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Eochair do na siombailí a úsáidtear

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

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

***III An gnáthnós imeachta reachtach (an tríú léamh)

(Braitheann an cineál nós imeachta ar an mbunús dlí a mholtar sa 
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 líne agus sa dara líne den cheanntásc a ghabhann le gach leasú, 
sonraítear an chuid ábhartha den dréachtghníomh atá á breithniú. Má 
bhaineann leasú le gníomh atá cheana ann agus go bhfuil sé i gceist é a leasú 
le 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

Aibhsítear téacs nua le cló trom iodálach. Léirítear téacs atá scriosta trí leas 
a bhaint as an tsiombail ▌nó cuirtear líne tríd an téacs. Léirítear téacs atá 
curtha in ionad téacs eile tríd an téacs nua a aibhsiú le cló trom iodálach agus 
tríd an téacs atá á ionadú a scriosadh nó trí líne a chur tríd. 
Mar eisceacht air sin, ní aibhsítear athruithe atá go hiomlán teicniúil agus ar 
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 
mbunaítear an Clár InvestEU
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(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)0403),

– ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 173 agus an tríú mír d’Airteagal 175 
den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún 
an togra don Pharlaimint (C9-0158/2020),

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

– ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 
15 Iúil 2020,

– ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint do na tuairimí ón gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um 
Shábháilteacht Bia, ón gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh 
agus ón gCoiste um Iompar agus um Thurasóireacht,

– ag féachaint do na seasaimh i bhfoirm leasuithe ón gCoiste um Chultúr agus um 
Oideachas agus ón gCoiste um Chearta na mBan agus um Chomhionannas Inscne,

– 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 don tuarascáil ón gCoiste um Buiséid agus ón 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.

https://www.europarl.europa.eu/committees/ga/envi
https://www.europarl.europa.eu/committees/ga/envi
https://www.europarl.europa.eu/committees/ga/itre
https://www.europarl.europa.eu/committees/ga/tran
https://www.europarl.europa.eu/committees/ga/cult
https://www.europarl.europa.eu/committees/ga/cult
https://www.europarl.europa.eu/committees/ga/femm
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Leasú 1

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1) Mórshuaitheadh do gheilleagar an 
domhain agus an Aontais é paindéim 
COVID-19. De dheasca na mbeart 
imshrianta riachtanacha, tá laghdú 
suntasach ar ghníomhaíocht eacnamaíoch 
san Aontas. Meastar go mbeidh crapadh 
thart ar 7.5 % ar OTI an Aontais in 2020, 
crapadh i bhfad níos déine ná mar a bhí ann 
le linn na géarchéime airgeadais in 2009. 
Tá léirithe de dhroim ráig na paindéime 
idirnascacht na slabhraí soláthair 
domhanda agus nochtadh roinnt 
leochaileachtaí mar atá róspleáchas na 
dtionscal straitéiseach ar fhoinsí soláthair 
seachtracha neamhéagsúlaithe. Is gá 
aghaidh a thabhairt ar leochaileachtaí den 
sórt sin, chun feabhas a chur fhreagairt 
éigeandála an Aontais agus ar 
athléimneacht an gheilleagair ina iomláine, 
agus in éineacht leis sin a oscailteacht ó 
thaobh iomaíochta agus trádála de a 
choinneáil de réir a rialacha. Meastar go 
bhfuil laghdú mór tagtha ar ghníomhaíocht 
infheistíochta. Fiú sa tréimhse roimh an 
bpaindéim, cé go raibh téarnamh ar 
chóimheasa infheistíochta de réir OTI san 
Aontas le sonrú, d’fhan siad faoi bhun an 
méid lena mbeifí ag súil i dtréimhse 
téarnaimh láidir agus níorbh leor é chun 
blianta na tearcinfheistíochta i ndiaidh na 
géarchéime in 2009 a chúiteamh. Go 
deimhin, ní chumhdaítear riachtanais 
infheistíocht struchtúrach an Aontais leis 
na leibhéil infheistíochta agus leis na 
réamhaisnéisí atá ann faoi láthair chun fás 
fadtéarmach a atosú agus a chothú 
d’ainneoin athrú teicneolaíoch agus 
iomaíochas domhanda a bheith ann; áirítear 
leis na riachtanais sin atá le cumhdach; an 
nuálaíocht, scileanna, an bonneagar, 
fiontair bheaga agus mheánmhéide 
('FBManna') mar aon leis an ngá aghaidh a 

(1) Mórshuaitheadh do gheilleagar an 
domhain agus an Aontais é paindéim 
COVID-19. De dheasca na mbeart 
imshrianta riachtanach, tá laghdú suntasach 
ar ghníomhaíocht eacnamaíoch san Aontas. 
De réir Réamhaisnéis Eacnamaíoch na 
hEorpa – Samhradh 2020 ón gCoimisiún, 
meastar go mbeidh crapadh thart ar 9.3 % 
ar OTI an Aontais in 2020, crapadh níos 
déine ná mar a bhí ann i Réamhaisnéis 
Eacnamaíoch na hEorpa – Earrach 2020 
ón gCoimisiún agus i bhfad níos déine ná 
mar a bhí ann le linn na géarchéime 
airgeadais in 2009. Tá léirithe de dhroim 
ráig na paindéime idirnascacht na slabhraí 
soláthair domhanda agus nochtadh roinnt 
leochaileachtaí mar atá róspleáchas na 
dtionscal straitéiseach ar fhoinsí soláthair 
seachtracha neamhéagsúlaithe. Is gá 
aghaidh a thabhairt ar leochaileachtaí den 
sórt sin, chun feabhas a chur fhreagairt 
éigeandála an Aontais agus ar 
athléimneacht an gheilleagair ina iomláine, 
agus in éineacht leis sin a oscailteacht ó 
thaobh iomaíochta agus trádála de a 
choinneáil de réir a rialacha. Meastar go 
bhfuil laghdú mór tagtha ar ghníomhaíocht 
infheistíochta. Fiú sa tréimhse roimh an 
bpaindéim, cé go raibh téarnamh ar 
chóimheasa infheistíochta de réir OTI san 
Aontas le sonrú, d’fhan siad faoi bhun an 
méid lena mbeifí ag súil i dtréimhse 
téarnaimh láidir agus níorbh leor é chun 
blianta na tearcinfheistíochta i ndiaidh na 
géarchéime in 2009 a chúiteamh. Go 
deimhin, ní chumhdaítear riachtanais 
infheistíocht struchtúrach an Aontais leis 
na leibhéil infheistíochta agus leis na 
réamhaisnéisí atá ann faoi láthair chun fás 
fadtéarmach a atosú agus a chothú 
d’ainneoin athrú teicneolaíoch agus 
iomaíochas domhanda a bheith ann; áirítear 
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thabhairt ar dhúshláin thábhachtacha 
shochaíocha mar atá inbhuanaitheacht nó 
aosú an daonra. De thoradh sin, d’fhonn 
cuspóirí beartais an Aontais a bhaint amach 
agus chun tacú le téarnamh eacnamaíoch 
gasta cuimsitheach folláin, teastaíonn 
tacaíocht chun aghaidh a thabhairt ar 
theipeanna margaidh agus ar staideanna 
infheistíochta fo-optamacha agus chun an 
bearna infheistíochta in earnálacha 
sprioctha a laghdú.

leis na riachtanais sin atá le cumhdach; an 
nuálaíocht, scileanna, an bonneagar, 
fiontair bheaga agus mheánmhéide 
(FBManna) mar aon leis an ngá aghaidh a 
thabhairt ar dhúshláin thábhachtacha 
shochaíocha mar atá inbhuanaitheacht nó 
aosú an daonra. De thoradh sin, chun 
cuspóirí beartais an Aontais a bhaint amach 
agus chun tacú le téarnamh eacnamaíoch 
gasta, cuimsitheach agus folláin, teastaíonn 
tacaíocht chun aghaidh a thabhairt ar 
theipeanna margaidh agus ar staideanna 
infheistíochta fo-optamacha agus chun an 
bearna infheistíochta in earnálacha 
spriocdhírithe a laghdú.

Or. en

Réasúnú

An réamhaisnéis is déanaí ón gCoimisiún a chur san áireamh.

Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 10

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(10) Ina léargas ar an tábhacht atá le 
bearta a théann i ngleic leis an athrú 
aeráide i gcomhréir le gealltanas an 
Aontais chun Comhaontú Pháras maidir 
leis an Athrú Aeráide mar aon le 
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe a chur 
chun feidhme, beidh cuidiú sa Chlár 
InvestEU le gníomhaíochtaí aeráide a chur 
sa phríomhshruth, agus le sprioc de 25 % 
de bhuiséad iomlán an Aontais a chur i 
dtreo caiteachas ar chuspóirí aeráide. Le 
gníomhaíochtaí faoin gClár InvestEU, 
meastar go gcaithfear 30 % d'imchlúdach 
airgeadais foriomlán an Chláir InvestEU ar 
chuspóirí aeráide. Sainaithneofar 
gníomhuithe ábhartha le linn ullmhú agus 
chur chun feidhme an Chláir InvestEU 
agus déanfar athmheasúnú ar na 

(10) Mar léiriú ar a thábhachtaí atá sé 
dul i ngleic leis an athrú aeráide i 
gcomhréir le gealltanas an Aontais chun 
Comhaontú Pháras maidir leis an Athrú 
Aeráide agus le SFInna a chur chun 
feidhme, beidh an Clár InvestEU ina 
rannchuidiú le gníomhaíochtaí aeráide a 
phríomhshruthú, agus le sprioc foriomlán 
de 30 % de bhuiséad an Aontais a chur i 
dtreo caiteachas ar chuspóirí aeráide. Le 
gníomhaíochtaí faoin gClár InvestEU, 
meastar go gcaithfear 40 % d'imchlúdach 
airgeadais foriomlán an Chláir InvestEU ar 
chuspóirí aeráide. Sainaithneofar 
gníomhaíochtaí ábhartha le linn ullmhú 
agus chur chun feidhme an Chláir 
InvestEU agus déanfar athmheasúnú ar na 
gníomhaíochtaí sin mar chuid de na 
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gníomhuithe sin mar chuid de na 
meastóireachtaí agus na próisis 
athbhreithnithe ábhartha.

meastóireachtaí agus na próisis 
athbhreithnithe ábhartha.

Or. en

Réasúnú

Tacaíonn an Pharlaimint leis an sprioc foriomlán aeráide de 30 %. Sonraíonn na rapóirtéirí 
seasamh na Parlaiminte maidir le InvestEU an athuair.

Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 31

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(31) Ba cheart dhá urrann a bheith ann 
do gach ionú beartais, is é sin le rá urrann 
le haghaidh an Aontais agus urrann le 
haghaidh an Bhallstáit. Ba cheart don 
urrann le haghaidh an Aontais aghaidh a 
thabhairt ar theipeanna margaidh nó ar 
chásanna infheistíochta fo-optamacha, ar 
dhóigh chomhréireach. Ba cheart 
breisluach Eorpach soiléir a bheith ag 
oibríochtaí dar tugadh tacaíocht. Ba cheart 
don urrann le haghaidh an Bhallstáit an 
deis a thabhairt do na Ballstáit sciar dá n-
acmhainní cistí faoi bhainistíocht 
chomhroinnte a ranníoc chun ciste 
ráthaíochta an Aontais Eorpaigh a 
sholáthar agus ráthaíocht an Aontais 
Eorpaigh a úsáid le haghaidh oibríochtaí 
maoiniúcháin nó infheistíochta d'fhonn 
aghaidh a thabhairt ar theipeanna margaidh 
sonracha nó ar chásanna infheistíochta fo-
optamacha ina gcríoch féin, lena n-áirítear i 
gceantair leochaileacha agus iargúlta 
amhail na réigiúin is forimeallaí den 
Aontas, chun cuspóirí an Chiste a ghnóthú 
faoi bhainistíocht chomhroinnte. De 
thoradh oibríochtaí dá dtugtar tacaíocht ón 
gCiste InvestEU tríd an urrann le haghaidh 
an Aontais nó urrann le haghaidh an 
Bhallstáit, níor cheart maoiniú 

(31) Ba cheart dhá urrann a bheith ann 
do gach ionú beartais, is é sin le rá urrann 
le haghaidh an Aontais agus urrann le 
haghaidh an Bhallstáit. Ba cheart don 
urrann le haghaidh an Aontais aghaidh a 
thabhairt ar theipeanna margaidh nó ar 
chásanna infheistíochta fo-optamacha ar 
fud an Aontais nó a bhaineann go sonrach 
le Ballstát, ar dhóigh chomhréireach. Ba 
cheart breisluach Eorpach soiléir a bheith 
ag oibríochtaí dar tugadh tacaíocht. Ba 
cheart don urrann le haghaidh an Bhallstáit 
an deis a thabhairt do na Ballstáit agus 
d’údaráis réigiúnacha trína mBallstát, sciar 
dá n-acmhainní ó na cistí faoi bhainistíocht 
chomhroinnte nó na cistí atá ar fáil dóibh 
faoin tSaoráid Téarnaimh agus 
Athléimneachta (RRF) a ranníoc chun 
ráthaíocht an Aontais Eorpaigh a sholáthar 
agus ráthaíocht an Aontais Eorpaigh a 
úsáid le haghaidh oibríochtaí maoiniúcháin 
nó infheistíochta chun aghaidh a thabhairt 
ar theipeanna margaidh sonracha nó ar 
chásanna infheistíochta fo-optamacha ina 
gcríoch féin, lena n-áirítear i gceantair 
leochaileacha agus iargúlta amhail na 
réigiúin is forimeallaí den Aontas, mar atá 
le leagan amach sa chomhaontú 
ranníocaíochta, chun cuspóirí na gcistí faoi 
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príobháideach a dhúbailt ná a phlódú ná 
níor cheart an iomaíocht a shaobhadh sa 
mhargadh inmheánach.

bhainistíocht chomhroinnte nó na 
Saoráide Téarnaimh agus 
Athléimneachta a ghnóthú. I measc nithe 
eile, d’fhéadfadh go mbeifí in ann 
tacaíocht a thabhairt do shócmhainneacht 
cuideachtaí atá bunaithe sna Ballstáit 
lena mbaineann. Níor cheart d’oibríochtaí 
dá dtugtar tacaíocht ón gCiste InvestEU 
tríd an urrann le haghaidh an Aontais nó 
urrann le haghaidh an Bhallstáit, maoiniú 
príobháideach a dhúbailt ná a phlódú nó 
níor cheart an iomaíocht a shaobhadh sa 
mhargadh inmheánach.

Or. en

Réasúnú

Is é an aidhm leis seo an rogha a thabhairt do na Ballstáit cistí RRF a aistriú chuig urrann an 
Bhallstáit. Comhaontaíodh an aithris sin leis an gComhairle. Tugann an leasú isteach, áfach, 
gné iomlán nua nach bhféadfaí a bheith ar an eolas fuithi tráth an chomhaontaithe.

Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 32

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(32) Ba cheart don urrann le haghaidh 
an Bhallstáit a bheith saincheaptha chun go 
bhféadfaí cistí faoi bhainistíocht 
chomhroinnte a úsáid chun ráthaíocht arna 
heisiúint ag an Aontas a sholáthar. 
Mhéadódh an fhéidearthacht sin breisluach 
na ráthaíochta buiséadaí, a bhfuil an 
tAontas mar chúltaca aici, trína chur ar fáil 
do raon níos leithne faighteoirí agus 
tionscadal airgeadais agus trí éagsúlú a 
dhéanamh ar na modhanna chun cuspóirí 
na gcistí a bhaint amach faoi bhainistíocht 
chomhroinnte, agus bainistiú riosca 
comhsheasmhach ar na dliteanais 
theagmhasacha a áirithiú san am céanna 
tríd an ráthaíocht a thug an Coimisiún faoi 
bhainistíocht indíreach a chur chun 
feidhme. Ba cheart go ndéanfadh an 

(32) Ba cheart don urrann le haghaidh 
an Bhallstáit a bheith saincheaptha chun go 
bhféadfaí cistí faoi bhainistíocht 
chomhroinnte nó cistiú ón tSaoráid 
Téarnaimh agus Athléimneachta a úsáid 
chun ráthaíocht arna heisiúint ag an Aontas 
a sholáthar. Mhéadódh an fhéidearthacht 
sin breisluach ráthaíocht an Aontais 
Eorpaigh trí thacaíocht a thabhairt dó faoi 
raon níos leithne faighteoirí agus tionscadal 
airgeadais agus trí éagsúlú a dhéanamh ar 
na modhanna chun cuspóirí na gcistí sin a 
bhaint amach, agus bainistiú riosca 
comhsheasmhach ar na dliteanais 
theagmhasacha a áirithiú san am céanna trí 
ráthaíocht an Aontais faoi bhainistíocht 
indíreach a chur chun feidhme. Ba cheart 
go ndéanfadh an tAontas oibríochtaí 
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tAontas oibríochtaí maoiniúcháin agus 
infheistíochta dá bhforáiltear sna 
comhaontuithe ráthaíochta a rinneadh idir 
an Coimisiún agus comhpháirtithe cur chun 
feidhme faoi chomhpháirt na mBallstát a 
ráthú. Ba cheart do na Cistí atá faoi 
bhainistíocht chomhroinnte soláthar na 
ráthaíochta a chur ar fáil, ag cloí le ráta 
soláthair arna chinneadh ag an gCoimisiún 
agus arna leagan amach sa chomhaontú 
ranníocaíochta arna dhéanamh leis an 
mBallstát, atá bunaithe ar chineál na n-
oibríochtaí agus ar na caillteanais a 
mheastar a thiocfaidh astu. D'iompródh an 
Ballstát caillteanais os cionn na 
gcaillteanas measta trí ráthaíocht 
chomhuaineach a eisiúint i bhfabhar an 
Aontais. Ba cheart na socruithe sin a 
thabhairt i gcrích faoi réir comhaontú 
ranníocaíochta aonair le gach Ballstát a 
dhéanfaidh an rogha sin go deonach. Ba 
cheart don chomhaontú ranníocaíochta aon 
chomhaontú ráthaíochta sonrach amháin nó 
níos mó ná sin a chuirfear chun feidhme 
laistigh den Bhallstát lena mbaineann a 
chuimsiú ar bhonn rialacha an Chiste 
InvestEU, agus aon imfhálú réigiúnach. 
D'fhonn an ráta soláthair a leagan amach ar 
bhonn cás ar chás, is gá maolú ó 
Airteagal 211(1)) de Rialachán (AE, 
Euratom) Uimh. 2018/1046 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle30 (an 
Rialachán Airgeadais). Foráiltear leis an 
leagan amach sin tacar aonair rialacha do 
ráthaíochtaí buiséadacha dá dtugtar 
tacaíocht ó chistí atá á mbainistiú go 
lárnach nó ó chistí faoi bhainistíocht 
chomhroinnte a d'éascódh iad a 
chomhcheangal.

