sheachaint trí mhéid na 
gcuideachtaí a thabhairt ar aird agus 
forálacha níos éadroime le haghaidh 
FBManna a chur san áireamh. Cuideachtaí 
a bhfuil leibhéal neamhchosanta áirithe acu 
ar liosta réamhshainithe gníomhaíochtaí atá 
díobhálach don chomhshaol, agus go 
háirithe earnálacha a chumhdaítear le 
Scéim Trádála Astaíochtaí an Aontais (EU 
ETS), spreagfar iad chun pleananna 
aistrithe glasa a chur ar bun sa todhchaí. 
Spreagfar cuideachtaí freisin chun a 
gclaochlú digiteach a chur chun cinn. 
Cuirfear cúnamh teicniúil ar fáil chun 
cuidiú le cuideachtaí chun críoch na n-
aistrithe sin.

— Maidir le cuideachtaí a ndíreofar 
orthu le cistí, meáin sainchuspóra nó ardáin 
infheistíochta, cuirfear de cheangal orthu, 
ionas go gcomhlíonfaidh siad, a mhéid is 
féidir, íoschoimircí ardchaighdeáin 
shóisialta agus chomhshaoil i gcomhréir 
leis an treoir a thabharfaidh an Bord 
Stiúrtha. Ba cheart a bheith san áireamh sa 
treoir sin forálacha leordhóthanacha maidir 
le hualach riaracháin míchuí a sheachaint 
trí mhéid na gcuideachtaí a thabhairt ar aird 
agus forálacha níos éadroime le haghaidh 
FBManna á gcur san áireamh. Cuideachtaí 
a bhfuil leibhéal neamhchosanta áirithe acu 
ar liosta réamhshainithe gníomhaíochtaí atá 
díobhálach don chomhshaol, agus go 
háirithe earnálacha a chumhdaítear le 
Scéim Trádála Astaíochtaí an Aontais (EU 
ETS), spreagfar iad chun pleananna 
aistrithe glasa a chur ar bun sa todhchaí. 
Spreagfar cuideachtaí freisin chun a 
gclaochlú digiteach a chur chun cinn. 
Cuirfear cúnamh teicniúil ar fáil chun 
cuidiú le cuideachtaí chun críche na n-
aistrithe sin.

Or. en

Leasú 55

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 31 pointe 4
Rialachán (AE) Uimh. 2015/1017
Iarscríbhinn II - Roinn 8 - pointe b - mír 2
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Socróidh an Bord Stiúrtha teorainneacha 
sonracha éagsúlaithe agus comhchruinnithe 
faoin Ionú um Thacaíocht 
Sócmhainneachta chun a áirithiú go 
gcomhlíonfar ceanglais Airteagal 9(2a)(b) 
agus (c) faoi seach agus go seachnófar, san 
am céanna, comhchruinniú iomarcach i 
líon teoranta Ballstát. Déanfaidh an Bord 
Stiúrtha breithniú go rialta ar an tionchar 
eacnamaíoch a bheidh ag paindéim Covid-
19 ar na Ballstáit agus ar earnálacha. Ar an 
mbonn sin féadfaidh an Bord Stiúrtha a 
chinneadh go modhnófaí na teorainneacha 
sin, tar éis dó dul i gcomhairle leis an 
gCoiste Infheistíochta.

Déanfaidh an Bord Stiúrtha, ar bhonn na 
dtáscairí, agus an mhodheolaíocht, arna 
bunú ag an gCoimisiún á cur i bhfeidhm, 
teorainneacha sonracha éagsúlaithe agus 
comhchruinnithe a shocrú faoin Ionú um 
Thacaíocht Sócmhainneachta chun a 
áirithiú go gcomhlíonfar ceanglais 
Airteagal 9(2a)(b) agus (c) faoi seach agus 
go seachnófar, san am céanna, 
comhchruinniú iomarcach i líon teoranta 
Ballstát. Déanfaidh an Bord Stiúrtha 
breithniú go rialta ar an tionchar 
eacnamaíoch a bheidh ag paindéim Covid-
19 ar na Ballstáit agus ar earnálacha. Ar an 
mbonn sin féadfaidh an Bord Stiúrtha a 
chinneadh go modhnófaí na teorainneacha 
sin, tar éis dó dul i gcomhairle leis an 
gCoiste Infheistíochta.

Or. en

Leasú 56

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 31 pointe 4
Rialachán (AE) Uimh. 2015/1017
Iarscríbhinn II - Roinn 8 - pointe b - mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Tabharfaidh an Bord Stiúrtha míniú i 
scríbhinn do Pharlaimint na hEorpa agus 
don Chomhairle maidir lena chinntí a 
bhaineann leis na teorainneacha atá táscach 
agus sonrach ó thaobh an Ionú um 
Thacaíocht Sócmhainneachta de. Ba cheart 
go ndíreodh CEIS ar na Ballstáit uile a 
chumhdach.’

Tabharfaidh an Bord Stiúrtha míniú i 
scríbhinn do Pharlaimint na hEorpa agus 
don Chomhairle maidir lena chinntí a 
bhaineann leis na teorainneacha atá táscach 
agus sonrach ó thaobh an Ionú um 
Thacaíocht Sócmhainneachta de. 
Féadfaidh Parlaimint na hEorpa agus an 
Chomhairle a iarraidh ar Chathaoirleach 
an Bhoird Stiúrtha chun tuairimí a 
mhalartú ar na cinntí sin. Ba cheart go 
ndíreodh CEIS ar na Ballstáit uile a 
chumhdach.’

Or. en
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