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LEASUITHE 

Iarrann an Coiste um Chultúr agus um Oideachas ar an gCoiste um Buiséid agus ar an gCoiste 

um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta, mar na coistí atá freagrach, na leasuithe 

seo a leanas a chur san áireamh: 

 

Leasú  1 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 1 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(1) B'ionann gníomhaíochtaí 

infheistíochtaí an bhonneagair san Aontas 

agus 1.8% d'OTI an Aontais Eorpaigh, a 

thit ó 2.2% in 2009, agus in 2016 bhí siad 

thart ar 20% faoi bhun rátaí infheistíochta 

roimh an ngéarchéim airgeadais 

dhomhanda. Dá bhrí sin, cé gur féidir 

téarnamh ar chóimheasa infheistíochta de 

réir OTI san Aontas a bhreathnú, fanann sé 

faoi bhun an méid a bhféadfaí a bheith ag 

súil leis i dtréimhse téarnaimh láidir agus 

ní leor é chun blianta na tearcinfheistíochta 

a chúiteamh. Rud atá níos tábhachtaí fós, ní 

chumhdaítear riachtanais infheistíochtaí 

struchtúracha an Aontais le leibhéil na 

hinfheistíochta agus leis na réamhaisnéisí 

atá ann faoi láthair i gcoinne athrú 

teicneolaíoch agus iomaíochas domhanda, 

lena n-áirítear an nuálaíocht, scileanna, 

bonneagar, fiontair bheaga agus 

mheánmhéide ('FBManna') agus an gá 

chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin 

thábhachtacha shochaíocha amhail an 

inbhuanaitheacht nó aosú an daonra. Dá 

bharr sin, is gá tacaíocht leanúnach chun 

aghaidh a thabhairt ar theipeanna margaidh 

agus ar chásanna infheistíochta fo-

optamacha chun an bhearna infheistíochta 

in earnálacha spriocdhírithe a laghdú agus 

cuspóirí an Aontais a ghnóthú. 

(1) B'ionann gníomhaíochtaí 

infheistíochtaí an bhonneagair san Aontas 

agus 1.8% d'OTI an Aontais Eorpaigh, a 

thit ó 2.2% in 2009, agus in 2016 bhí siad 

thart ar 20% faoi bhun rátaí infheistíochta 

roimh an ngéarchéim airgeadais 

dhomhanda. Dá bhrí sin, cé gur féidir 

téarnamh ar chóimheasa infheistíochta de 

réir OTI san Aontas a bhreathnú, fanann sé 

faoi bhun an méid a bhféadfaí a bheith ag 

súil leis i dtréimhse téarnaimh láidir agus 

ní leor é chun blianta na tearcinfheistíochta 

a chúiteamh. Rud atá níos tábhachtaí fós, ní 

chumhdaítear riachtanais infheistíochtaí 

struchtúracha an Aontais le leibhéil na 

hinfheistíochta agus leis na réamhaisnéisí 

atá ann faoi láthair i gcoinne athrú 

teicneolaíoch agus iomaíochas domhanda, 

lena n-áirítear an nuálaíocht, 

cruthaitheacht agus oideachas, 

bonneagar, fiontair bheaga agus 

mheánmhéide ('FBManna') , go háirithe in 

earnáil an chultúir agus na 

cruthaitheachta, agus an gá chun aghaidh 

a thabhairt ar dhúshláin thábhachtacha 

shochaíocha amhail an inbhuanaitheacht, 

athrú déimeagrafach nó imeacht thar lear 

daoine óga oilte agus le hoideachas an-

mhaith orthu. Dá bharr sin, is gá tacaíocht 

leanúnach chun aghaidh a thabhairt ar 

theipeanna margaidh agus ar chásanna 

infheistíochta fo-optamacha chun an 

bhearna infheistíochta in earnálacha 
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spriocdhírithe a laghdú agus cuspóirí an 

Aontais a ghnóthú. 