maoiniúcháin agus infheistíochta dá 
bhforáiltear sna comhaontuithe ráthaíochta 
a rinneadh idir an Coimisiún agus 
comhpháirtithe cur chun feidhme faoi 
chomhpháirt na mBallstát a ráthú. Ba 
cheart do na Cistí lena mbaineann soláthar 
na ráthaíochta a chur ar fáil, ag cloí le ráta 
soláthair arna chinneadh ag an gCoimisiún 
agus arna leagan amach sa chomhaontú 
ranníocaíochta arna dhéanamh leis an 
mBallstát, atá bunaithe ar chineál na n-
oibríochtaí agus ar na caillteanais a 
mheastar a thiocfaidh astu. D'iompródh an 
Ballstát caillteanais os cionn na 
gcaillteanas measta trí ráthaíocht 
chomhuaineach a eisiúint i bhfabhar an 
Aontais. Ba cheart na socruithe sin a 
thabhairt i gcrích faoi réir comhaontú 
ranníocaíochta aonair le gach Ballstát a 
dhéanfaidh an rogha sin go deonach. Ba 
cheart don chomhaontú ranníocaíochta aon 
chomhaontú ráthaíochta sonrach amháin nó 
níos mó ná sin a chuirfear chun feidhme 
laistigh den Bhallstát lena mbaineann a 
chuimsiú ar bhonn rialacha an Chiste 
InvestEU, agus aon imfhálú réigiúnach. 
D'fhonn an ráta soláthair a leagan amach ar 
bhonn cás ar chás, is gá maolú ó 
Airteagal 211(1) de Rialachán (AE, 
Euratom) Uimh. 2018/1046 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle30 (an 
Rialachán Airgeadais). Foráiltear leis an 
leagan amach sin tacar aonair rialacha do 
ráthaíochtaí buiséadacha dá dtugtar 
tacaíocht ó chistí atá á mbainistiú go 
lárnach nó ó chistí faoi bhainistíocht 
chomhroinnte nó ó chistí atá ar fáil faoin 
tSaoráid Téarnaimh agus 
Athléimneachta, lena ndéanfaí a 
gcomhcheangal a éascú.

___________________ __________________
30 Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha 
airgeadais is infheidhme maidir le buiséad 
ginearálta an Aontais, lena leasaítear 
Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) 
Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, 

30 Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha 
airgeadais is infheidhme maidir le buiséad 
ginearálta an Aontais, lena leasaítear 
Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) 
Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, 
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(AE) Uimh. 1304/2013, (AE) 
Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, 
(AE) Uimh. 223/2014, (AE) 
Uimh. 283/2014, agus Cinneadh 
Uimh. 541/2014/AE agus lena n-
aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) 
Uimh. 966/2012, (IO L 193, 30.7.2018, 
Ich. 1).

(AE) Uimh. 1304/2013, (AE) 
Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, 
(AE) Uimh. 223/2014, (AE) 
Uimh. 283/2014, agus Cinneadh 
Uimh. 541/2014/AE agus lena n-
aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) 
Uimh. 966/2012, (IO L 193, 30.7.2018, 
lch. 1).

Or. en

Réasúnú

Féach an réasúnú atá leis an leasú roimhe seo. 

Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 38

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(38) Le ráthaíocht ón Aontas Eorpach de 
EUR 75 153 850 000 (i bpraghsanna 
reatha) ar leibhéal an Aontais, meastar go 
slógfar breis agus EUR 1 000 000 000 000 
d'infheistíocht bhreise ar fud an Aontais 
agus ba cheart é sin a leithdháileadh go 
táscach ar gach ionú beartais. Ba cheart go 
mbeadh cion tiomanta den ráthaíocht AE 
ag an Ionú um Infheistíocht Straitéiseach 
san Eoraip.

(38) Le ráthaíocht AE de 
EUR 80 523 320 000 (i bpraghsanna 
reatha) ar leibhéal an Aontais, meastar go 
ndéanfar breis agus EUR 1 071 000 000 
d’infheistíocht bhreise a shlógadh ar fud an 
Aontais agus ba cheart é a leithdháileadh 
idir na hionuithe beartais.

Or. en

Réasúnú

An méadú sa ráthaíocht a chur san áireamh. Scriostar an abairt deiridh, mar nach bhfuil gá 
léi - faoi Iarscríbhinn I, tá cion de ráthaíocht AE ag gach ionú.

Leasú 6

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 39
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(39) An 18 Aibreán 2019, dhearbhaigh 
an Coimisiún gan dochar do shainchumais 
na Comhairle i gcur chun feidhme an 
Chomhshocraithe Cobhsaíochta agus Fáis 
(CCF), ba cheart, i bprionsabal, go mbeadh 
ranníocaíochtaí aon uaire a dhéanann 
Ballstáit, cibé acu Ballstát nó bainc 
náisiúnta le haghaidh spreagadh atá 
aicmithe in earnáil ghinearálta an rialtais 
nó ag gníomhú thar ceann Ballstáit, le 
CEIS nó le hardáin infheistíochta 
théamacha nó iltíortha arna mbunú le 
haghaidh chur chun feidhme an Phlean 
Infheistíochta, in ann cáiliú mar bhearta 
aon uaire, de réir bhrí Airteagal 5 de 
Rialachán (CE) Uimh. 1466/9732 ón 
gComhairle agus Airteagal 3 de Rialachán 
(CE) Uimh. 1467/9733 ón gComhairle. Ina 
theannta sin, gan dochar do shainchumais 
na Comhairle i gcur chun feidhme an 
Chomhshocraithe Cobhsaíochta agus Fáis 
(CCF), breithneoidh an Coimisiún cá 
mhéad is féidir an chóireáil chéanna a 
dhéantar don Chiste Eorpach le haghaidh 
Infheistíochtaí Straitéiseacha (CEIS), i 
gcomhthéacs na teachtaireachta ón 
gCoimisiún maidir le solúbthacht, a chur i 
bhfeidhm freisin i leith InvestEU, mar an 
ionstraim is comharba ar CEIS, a mhéid a 
bhaineann le ranníocaíochtaí aon-uaire 
arna soláthar ag na Ballstáit in airgead 
tirim chun maoiniú a dhéanamh ar mhéid 
breise de ráthaíocht AE chun críocha 
urrann an Bhallstáit.

(39) An 18 Aibreán 2019, dhearbhaigh 
an Coimisiún, "gan dochar do 
shainchumais na Comhairle i gcur chun 
feidhme an Chomhshocraithe Cobhsaíochta 
agus Fáis (CCF), ba cheart, i bprionsabal, 
go mbeadh ranníocaíochtaí aon uaire a 
dhéanann Ballstáit, cibé acu Ballstát nó 
bainc náisiúnta le haghaidh spreagtha atá 
aicmithe in earnáil ghinearálta an rialtais 
nó ag gníomhú thar ceann Ballstáit, le 
hardáin infheistíochta théamacha nó 
iltíortha, cáilithe mar bhearta aon uaire, de 
réir bhrí Airteagal 5(1) agus Airteagal 9(1) 
de Rialachán (CE) Uimh. 1466/9732 ón 
gComhairle agus Airteagal 3(4) de 
Rialachán (CE) Uimh. 1467/9733 ón 
gComhairle. Ina theannta sin, gan dochar 
do shainchumais na Comhairle i gcur chun 
feidhme an Chomhshocraithe Cobhsaíochta 
agus Fáis (CCF), breithneoidh an 
Coimisiún cá mhéad is féidir an chóireáil 
chéanna a dhéantar don Chiste Eorpach le 
haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha 
(CEIS), i gcomhthéacs na teachtaireachta 
ón gCoimisiún maidir le solúbthacht, a 
chur i bhfeidhm freisin i leith InvestEU, 
mar an ionstraim is comharba ar CEIS, a 
mhéid a bhaineann le ranníocaíochtaí aon-
uaire arna soláthar ag na Ballstáit in 
airgead tirim chun maoiniú a dhéanamh ar 
mhéid breise de ráthaíocht AE chun 
críocha urrann an Bhallstáit."

__________________ __________________
32 Rialachán (CE) Uimh. 1466/97 ón 
gComhairle an 7 Iúil 1997 maidir leis an 
bhfaireachas ar riochtaí buiséadacha, agus 
an faireachas ar bheartais eacnamaíocha 
agus a gcomhordú, a neartú (IO L 209, 
2.8.1997, lch. 1).

32 Rialachán (CE) Uimh. 1466/97 ón 
gComhairle an 7 Iúil 1997 maidir leis an 
bhfaireachas ar riochtaí buiséadacha, agus 
an faireachas ar bheartais eacnamaíocha 
agus a gcomhordú, a neartú (IO L 209, 
2.8.1997, lch. 1).

33 Rialachán (CE) Uimh. 1467/97 ón 
gComhairle an 7 Iúil 1997 maidir le dlús a 
chur le cur chun feidhme an nós imeachta 
um easnamh iomarcach agus soiléiriú a 

33 Rialachán (CE) Uimh. 1467/97 ón 
gComhairle an 7 Iúil 1997 maidir le dlús a 
chur le cur chun feidhme an nós imeachta 
um easnamh iomarcach agus soiléiriú a 
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dhéanamh air (IO L 209, 2.8.1997, lch. 6). dhéanamh air (IO L 209, 2.8.1997, lch. 6).

Or. en

Réasúnú

Comhaontaíodh an aithris leis an gComhairle, ach is gá an leasú a dhéanamh chun filleadh 
ar an bhfoclaíocht iarbhír a aontaíodh.

Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 61

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(61) I gcomhréir le Rialachán [Ionstraim 
Téarnaimh an Aontais Eorpaigh] agus 
laistigh de theorainneacha na n-acmhainní 
atá dáilte ann, ba cheart bearta téarnaimh 
agus athléimneachta faoin InvestEU a chur 
i gcrích chun aghaidh a thabhairt ar 
thionchar gan fasach na géarchéime Covid-
19. Ba cheart acmhainní breise a úsáid ar 
bhealach chun comhlíontacht leis na 
teorainneacha ama dá bhforáiltear in 
Rialachán [EURI] a áirithiú.

(61) I gcomhréir le Rialachán [Ionstraim 
Téarnaimh an Aontais Eorpaigh] agus 
laistigh de theorainneacha na n-acmhainní 
atá dáilte ann, ba cheart bearta téarnaimh 
agus athléimneachta faoi InvestEU a chur i 
gcrích chun aghaidh a thabhairt ar 
thionchar gan fasach na géarchéime Covid-
19. Ba cheart acmhainní breise den sórt sin 
a úsáid ar bhealach ina n-áiritheofaí go 
gcomhlíonfaí na teorainneacha ama dá 
bhforáiltear i Rialachán [EURI]. 
Chomhlíonfaí an ceanglas sin trí 
thabhairt i gcrích na gcomhaontuithe 
ráthaíochta ábhartha leis na 
comhpháirtithe cur chun feidhme faoin 
31 Nollaig 2023.

Or. en

Réasúnú

Tá an-imní ar na rapóirtéirí go gcuirfidh na teorainneacha ama a leagtar síos in Ionstraim 
Théarnaimh AE bac ar chur chun feidhme rathúil an Chláir. I gcomhthéacs InvestEU, molann 
siad an fhadhb sin a réiteach trí na teorainneacha ama a chur i bhfeidhm maidir le tabhairt i 
gcrích na gcomhaontuithe ráthaíochta. Aithníonn na rapóirtéirí gur cheart aghaidh a 
thabhairt ar an bhfadhb sin i Rialachán EURI ach theastaigh uathu comhartha polaitiúil a 
sheoladh chuig an gComhairle maidir leis an tsaincheist sin.
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Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Is é EUR 75 153 850 000 (i bpraghsanna 
reatha) a bheidh sa ráthaíocht AE chun 
críocha urrann an Aontais dá dtagraítear i 
bpointe (a) d’Airteagal 8(1). Déanfar 
soláthar dó ar an ráta 45 %. Cuirfear an 
méid dá dtagraítear i bpointe (a) den chéad 
fhomhír d’Airteagal 34(3) san áireamh i 
dtaca le cuidiú leis an soláthar a thiocfaidh 
den ráta soláthair sin.

Is é EUR 80 523 320 000 (i bpraghsanna 
reatha) a bheidh i ráthaíocht AE chun 
críocha urrann an Aontais dá dtagraítear i 
bpointe (a) d’Airteagal 8(1). Déanfar 
soláthar dó ar an ráta 40 %. Cuirfear an 
méid dá dtagraítear i bpointe (a) den chéad 
fhomhír d’Airteagal 34(3) san áireamh i 
dtaca le rannchuidiú leis an soláthar a 
thiocfaidh den ráta soláthair sin.

Or. en

Réasúnú

Mar a bhí i seasamh na Parlaiminte maidir leis an gcéad togra ón gCoimisiún, ba mhian leis 
na rapóirtéirí na méideanna do FBManna agus do na hionuithe infheistíochtaí sóisialta a 
mhéadú. Molann na rapóirtéirí freisin an chéad seasamh ón bParlaimint maidir leis an ionú 
taighde, nuálaíochta agus digitithe a choinneáil, ar laghdaigh an Coimisiún é sa dara togra 
uaidh. Is gá mar sin méid foriomlán ráthaíocht AE a mhéadú beagán. Sa bhreis air sin, tá na 
rapóirtéirí den tuairim go bhféadfaí an ráta soláthair ón togra bunaidh ón gCoimisiún a 
choinneáil.

Réasúnú

Is é an aidhm leis seo an rogha a thabhairt do na Ballstáit cistí RRF a aistriú chuig urrann an 
Bhallstáit

Leasú 9

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Féadfar méid breise den ráthaíocht AE a 
sholáthar chun críocha urrann an Bhallstáit 
dá dtagraítear i bpointe (b) d'Airteagal 8(1), 
faoi réir na Ballstáit na méideanna 
comhfhreagracha a leithdháileadh, de bhun 
[Airteagal 10(1)] de Rialachán [[Rialachán 
na bhForálacha Coiteanna] uimhir]44 agus 

Féadfar méid breise de ráthaíocht AE a 
sholáthar chun críocha urrann an Bhallstáit 
dá dtagraítear i bpointe (b) 
d’Airteagal 8(1), faoi réir leithdháileadh na 
méideanna comhfhreagracha ó na Ballstáit, 
de bhun [Airteagal 10(1)] de Rialachán 
[[Rialachán na bhForálacha Coiteanna] 
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Airteagal [75(1)] de Rialachán [[Plean 
Straitéiseach CBT] uimhir]45.

uimhir]44, Airteagal [75(1)] de Rialachán 
[[Plean Straitéiseach CBT] uimhir]45 agus 
Airteagal [X] de Rialachán [an tSaoráid 
Téarnaimh agus Athléimneachta].

Or. en

Leasú 10

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Déanfar suim EUR 41 500 000 000 (i 
bpraghsanna reatha) den mhéid dá 
dtagraítear sa chéad fhomhír de mhír 1 a 
leithdháileadh le haghaidh oibríochtaí lena 
gcuirtear chun feidhme na bearta dá 
dtagraítear in Airteagal 2 de Rialachán 
[EURI] i leith na gcuspóirí dá dtagraítear i 
bpointí (a) go (d) d’Airteagal 3(2).

Déanfar suim EUR 8 600 000 000 (i 
bpraghsanna reatha) den mhéid dá 
dtagraítear sa chéad fhomhír de mhír 1 a 
leithdháileadh le haghaidh oibríochtaí lena 
gcuirtear chun feidhme na bearta dá 
dtagraítear in Airteagal 2 de Rialachán 
[EURI] i leith na gcuspóirí dá dtagraítear i 
bpointe (a) d’Airteagal 3(2).