 

Leasú  2 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 3 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(3) Sna blianta deireanacha, ghlac an 

tAontas straitéisí uaillmhianacha chun an 

Margadh Aonair a chur i gcrích agus fás 

inbhuanaithe agus poist, amhail Aontas na 

Margaí Caipitil, an Straitéis maidir leis an 

Margadh Aonair Digiteach, an pacáiste 

maidir le Fuinneamh Glan do Mhuintir na 

hEorpa ar fad, Plean Gníomhaíochta an 

Aontais don Gheilleagar Ciorclach, An 

Straitéis maidir le Soghluaisteacht Íseal-

Astaíochtaí, An Straitéis Cosanta agus 

Spáis don Eoraip. Ba cheart don Chiste 

InvestEU sineirgíochtaí a shaothrú agus a 

threisiú idir na straitéisí sin a threisíonn a 

chéile trí thacaíocht don infheistíocht agus 

rochtain ar an maoiniú a thabhairt. 

(3) Sna blianta deireanacha, ghlac an 

tAontas straitéisí uaillmhianacha chun an 

Margadh Aonair a chur i gcrích agus fás 

inbhuanaithe agus poist a spreagadh, 

amhail Aontas na Margaí Caipitil, an 

Straitéis maidir leis an Margadh Aonair 

Digiteach, an Clár Oibre Eorpach don 

Chultúr, an pacáiste maidir le Fuinneamh 

Glan do Mhuintir na hEorpa ar fad, Plean 

Gníomhaíochta an Aontais don Gheilleagar 

Ciorclach, an Straitéis maidir le 

Soghluaisteacht Íseal-Astaíochtaí, an 

Straitéis Cosanta agus Spáis don Eoraip. 

Ba cheart don Chiste InvestEU 

sineirgíochtaí a shaothrú agus a threisiú 

idir na straitéisí sin a threisíonn a chéile trí 

thacaíocht don infheistíocht agus rochtain 

ar an maoiniú a thabhairt. 

 

Leasú  3 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 5 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(5) Ba cheart don Chiste InvestEU a 

bheith ina chuidiú chun feabhas a chur ar 

iomaíochas an Aontais, lena n-áirítear i 

réimse na nuálaíochta agus an digitithe, 

inbhuanaitheacht fhás eacnamaíoch an 

Aontais, athléimneacht shóisialta agus 

cuimsitheacht agus lánpháirtiú mhargaí 

caipitil an Aontais, lena n-áirítear réitigh a 

thugann aghaidh ar an ilroinnt agus a 

dhéanann foinsí maoinithe d’fhiontair san 

Aontas a éagsúlú. Chun na críche sin, ba 

(5) Ba cheart don Chiste InvestEU a 

bheith ina chuidiú chun feabhas a chur ar 

iomaíochas an Aontais, lena n-áirítear i 

réimse na nuálaíochta agus an digitithe, 

inbhuanaitheacht fhás eacnamaíoch an 

Aontais, athléimneacht shóisialta agus 

cuimsitheacht, scileanna agus 

inniúlachtaí daonna a neartú mar 

phríomhchumasóirí na forbartha 

eacnamaíche, sóisialta agus cultúrtha; 
agus lánpháirtiú mhargaí caipitil an 
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cheart dó tacú le tionscadail atá 

inmharthana ó thaobh na teicneolaíochta 

agus na heacnamaíochta de trí fhoráil a 

dhéanamh maidir le creat i ndáil le 

hionstraimí fiachais, roinnte riosca agus 

cothromais a úsáid faoina gcuirfear taca le 

ráthaíocht ó buiséad an Aontais agus le 

ranníocaíochtaí ó chomhpháirtithe cur chun 

feidhme. Ba cheart dó a bheith dírithe ar an 

éileamh agus ba cheart don tacaíocht faoin 

gCiste InvestEU fócas a dhíriú ar 

rannchuidiú chun cuspóirí bheartais an 

Aontais a ghnóthú san am céanna. 

Aontais, lena n-áirítear réitigh lena dtugtar 

aghaidh ar an ilroinnt agus lena 

gcabhraítear le tacaíocht do luach 

dúbailte na dtionscal cultúrtha agus 

cruthaitheach, agus lena ndéantar foinsí 

maoinithe d’fhiontair an Aontais a 

éagsúlú. Chun na críche sin, ba cheart dó 

tacú le tionscadail atá inmharthana ó 

thaobh na teicneolaíochta agus na 

heacnamaíochta de trí fhoráil a dhéanamh 

maidir le creat i ndáil le hionstraimí 

fiachais, roinnte riosca agus cothromais a 

úsáid faoina gcuirfear taca le ráthaíocht ó 

buiséad an Aontais agus le ranníocaíochtaí 

ó chomhpháirtithe cur chun feidhme. Ba 

cheart dó a bheith dírithe ar an éileamh 

agus ba cheart don tacaíocht faoin gCiste 

InvestEU fócas a dhíriú ar rannchuidiú 

chun cuspóirí bheartais an Aontais a 

ghnóthú san am céanna. 