Or. en

Réasúnú

Sa dara togra ón gCoimisiún, tháinig méadú ó EUR 11 500 000 000 (an figiúr sa togra 
bunaidh) go EUR 20 051 970 000 ar mhéid an ionú beartais maidir le bonneagar 
inbhuanaithe. Molann na rapóirtéirí go ndéanfaí an méid breise sin (slánaithe suas) a 
mhaoiniú ón soláthar a eascraíonn ó NGEU

Leasú 11

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2 – fomhír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Déanfar suim EUR 2 500 000 000 (i 
bpraghsanna reatha) den mhéid dá 
dtagraítear sa chéad fhomhír de mhír 1 a 

Déanfar suim EUR 40 769 470 000 (i 
bpraghsanna reatha) den mhéid dá 
dtagraítear sa chéad fhomhír de mhír 1 a 
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leithdháileadh le haghaidh na gcuspóirí dá 
dtagraítear i bpointí (a) go (d) 
d’Airteagal 3(2) .

leithdháileadh le haghaidh na gcuspóirí dá 
dtagraítear i bpointí (a) go (d) 
d’Airteagal 3(2) .

Or. en

Molann na rapóirtéirí gur cheart go dtiocfadh sciar níos mó den soláthar do ráthaíocht AE ó 
CAI. Ba cheart go gcumhdódh sé sin an tsuim bhunaidh a mhol an Coimisiún don chéad ionú 
agus na méideanna don dara ionú, don tríú ionú agus don cheathrú ionú.

Leasú 12

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2 – fomhír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Leagtar amach in Iarscríbhinn I a ghabhann 
leis an Rialachán seo an dáileadh táscach a 
dhéanfar ar an ráthaíocht AE chun críoch 
na hurrainne AE. I gcás inarb iomchuí, 
déanfaidh an Coimisiún na méideanna dá 
dtagraítear in Iarscríbhinn I a mhodhnú 
agus méadóidh sé an méid dá dtagraítear 
sa chéad fhomhír suas le 15 % i gcás gach 
ceann de na cuspóirí. Cuirfidh an 
Coimisiún Parlaimint na hEorpa agus an 
Chomhairle ar an eolas faoi aon mhodhnú 
den sórt sin.

Leagtar amach in Iarscríbhinn I a ghabhann 
leis an Rialachán seo an dáileadh táscach a 
dhéanfar ar ráthaíocht AE chun críoch na 
hurrainne AE. I gcás inarb iomchuí, 
féadfaidh an Coimisiún na méideanna dá 
dtagraítear in Iarscríbhinn I a mhodhnú de 
suas le 15 % le haghaidh gach cuspóir. 
Cuirfidh an Coimisiún Parlaimint na 
hEorpa agus an Chomhairle ar an eolas faoi 
aon mhodhnú den sórt sin.

Or. en

Réasúnú

Tugtar le tuiscint i bhfoclaíocht an Choimisiúin nach bhféadfaí ach an méid don ionú 
straitéiseach infheistíochta a mhéadú. Tá na rapóirtéirí tar éis filleadh ar an bhfoclaíocht ón 
gcéad togra ón gCoimisiún.

Leasú 13

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 1 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Úsáidfear méideanna a leithdháilfidh Úsáidfear méideanna a leithdháilfidh 
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Ballstát ar bhonn deonach faoi Airteagal 
[10(1)] de Rialachán [[na bhForálacha 
Coiteanna] uimhir] nó Airteagal [75(1) ] de 
Rialachán [[Plean Straitéiseach CBT] 
uimhir] i ndáil le soláthar don chuid den 
ráthaíocht AE faoi urrann an Bhallstáit lena 
gcumhdaítear oibríochtaí maoiniúcháin 
agus infheistíochta sa Bhallstát lena 
mbaineann nó chun ranníocaíocht 
fhéideartha a dhéanamh ó chistí faoi 
bhainistíocht chomhroinnte do Mhol 
Comhairleach InvestEU. Úsáidtear na 
méideanna sin chun cuidiú le sroicheadh na 
gcuspóirí beartais a shonraítear sa 
Chomhaontú Comhpháirtíochta dá 
dtagraítear in Airteagal 7 de Rialachán 
[[Rialachán na bhForálacha Coiteanna] 
uimhir], sna cláir nó i bPlean Straitéiseach 
CBT a chuidíonn le InvestEU.

Ballstát ar bhonn deonach faoi Airteagal 
[10(1)] de Rialachán [[Rialachán na 
bhForálacha Coiteanna] uimhir] nó 
Airteagal [75(1) ] de Rialachán [[Plean 
Straitéiseach CBT] uimhir] nó Airteagal 
[X] de Rialachán [an tSaoráid Téarnaimh 
agus Athléimneachta] i ndáil le soláthar 
don chuid de ráthaíocht AE faoi urrann an 
Bhallstáit lena gcumhdaítear oibríochtaí 
maoiniúcháin agus infheistíochta sa 
Bhallstát lena mbaineann nó chun 
ranníocaíocht fhéideartha a dhéanamh ó 
chistí faoi bhainistíocht chomhroinnte nó ó 
chistí atá ar fáil faoi RRF le Mol 
Comhairleach InvestEU. Úsáidtear na 
méideanna sin chun rannchuidiú le 
sroicheadh na gcuspóirí beartais a 
shonraítear sa Chomhaontú 
Comhpháirtíochta dá dtagraítear in 
Airteagal 7 de Rialachán [[Rialachán na 
bhForálacha Coiteanna] uimhir], sna cláir 
nó i bPlean Straitéiseach CBT nó sa 
Phlean Téarnaimh agus Athléimneachta 
den Bhallstát lena mbaineann a 
rannchuidíonn le InvestEU.

Or. en

Réasúnú

Is é an aidhm leis seo an rogha a thabhairt do na Ballstáit rannchuidiú le hurrann an 
Bhallstáit ó RRF. Cé gur comhaontaíodh an fhoráil sin leis an gComhairle, tugtar aghaidh sa 
leasú ar chás nua.

Leasú 14

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 2 – fomhír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Maidir leis na forálacha san Airteagal a 
bhaineann le méideanna a leithdháiltear 
faoi Airteagal 10(1) de Rialachán [na 
bhForálacha Coiteanna uimhir] nó 
Airteagal 75(1) de Rialachán [Plean 
Straitéiseach CBT] níl siad infheidhme i 

Maidir leis na forálacha san Airteagal seo a 
bhaineann le méideanna a leithdháiltear 
faoi Airteagal 10(1) de Rialachán 
[[Rialachán na bhForálacha Coiteanna] 
uimhir] nó Airteagal 75(1) de Rialachán 
[Plean Straitéiseach CBT] nó Airteagal [X] 
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leith comhaontú ranníocaíochta a 
bhaineann le méid breise a íocann Ballstát, 
dá dtagraítear sa tríú fomhír 
d’Airteagal 4(1).

de Rialachán [RRF], níl siad infheidhme i 
leith comhaontú ranníocaíochta a 
bhaineann le méid breise a íocann Ballstát, 
dá dtagraítear sa tríú fomhír 
d’Airteagal 4(1).

Or. en

Réasúnú

Is é an aidhm leis seo an rogha a thabhairt do na Ballstáit rannchuidiú le hurrann an 
Bhallstáit ó RRF. Cé gur comhaontaíodh an fhoráil sin leis an gComhairle, tugtar aghaidh sa 
leasú ar chás nua.

Leasú 15

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 2 – fomhír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Tabharfaidh an Ballstát agus an Coimisiún 
comhaontú ranníocaíochta i gcrích nó 
déanfaidh siad leasú ar chomhaontú 
ranníocaíochta, laistigh de cheithre mhí tar 
éis an Chinnidh ón gCoimisiún lena 
bhformheastar an Comhaontú 
Comhpháirtíochta de bhun Airteagal 9(4) 
[Rialachán na bhForálacha Coiteanna] nó 
Plean Straitéiseach CBT faoi Rialachán 
[CBT] nó tabharfaidh siad an céanna i 
gcrích i gcomhuain leis an gCinneadh ón 
gCoimisiún lena leasaítear clár i gcomhréir 
le Airteagal 10 de Rialachán [Rialachán na 
bhForalacha Coiteanna] nó le Plean 
Straitéiseach CBT i gcomhréir le 
hAirteagal 107 de Rialachán [CBT].

Tabharfaidh an Ballstát agus an Coimisiún 
comhaontú ranníocaíochta i gcrích nó 
déanfaidh siad leasú ar chomhaontú 
ranníocaíochta, laistigh de cheithre mhí tar 
éis an Chinnidh ón gCoimisiún lena 
bhformheastar an Comhaontú 
Comhpháirtíochta de bhun Airteagal 9(4) 
[Rialachán na bhForálacha Coiteanna] nó 
Phlean Straitéiseach CBT faoi Rialachán 
[CBT] nó an Phlean Téarnaimh agus 
Athléimneachta faoi Rialachán [RRF] nó 
tabharfaidh siad an céanna i gcrích i 
gcomhuain leis an gCinneadh ón 
gCoimisiún lena leasaítear clár i gcomhréir 
le Airteagal 10 de Rialachán [Rialachán na 
bhForalacha Coiteanna] nó le Plean 
Straitéiseach CBT i gcomhréir le 
hAirteagal 107 de Rialachán [CBT] nó le 
Plean Téarnaimh agus Athléimneachta i 
gcomhréir le hAirteagal 18 de Rialachán 
[RRF].

Or. en
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Réasúnú

Is é an aidhm leis seo an rogha a thabhairt do na Ballstáit rannchuidiú le hurrann an 
Bhallstáit ó RRF.

Leasú 16

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 –mír 3 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) méid foriomlán na coda den 
ráthaíocht AE faoi urrann an Bhallstáit a 
bhaineann leis an mBallstát, a ráta 
soláthair, méid na ranníocaíochta ó chistí 
faoi bhainistíocht chomhroinnte, an chéim 
ina bhfuil an soláthar á chur le chéile i 
gcomhréir le plean airgeadais bliantúil agus 
méid an dliteanais theagmhasaigh a 
thagann as sin a bheidh le cumhdach le 
ráthaíocht chomhuaineach a chuirfidh an 
Ballstát lena mbaineann ar fáil;

(a) méid foriomlán na coda de 
ráthaíocht AE faoi urrann an Bhallstáit a 
bhaineann leis an mBallstát, a ráta 
soláthair, méid na ranníocaíochta ó chistí 
faoi bhainistíocht chomhroinnte nó ó chistí 
atá ar fáil faoin tSaoráid Téarnaimh agus 
Athléimneachta, an chéim ina bhfuil an 
soláthar á chur le chéile i gcomhréir le 
plean airgeadais bliantúil agus méid an 
dliteanais theagmhasaigh a thagann as sin a 
bheidh le cumhdach le ráthaíocht 
chomhuaineach a chuirfidh an Ballstát lena 
mbaineann ar fáil;

Or. en

Réasúnú

Is é an aidhm leis seo an rogha a thabhairt do na Ballstáit rannchuidiú le hurrann an 
Bhallstáit ó RRF. Cé gur comhaontaíodh an fhoráil sin leis an gComhairle, tugtar aghaidh sa 
leasú ar chás nua.

Leasú 17

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 3 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) aon ranníocaíocht ó chistí faoi 
bhainistíocht chomhroinnte le Mol 
Comhairleach InvestEU;

(d) aon ranníocaíocht ó chistí faoi 
bhainistíocht chomhroinnte nó ó chistí atá 
ar fáil faoin tSaoráid Téarnaimh agus 
Athléimneachta le Mol Comhairleach 
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InvestEU;

Or. en

Réasúnú

Is é an aidhm leis seo an rogha a thabhairt do na Ballstáit rannchuidiú le hurrann an 
Bhallstáit ó RRF. Cé gur comhaontaíodh an fhoráil sin leis an gComhairle, tugtar aghaidh sa 
leasú ar chás nua.

Leasú 18

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 3 – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) na hoibleagáidí tuarascálacha 
bliantúla a thabhairt don Bhallstát, ar n-
áirítear tuairisc a thabhairt faoi na táscairí 
ábhartha a bhaineann leis na cuspóirí 
beartais a chumhdaítear sa Chomhaontú 
Comhpháirtíochta, sa chlár nó i bPlean 
Straitéiseach CBT agus a dtagraítear dóibh 
sa chomhaontú ranníocaíochta;

(e) na hoibleagáidí tuarascálacha 
bliantúla a thabhairt don Bhallstát, ar n-
áirítear tuairisc a thabhairt faoi na táscairí 
ábhartha a bhaineann leis na cuspóirí 
beartais a chumhdaítear sa Chomhaontú 
Comhpháirtíochta, sa chlár nó i bPlean 
Straitéiseach CBT nó sa Phlean 
Téarnaimh agus Athléimneachta agus a 
dtagraítear dóibh sa chomhaontú 
ranníocaíochta;

Or. en

Réasúnú

Is é an aidhm leis seo an rogha a thabhairt do na Ballstáit rannchuidiú le hurrann an 
Bhallstáit ó RRF. Cé gur comhaontaíodh an fhoráil sin leis an gComhairle, tugtar aghaidh sa 
leasú ar chás nua.

Leasú 19

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 4 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

I gcás nach dtabharfar aon chomhaontú 
ráthaíochta i gcrích laistigh de naoi mí ó 
thabhairt i gcrích an chomhaontaithe 

I gcás nach dtabharfar aon chomhaontú 
ráthaíochta i gcrích laistigh de naoi mí ó 
thabhairt i gcrích an chomhaontaithe 
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ranníocaíochta, déanfar an comhaontú 
ranníocaíochta a fhoirceannadh nó cuirfear 
síneadh ama leis de chomhaontú 
frithpháirteach. I gcás nach ndéanfar an 
méid iomlán a aontaíodh i gcomhaontú 
ranníocaíochta a ghealladh go hiomlán faoi 
chomhaontú ráthaíochta amháin nó níos 
mó laistigh de naoi mí ó thabhairt i gcrích 
na chomhaontaithe ranníocaíochta, déanfar 
an méid sin a leasú dá réir. Maidir le méid 
an tsoláthair nár úsáideadh a thagann ó 
mhéideanna arna leithdháileadh ag na 
Ballstáit faoi Airteagal [10(1) de Rialachán 
[[na bhForálacha Coiteanna]] nó faoi 
Airteagal [75(1)] de Rialachán [[CBT]], 
déanfar é a athúsáid i gcomhréir le 
[hAirteagal 10(5)] de Rialachán [[na 
bhForálacha Coiteanna] uimhir] agus 
Airteagal [75(5)] de Rialachán [[Phlean 
Straitéiseach CBT] uimhir]. Maidir le méid 
an tsoláthair nach n-úsáidtear agus a 
thagann ó mhéideanna arna leithdháileadh 
ag Ballstát faoin tríú fomhír 
d’Airteagal 4(1) den Rialachán seo, 
déanfar é a aisíoc leis an mBallstát.

ranníocaíochta, déanfar an comhaontú 
ranníocaíochta a fhoirceannadh nó cuirfear 
síneadh ama leis de chomhaontú 
frithpháirteach. I gcás nach ndéanfar an 
méid iomlán a aontaíodh i gcomhaontú 
ranníocaíochta a ghealladh go hiomlán faoi 
chomhaontú ráthaíochta amháin nó níos 
mó laistigh de naoi mí ó thabhairt i gcrích 
na chomhaontaithe ranníocaíochta, déanfar 
an méid sin a leasú dá réir. Maidir le méid 
an tsoláthair nár úsáideadh a thagann ó 
mhéideanna arna leithdháileadh ag na 
Ballstáit faoi Airteagal [10(1) de Rialachán 
[[Rialachán na bhForálacha Coiteanna]] nó 
faoi Airteagal [75(1)] de Rialachán 
[[CBT]] nó faoi Airteagal [X] de 
Rialachán [RRF], déanfar é a athúsáid i 
gcomhréir le [hAirteagal 10(5)] de 
Rialachán [[Rialachán na bhForálacha 
Coiteanna] uimhir] agus Airteagal [75(5)] 
de Rialachán [[Plean Straitéiseach CBT] 
uimhir] agus Airteagal [X] de Rialachán 
[RRF]. Maidir le méid an tsoláthair nach 
n-úsáidtear agus a thagann ó mhéideanna 
arna leithdháileadh ag Ballstát faoin tríú 
fomhír d’Airteagal 4(1) den Rialachán seo, 
déanfar é a aisíoc leis an mBallstát.

Or. en

Réasúnú

Is é an aidhm leis seo an rogha a thabhairt do na Ballstáit rannchuidiú le hurrann an 
Bhallstáit ó RRF. Cé gur comhaontaíodh an fhoráil sin leis an gComhairle, tugtar aghaidh sa 
leasú ar chás nua.

Leasú 20

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 4 – fomhír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

I gcás nach ndéantar comhaontú 
ráthaíochta a chur chun feidhme go 
hiomchuí laistigh de thréimhse a 
shonraítear in Airteagal [10(6)] de 

I gcás nach ndéantar comhaontú 
ráthaíochta a chur chun feidhme go 
hiomchuí laistigh de thréimhse a 
shonraítear in Airteagal [10(6)] de 
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Rialachán [[na bhForálacha Coiteanna] 
uimhir] nó in Airteagal [75(6)] de 
Rialachán [[Phlean Straitéiseach CBT] 
uimhir], leasófar an comhaontú 
ranníocaíochta. Maidir le méid an 
tsoláthair nár úsáideadh a thagann ó 
mhéideanna arna leithdháileadh ag na 
Ballstáit faoi Airteagal [10(1) de Rialachán 
[[na bhForálacha Coiteanna]] nó faoi 
Airteagal [75(1)] de Rialachán [[CBT]], 
déanfar é a athúsáid i gcomhréir le 
[hAirteagal 10(6)] de Rialachán [[na 
bhForálacha Coiteanna] uimhir] agus 
Airteagal [75(6)] de Rialachán [[Phlean 
Straitéiseach CBT] uimhir]. Maidir le méid 
an tsoláthair nach n-úsáidtear agus a 
thagann ó mhéideanna arna leithdháileadh 
ag Ballstát faoin tríú fomhír 
d’Airteagal 4(1) den Rialachán seo, 
déanfar é a aisíoc leis an mBallstát.