 

Leasú  4 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 5 a (nua) 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (5 a) Is é is aidhm d’InvestEU 

gníomhaithe eacnamaíocha, cultúrtha 

agus sóisialta a mhaoiniú le próifíl riosca 

nach bhfuil sé i gceist go dtabharfadh 

gníomhaithe eacnamaíocha aghaidh air 

le punanna níos traidisiúnta; is é is aidhm 

dó tuiscint nua a oscailt ó idirmheánaithe 

airgeadais maidir le poitéinseal ollmhór 

na ngníomhaithe sin a chur i dtreis ó 

thaobh nuálaíochta agus forbairt 

shóisialta. 

 

Leasú  5 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 6 
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(6) Ba cheart don Chiste InvestEU tacú 

le hinfheistíochtaí i sócmhainní 

inláimhsithe agus doláimhsithe chun fás, 

infheistíocht agus fostaíocht a chothú, agus 

a bheith ina chuidiú mar sin chun leas 

feabhsaithe na saoránach agus dáileadh 

ioncaim níos cothroime san Aontas a 

chothú. Ba cheart don Chiste InvestEU 

tacaíocht ón Aontas a sholáthrófar le 

deontais a chomhlánú nuair a dhéanfaidh 

sé idirghabháil. 

(6) Ba cheart don Chiste InvestEU tacú 

le hinfheistíochtaí i sócmhainní 

inláimhsithe agus doláimhsithe, lena n-

áirítear oidhreacht chultúrtha, chun fás, 

agus comhtháthú a chothú, infheistíocht 

inbhuanaithe i réimsí straitéiseacha agus 

i bhfostaíocht fhadtéarmach agus ar an 

gcaoi sin rannchuidiú le leas feabhsaithe, le 

forbairt chultúrtha agus le 

comhdheiseanna san Aontas. Ba cheart 

don Chiste InvestEU tacaíocht ón Aontas a 

sholáthrófar le deontais a chomhlánú nuair 

a dhéanfar idirghabháil leis. 

 

Leasú  6 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 11 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(11) De réir Thuarascáil 2018 Rioscaí 

Domhanda arna heisiúint ag an bhFóram 

Domhanda Eacnamaíoch, is leis an 

gcomhshaol a bhaineann an leathchuid den 

deich riosca is criticiúla atá ag bagairt an 

gheilleagair dhomhanda. Áireofar ar na 

rioscaí sin truailliú aeir, ithreach agus 

uisce, dálaí na ró-aimsire, caillteanais na 

bithéagsúlachta agus teipeanna an 

mhaolaithe ón athrú aeráide agus teipeanna 

an oiriúnaithe don athrú sin. Is gnéithe 

lárnacha de na Conarthaí agus dá lán de 

bheartais an Aontais iad na prionsabail 

chomhshaoil. Dá bhrí sin, ba cheart 

príomhshruthú cuspóirí comhshaoil a chur 

chun cinn in oibríochtaí a bhaineann leis an 

gCiste InvestEU. Ba cheart cosaint an 

chomhshaoil agus bearta coiscthe agus 

bainistithe riosca a bhaineann léi a 

lánpháirtiú in ullmhú agus i gcur chun 

feidhme infheistíochtaí. Dá bhrí sin, ba 

cheart an infheistíocht a leithdháiltear ar 

chuspóirí inbhuanaitheachta comhshaoil a 

rianú ag baint úsáid as modhanna 

(11) De réir Thuarascáil 2018 Rioscaí 

Domhanda arna heisiúint ag an bhFóram 

Domhanda Eacnamaíoch, is leis an 

gcomhshaol a bhaineann an leathchuid den 

deich riosca is criticiúla atá ag bagairt an 

gheilleagair dhomhanda. Áireofar ar na 

rioscaí sin truailliú aeir, ithreach agus 

uisce, dálaí na ró-aimsire, caillteanais na 

bithéagsúlachta agus teipeanna an 

mhaolaithe ón athrú aeráide agus teipeanna 

an oiriúnaithe don athrú sin. Is gnéithe 

lárnacha de na Conarthaí agus dá lán de 

bheartais an Aontais iad na prionsabail 

chomhshaoil. Dá bhrí sin, ba cheart 

príomhshruthú cuspóirí comhshaoil a chur 

chun cinn in oibríochtaí a bhaineann leis an 

gCiste InvestEU. Ba cheart cosaint an 

chomhshaoil, oideachas agus oiliúint 

chun meastóireacht a dhéanamh ar ár 

dtionchair chomhshaoil féin agus bearta 

coiscthe agus bainistithe riosca a bhaineann 

léi a lánpháirtiú in ullmhú agus i gcur chun 

feidhme infheistíochtaí. Ba cheart don 

Aontas Eorpach a chaiteachas a bhaineann 
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comhchoiteanna atá comhleanúnach leis na 

modhanna sin arna bhforbairt faoi chláir 

eile de chuid an Aontais a bhaineann le 

bainistiú aeráide, bithéagsúlachta agus 

truailliú aeir chun gur féidir an tionchar 

aonair nó an tionchar comhcheangailte a 

bheidh ag infheistíochtaí ar phríomh-

chomhpháirteanna an chaipitil nádúrtha, 

lena n-áirítear aer, uisce, talamh agus 

bithéagsúlacht, a mheasúnú. 

le rialú na bithéagsúlachta agus truailliú 

aeir a rianú freisin chun na hoibleagáidí 

maidir le tuairisciú a chomhlíonadh faoin 

gCoinbhinsiún maidir leis an Éagsúlacht 

Bhitheolaíoch agus Treoir (AE) 2016/2284 

ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 

gComhairle15. Dá bhrí sin, ba cheart an 

infheistíocht a leithdháiltear ar chuspóirí 

inbhuanaitheachta comhshaoil a rianú ag 

baint úsáid as modhanna comhchoiteanna 

atá comhleanúnach leis na modhanna sin 

arna bhforbairt faoi chláir eile de chuid an 

Aontais a bhaineann le bainistiú aeráide, 

bithéagsúlachta agus truailliú aeir chun gur 

féidir an tionchar aonair nó an tionchar 

comhcheangailte a bheidh ag 

infheistíochtaí ar 

phríomhchomhpháirteanna an chaipitil 

nádúrtha, lena náirítear aer, uisce, talamh 

agus bithéagsúlacht, a mheasúnú. 

_________________ _________________ 

15 Treoir (AE) 2016/2284 ó Pharlaimint na 

hEorpa agus ón gComhairle an 

14 Nollaig 2016 maidir le hastaíochtaí 

náisiúnta truailleán áirithe san aer a laghdú 

lena leasaítear Treoir 2003/35/CE agus 

lena n-aisghairtear Treoir 2001/81/CE (IO 

L 344, 17.12.2016, lch. 1). 

15 Treoir (AE) 2016/2284 ó Pharlaimint na 

hEorpa agus ón gComhairle an 

14 Nollaig 2016 maidir le hastaíochtaí 

náisiúnta truailleán áirithe san aer a laghdú 

lena leasaítear Treoir 2003/35/CE agus 

lena n-aisghairtear Treoir 2001/81/CE (IO 

L 344, 17.12.2016, lch. 1). 

 

Leasú  7 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 12 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(12) Ba cheart do thionscadail 

infheistíochta a fhaigheann tacaíocht 

shuntasach ón Aontas, go háirithe i réimse 

an bhonneagair, a bheith faoi réir díonadh 

ó thaobh na hinbhuanaitheachta de i 

gcomhréir le treoracha ba cheart don 

Choimisiún a fhorbairt i gcomhar le 

comhpháirtithe cur chun feidhme faoin 

gClár InvestEU agus, úsáid á baint ar 

bhealach iomchuí as an gcritéar arna bhunú 

le [an Rialachán lena mbunaítear creat 

(12) Ba cheart do thionscadail 

infheistíochta a fhaigheann tacaíocht 

shuntasach ón Aontas, go háirithe i réimse 

an bhonneagair, a bheith faoi réir díonadh 

ó thaobh na hinbhuanaitheachta agus na 

rochtana de i gcomhréir le treoracha ba 

cheart don Choimisiún a fhorbairt i 

gcomhar le comhpháirtithe cur chun 

feidhme faoin gClár InvestEU agus, úsáid á 

baint ar bhealach iomchuí as an gcritéar 

arna bhunú leis [an Rialachán lena 
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maidir le hinfheistíocht inbhuanaithe a 