Rialachán [[Rialachán na bhForálacha 
Coiteanna] uimhir] nó in Airteagal [75(6)] 
de Rialachán [[Plean Straitéiseach CBT] 
uimhir] nó in Airteagal [X] de Rialachán 
[RRF], leasófar an comhaontú 
ranníocaíochta. Maidir le méid an 
tsoláthair nár úsáideadh a thagann ó 
mhéideanna arna leithdháileadh ag na 
Ballstáit faoi Airteagal [10(1) de Rialachán 
[[Rialachán na bhForálacha Coiteanna]] nó 
faoi Airteagal [75(1)] de Rialachán 
[[CBT]] nó Airteagal [X] de Rialachán 
[RRF], déanfar é a athúsáid i gcomhréir le 
[hAirteagal 10(6)] de Rialachán 
[[Rialachán na bhForálacha Coiteanna] 
uimhir] agus Airteagal [75(6)] de 
Rialachán [[Plean Straitéiseach CBT] 
uimhir] agus Airteagal [X] de Rialachán 
[RRF]. Maidir le méid an tsoláthair nach 
n-úsáidtear agus a thagann ó mhéideanna 
arna leithdháileadh ag Ballstát faoin tríú 
fomhír d’Airteagal 4(1) den Rialachán seo, 
déanfar é a aisíoc leis an mBallstát.

Or. en

Réasúnú

Is é an aidhm leis seo an rogha a thabhairt do na Ballstáit rannchuidiú le hurrann an 
Bhallstáit ó RRF. Cé gur comhaontaíodh an fhoráil sin leis an gComhairle, tugtar aghaidh sa 
leasú ar chás nua.

Leasú 21

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 5 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) Tar éis na céime ina bhfuil an 
soláthar á chur le chéile dá dtagraítear i 
bpointe (a) de mhír 3 den Airteagal seo, 
déanfar aon bharrachas soláthairtí bliantúil, 
a ríomhtar trí chomparáid a dhéanamh idir 
méid na soláthairtí is gá de réir an ráta 
soláthair arna socrú sa chomhaontú 
ranníocaíochta agus méid iarbhír na 

(a) Tar éis na céime ina bhfuil an 
soláthar á chur le chéile dá dtagraítear i 
bpointe (a) de mhír 3 den Airteagal seo, 
déanfar aon bharrachas soláthairtí bliantúil, 
a ríomhtar trí chomparáid a dhéanamh idir 
méid na soláthairtí is gá de réir an ráta 
soláthair arna socrú sa chomhaontú 
ranníocaíochta agus méid iarbhír na 
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soláthairtí, a athúsáid de bhun 
[Airteagal 10(7)] de Rialachán [na 
bhForálacha Coiteanna] agus 
Airteagal [75(7)] de [[Phlean Straitéiseach 
CBT] uimhir].

soláthairtí, a athúsáid de bhun 
[Airteagal 10(7)] de Rialachán [Rialachán 
na bhForálacha Coiteanna] agus 
Airteagal [75(7)] de Rialachán [[Phlean 
Straitéiseach CBT] uimhir] agus Airteagal 
[X] de Rialachán [RRF].

Or. en

Réasúnú

Is é an aidhm leis seo an rogha a thabhairt do na Ballstáit rannchuidiú le hurrann an 
Bhallstáit ó RRF. Cé gur comhaontaíodh an fhoráil sin leis an gComhairle, tugtar aghaidh sa 
leasú ar chás nua.

Leasú 22

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 12 – mír 4 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. Déanfar 75 % den ráthaíocht AE 
faoi urrann AE dá dtagraítear sa chéad 
fhomhír d’Airteagal 4(1), arb ionann é agus 
EUR 56 365 380 000, a dheonú do Ghrúpa 
BEI. Soláthróidh Grúpa BEI ranníocaíocht 
airgeadais chomhiomlán 
EUR 9 418 270 000. Soláthrófar an 
ranníocaíocht sin ar bhealach agus i 
bhfoirm lena n-éascófar cur chun feidhme 
Chiste InvestEU agus baint amach na 
gcuspóirí a leagtar amach in 
Airteagal 14(2).

4. Déanfar 75 % de ráthaíocht AE faoi 
urrann AE dá dtagraítear sa chéad fhomhír 
d’Airteagal 4(1), arb ionann é agus 
EUR 60 392 490 000, a dheonú do Ghrúpa 
BEI. Soláthróidh Grúpa BEI ranníocaíocht 
airgeadais chomhiomlán 
EUR 10 085 545 830. Soláthrófar an 
ranníocaíocht sin ar bhealach agus i 
bhfoirm lena n-éascófar cur chun feidhme 
Chiste InvestEU agus baint amach na 
gcuspóirí a leagtar amach in 
Airteagal 14(2).

Or. en

Réasúnú

Sa dara togra uaidh, laghdaigh an Coimisiún an sciar coibhneasta a bheadh ag 
ranníocaíochtaí airgeadais mar chéatadán de ráthaíocht AE. Seasann na rapóirtéiri leis an 
gcur chuige a mhol an Coimisiún ach déanann siad oiriúnú ar na figiúirí chun an méadú 
beag a mholann siad don ráthaíocht a chur san áireamh.
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Leasú 23

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 12 – mír 7 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Dá ainneoin sin, is faoi na coinníollacha a 
leagtar amach in Airteagal 4(6) de 
Rialachán [EURI] a dheonófar an 
ráthaíocht AE dá dtagraítear sa chéad 
fhomhír agus sa dara fomhír 
d’Airteagal 4(2). I gcásanna eile, féadfar 
tacaíocht na ráthaíochta AE a dheonú i 
leith oibríochtaí maoiniúcháin agus 
infheistíochta a chumhdaítear leis an 
Rialachán seo ar feadh tréimhse 
infheistíochta dar críoch an 
31 Nollaig 2027.

Féadfar tacaíocht ráthaíocht AE dá 
dtagraítear sa chéad fhomhír agus sa dara 
fomhír d’Airteagal 4(2) a dheonú chun go 
gcuirfidh comhpháirtí cur chun feidhme 
oibríochtaí maoiniúcháin agus 
infheistíochta i gcrích ar choinníoll go 
mbeidh comhaontú ráthaíochta tugtha i 
gcrích ag an gCoimisiún leis an 
gcomhpháirtí cur chun feidhme sin faoin 
31 Nollaig 2023, agus ar an gcaoi sin, go 
gcomhlíonfar na coinníollacha a leagtar 
amach in Airteagal 4(6) de Rialachán 
[EURI]. I gcásanna eile, féadfar tacaíocht 
ráthaíocht AE a dheonú i leith oibríochtaí 
maoiniúcháin agus infheistíochta a 
chumhdaítear leis an Rialachán seo ar 
feadh tréimhse infheistíochta dar críoch an 
31 Nollaig 2027.

Or. en

Réasúnú

Mar a luadh thuas, tá an-imní ar na rapóirtéirí go gcuirfidh na teorainneacha ama a leagtar 
síos in Ionstraim Théarnaimh AE bac ar chur chun feidhme rathúil an Chláir. I gcomhthéacs 
InvestEU, molann siad an fhadhb sin a réiteach trí na teorainneacha ama a chur i bhfeidhm 
maidir le tabhairt i gcrích na gcomhaontuithe ráthaíochta. Aithníonn na rapóirtéirí gur 
cheart aghaidh a thabhairt ar an bhfadhb sin i Rialachán EURI ach theastaigh uathu 
comhartha polaitiúil a sheoladh chuig an gComhairle maidir leis an tsaincheist sin.

Leasú 24

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 12 – mír 7 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

I dtaca le conarthaí idir an comhpháirtí 
cur chun feidhme agus an faighteoir 
deiridh nó an t-idirghabhálaí airgeadais 

Síneofar conarthaí idir an comhpháirtí cur 
chun feidhme agus an faighteoir deiridh nó 
an t-idirghabhálaí airgeadais nó eintiteas 
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nó eintiteas eile dá dtagraítear i bpointe 
(a) d’Airteagal 15(1) faoin ráthaíocht AE 
dá dtagraítear sa chéad fhomhír agus sa 
dara fomhír d’Airteagal 4(2), síneofar iad 
laistigh d’aon bhliain amháin ón uair a 
fhormheasfaidh an comhpháirtí cur chun 
feidhme an oibríocht mhaoiniúcháin 
ábhartha nó an oibríocht infheistíochta 
ábhartha. I gcásanna eile, síneofar 
conarthaí idir an comhpháirtí cur chun 
feidhme agus an faighteoir deiridh nó an t-
idirghabhálaí airgeadais nó eintiteas eile dá 
dtagraítear i bpointe (a) d’Airteagal 15(1) 
faoin 31 Nollaig 2028.

eile dá dtagraítear i bpointe (a) 
d’Airteagal 15(1) faoin 31 Nollaig 2028.