éascú] chun a chinneadh an bhfuil 

gníomhaíocht eacnamaíoch inbhuanaithe ó 

thaobh an chomhshaoil de agus 

comhleanúnach leis na treoracha arna 

bhforbairt le haghaidh cláir eile de chuid an 

Aontais. Ba cheart forálacha 

leordhóthanacha a chur san áireamh sna 

treoracha sin chun ualach riaracháin míchuí 

a sheachaint. 

mbunaítear creat maidir le hinfheistíocht 

inbhuanaithe a éascú] chun a chinneadh an 

bhfuil gníomhaíocht eacnamaíoch 

inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de 

agus comhleanúnach leis na treoracha arna 

bhforbairt le haghaidh cláir eile de chuid an 

Aontais. Ba cheart forálacha 

leordhóthanacha a chur san áireamh sna 

treoracha sin chun ualach riaracháin míchuí 

a sheachaint. 

 

Leasú  8 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 12 a (nua) 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (12a) Tá ardluach le hoidhreacht 

chultúrtha do shochaí na hEorpa ó 

thaobh cúrsaí cultúrtha, comhshaoil agus 

eacnamaíocha de, agus dá bhrí sin, is 

rogha straitéiseach don 21ú haois í a 

bainistíocht inbhuanaithe, mar a chuir an 

Chomhairle in iúl go láidir ina conclúidí 

ón 21 Bealtaine 20141a. Mar sin féin, 

déantar fomheastachán ar rannchuidiú 

na hoidhreachta cultúrtha ó thaobh 

cruthú luacha, scileanna agus poist, agus 

caighdeán beatha de. 

 _________________ 

 1a Conclúidí ón gComhairle an 21 

Bealtaine 2014 maidir leis an oidhreacht 

chultúrtha mar acmhainn straitéiseach 

don Eoraip inbhuanaithe (IO C 183, 

14.6.2014, lch. 36) 

 

Leasú  9 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 12 b (nua) 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (12b) Le Bliain Eorpach na 

hOidhreachta Cultúrtha, rannchuidítear 
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le rannchuidiú na hoidhreachta cultúrtha 

don tsochaí agus don gheilleagar a 

fheabhsú agus a scaipeadh trína 

poitéinseal eacnamaíoch díreach agus 

indíreach. Áirítear leis sin an inniúlacht 

chun taca a chur faoi earnálacha an 

chultúir agus na cruthaitheachta, lena n-

áirítear fiontair bheaga agus 

mheánmhéide  agus cruthú agus 

nuálaíocht a spreagadh, forbairt 

inbhuanaithe agus turasóireacht 

inbhuanaithe a chur chun cinn, 

comhtháthú sóisialta a fheabhsú agus 

fostaíocht fhadtéarmach a ghiniúint. 

 

Leasú  10 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 13 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(13) Mar gheall ar rátaí ísle 