Or. en

Réasúnú

Tagann sé sin sna sála ar an leasú a rinneadh roimhe seo. Má tá feidhm ag spriocdhátaí 
EURI maidir le tabhairt i gcrích na gcomhaontuithe ráthaíochta, ba cheart gurb é an 
31 Nollaig 2028 an spriocdháta do na conarthaí ina dhiaidh sin.

Leasú 25

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 23 – mír 2 – fomhír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Beidh cúigear de chomhaltaí an Choiste 
Infheistíochta ina gcomhaltaí buana i ngach 
ceann de chúig fhoirmíocht an Choiste 
Infheistíochta. Beidh duine amháin ar a 
laghad de na comhaltaí buana ina 
shaineolaí ar an infheistíocht inbhuanaithe. 
Ina theannta sin, i ngach ceann de na cúig 
fhoirmíocht beidh beirt shaineolaithe a 
mbeidh taithí acu ar infheistíocht in 
earnálacha a chumhdaítear leis an ionú 
beartais ábhartha. Sannfaidh an Bord 
Stiúrtha comhaltaí an Choiste 
Infheistíochta d’fhoirmíocht nó 
d’fhoirmíochtaí iomchuí. Toghfaidh an 
Coiste Infheistíochta cathaoirleach as 
measc a chomhaltaí buana.

Beidh ceathrar de chomhaltaí an Choiste 
Infheistíochta ina gcomhaltaí buana i ngach 
ceann de chúig fhoirmíocht an Choiste 
Infheistíochta. Beidh duine amháin ar a 
laghad de na comhaltaí buana ina 
shaineolaí ar an infheistíocht inbhuanaithe. 
Ina theannta sin, i ngach ceann de na cúig 
fhoirmíocht beidh beirt saineolaithe a 
mbeidh taithí acu ar infheistíocht in 
earnálacha a chumhdaítear leis an ionú 
beartais ábhartha. Sannfaidh an Bord 
Stiúrtha comhaltaí an Choiste 
Infheistíochta d’fhoirmíocht nó 
d’fhoirmíochtaí iomchuí. Toghfaidh an 
Coiste Infheistíochta cathaoirleach as 
measc a chomhaltaí buana.
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Or. en

Réasúnú

An figiúr a comhaontaíodh leis an gComhairle a chur ar ais

Leasú 26

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 34 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. De mhaolú ar an gcéad fhomhír 
agus ar an bhfomhír deiridh 
d’Airteagal 209(3) den Rialachán 
Airgeadais, i dtaca le hioncaim, 
aisíocaíochtaí agus gnóthuithe ó ionstraimí 
airgeadais a bhunaítear leis na cláir dá 
dtagraítear in Iarscríbhinn IV a ghabhann 
leis an Rialachán seo a úsáid le haghaidh 
soláthar don ráthaíocht AE faoin Rialachán 
seo, féadfar na hioncaim, na 
haisíocaíochtaí agus na gnóthuithe sin a 
úsáid le haghaidh an tsoláthair don 
ráthaíocht AE faoin Rialachán seo, agus 
Airteagal [4] de Rialachán [an tsaoráid 
iasachta earnála poiblí] á chur san 
áireamh.

1. De mhaolú ar an gcéad fhomhír 
agus ar an gceathrú fomhír 
d’Airteagal 209(3) den Rialachán 
Airgeadais, úsáidfear aon ioncaim, 
aisíocaíochtaí agus ghnóthuithe ó 
ionstraimí airgeadais a bhunaítear leis na 
cláir dá dtagraítear in Iarscríbhinn IV a 
ghabhann leis an Rialachán seo le haghaidh 
soláthar do ráthaíocht AE faoin Rialachán 
seo.

Or. en

Réasúnú

Is é is aidhm don rialachán maidir le saoráid iasachta na hearnála poiblí faoin Sásra um 
Aistriú Cóir ná tacaíocht a thabhairt d’eintitis na hearnála poiblí. Tagann na haisíocaíochtaí 
a eascraíonn as ionstraimí airgeadais ón earnáil phríobháideach. Luíonn sé le ciall, dá bhrí 
sin, go gcuirfeadh na hionstraimí airgeadais sin le maoiniú na hearnála príobháidí. Ba 
cheart saoráid iasachta na hearnála poiblí a mhaoiniú ó bhuiséad an Aontais.

Leasú 27

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 34 – mír 2 
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. De mhaolú ar phointe (a) 
d’Airteagal 213(4) den Rialachán 
Airgeadais, i dtaca le haon bharrachas sa 
soláthar don ráthaíocht AE a bhunaítear le 
Rialachán (Ae) 2015/1017, féadfar na 
barrachas sin a úsáid le haghaidh an 
tsoláthair don ráthaíocht AE faoin 
Rialachán seo, agus Airteagal [4] de 
Rialachán [an tsaoráid iasachta earnála 
poiblí] á chur san áireamh.

2. De mhaolú ar phointe (a) 
d’Airteagal 213(4) den Rialachán 
Airgeadais, i dtaca le haon bharrachas sa 
soláthar do ráthaíocht AE a bhunaítear le 
Rialachán (AE) 2015/1017, úsáidfear an 
barrachas sin le haghaidh an tsoláthair do 
ráthaíocht AE faoin Rialachán seo.

Or. en

Réasúnú

Ba cheart barrachas forálacha ó Rialachán CEIS a úsáid don rialachán comharba seachas 
do shaoráid iasachta na hearnála poiblí, ar cheart í a mhaoiniú ó bhuiséad an Aontais.

Leasú 28

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 34 – mír 3 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. I dtaca leis an méid 
EUR 33 000 440 000 (i bpraghsanna 
reatha) dá dtagraítear i bpointe (i) 
d’Airteagal 3(2)(c) de Rialachán [EURI], 
úsáidfear é mar a leanas:

3. I dtaca leis an méid EUR XXX (i 
bpraghsanna reatha) dá dtagraítear i 
bpointe (i) d’Airteagal 3(2)(c) de Rialachán 
[EURI], úsáidfear é mar a leanas:

Or. en

Réasúnú

Tá na rapóirtéirí den tuairim gur cheart go mbeadh athchothromú ann idir an méid a 
thagann ó NGEU agus an méid a thagann ó CAI. Is eol dóibh, dar ndóigh, go bhfuil sé 
beartaithe ag an gComhairle Eorpach laghdú suntasach a dhéanamh ar mhéid NGEU. Ba 
cheart an cinneadh deiridh a dhéanamh faoi chuimsiú chaibidlíocht CAI-NGEU
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Leasú 29

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 34 –mír 3 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) le haghaidh soláthar don ráthaíocht 
AE faoin Rialachán seo le suim 
EUR 32 800 000 000 (i bpraghsanna 
reatha), de bhreis ar na hacmhainní a 
luaitear sa chéad fhomhír 
d’Airteagal 211(4) den Rialachán 
Airgeadais,

(a) le haghaidh soláthar do ráthaíocht 
AE faoin Rialachán seo le suim EUR XXX 
(i bpraghsanna reatha), de bhreis ar na 
hacmhainní a luaitear sa chéad fhomhír 
d’Airteagal 211(4) den Rialachán 
Airgeadais,

Or. en

Réasúnú

Féach an réasúnú atá leis an leasú roimhe seo.

Leasú 30

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) suas le EUR 10 166 620 000 le 
haghaidh cuspóirí dá dtagraítear i 
bpointe (b) d'Airteagal 3(2);

(b) suas le EUR 11 250 000 000 le 
haghaidh cuspóirí dá dtagraítear i bpointe 
(b) d’Airteagal 3(2);

Or. en

Réasúnú

Seasamh PE ón gcéad nós imeachta

Leasú 31

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) suas le EUR 10 166 620 000 le (c) suas le EUR 12 500 000 000 le 
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haghaidh cuspóirí dá dtagraítear i 
bpointe (c) d'Airteagal 3(2);

haghaidh cuspóirí dá dtagraítear i bpointe 
(c) d’Airteagal 3(2);

Or. en

Réasúnú

Seasamh PE ón gcéad nós imeachta

Leasú 32

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) suas le EUR 3 614 800 000 le 
haghaidh cuspóirí dá dtagraítear i 
bpointe (d) d'Airteagal 3(2);

(d) suas le EUR 5 567 500 000 le 
haghaidh cuspóirí dá dtagraítear i 
bpointe (d) d’Airteagal 3(2);

Or. en

Réasúnú

Seasamh PE ón gcéad nós imeachta