infheistíochta an bhonneagair san Aontas le 

linn na géarchéime airgeadais, baineadh an 

bonn de chumas an Aontais chun borradh a 

chur faoin bhfás inbhuanaithe, iomaíochas 

agus faoin gcóineasú. Tá infheistíochtaí 

measartha mór sa bhonneagar Eorpach 

bunriachtanach le spriocanna 

inbhuanaitheachta an Aontais a 

chomhlíonadh, lena n-áirítear spriocanna 

fuinnimh agus aeráide 2030. Dá réir sin, ba 

cheart don tacaíocht ón gCiste InvestEU 

díriú ar infheistíochtaí in iompar, 

fuinneamh, lena n-áirítear éifeachtúlacht 

fuinnimh agus fuinneamh in-athnuaite, 

gníomhú ar son an chomhshaoil, gníomhú 

ar son na haeráide, bonneagar muirí agus 

bonneagar digiteach. Chun an tairbhe is mó 

is féidir a bhaint as an tionchar a bheidh ag 

tacaíocht mhaoiniúcháin an Aontais agus 

as an mbreisluach a bheidh ag an tacaíocht 

sin, is iomchuí próiseas infheistíochta 

cuíchóirithe a chur chun cinn chun gur 

féidir líon na dtionscadal a bheidh ar na 

bacáin a fheiceáil agus go mbeidh 

leanúnachas ann idir na cláir ábhartha uile 

(13) Mar gheall ar rátaí ísle 

infheistíochta an bhonneagair san Aontas le 

linn na géarchéime airgeadais, baineadh an 

bonn de chumas an Aontais chun borradh a 

chur faoin bhfás inbhuanaithe, faoin 

iomaíochas agus faoin gcóineasú. Tá 

infheistíochtaí measartha mór sa 

bhonneagar Eorpach bunriachtanach le 

spriocanna inbhuanaitheachta an Aontais a 

chomhlíonadh, lena n-áirítear spriocanna 

fuinnimh agus aeráide 2030. Dá réir sin, ba 

cheart don tacaíocht ón gCiste InvestEU 

díriú ar infheistíochtaí in iompar, 

fuinneamh, lena n-áirítear éifeachtúlacht 

fuinnimh agus fuinneamh in-athnuaite, 

gníomhú ar son an chomhshaoil, gníomhú 

ar son na haeráide, bonneagar muirí agus 

bonneagar digiteach. Chun an tairbhe is mó 

is féidir a bhaint as an tionchar a bheidh ag 

tacaíocht mhaoiniúcháin an Aontais agus 

as an mbreisluach a bheidh ag an tacaíocht 

sin, is iomchuí próiseas infheistíochta 

cuíchóirithe a chur chun cinn chun gur 

féidir líon na dtionscadal a bheidh ar na 

bacáin a fheiceáil agus go mbeidh 

leanúnachas ann idir na cláir ábhartha uile 
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atá ag an Aontas. Agus aird á tabhairt ar 

bhagairtí slándála, ba cheart do 

thionscadail infheistíochta a fhaigheann 

tacaíocht ón Aontas prionsabail maidir le 

saoránaigh a chosaint i spásanna poiblí a 

chur san áireamh. Ba cheart dó sin a bheith 

comhlántach le hiarrachtaí cistí eile de 

chuid an Aontais amhail Ciste Forbraíochta 

Réigiúnaí na hEorpa lena dtugtar tacaíocht 

do chomhpháirteanna slándála 

infheistíochtaí i spásanna poiblí, iompar, 

fuinneamh agus i mbonneagar criticiúil eile 

atá ag an Aontas. Agus aird á tabhairt ar 

bhagairtí slándála, ba cheart do 

thionscadail infheistíochta a fhaigheann 

tacaíocht ón Aontas prionsabail maidir le 

saoránaigh a chosaint i spásanna poiblí, 

chomh maith le háiteanna ina mbailíonn 

sluaite móra le chéile, amhail staideanna, 

institiúidí oideachais, iarsmalanna agus 

séadchomharthaí a chur san áireamh. Ba 

cheart dó sin a bheith comhlántach le 

hiarrachtaí cistí eile de chuid an Aontais 

amhail Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na 

hEorpa lena dtugtar tacaíocht do 

chomhpháirteanna slándála infheistíochtaí i 

spásanna poiblí, iompar, fuinneamh agus i 

mbonneagar criticiúil eile. 

 

Leasú  11 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 14 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(14) Cé go bhfuil leibhéal foriomlán na 

hinfheistíochta san Aontas ag méadú, ní 

leor an infheistíocht go fóill i 

ngníomhaíochtaí ardriosca amhail an 

taighde agus an nuálaíocht. Mar gheall ar 

an tearcinfheistíocht sa taighde agus sa 

nuálaíocht dá bharr sin, tá damáiste á 

dhéanamh d'iomaíochas tionsclaíoch agus 

eacnamaíoch an Aontais agus do 

chaighdeán beatha a chuid saoránach. Ba 

cheart don Chiste InvestEU na táirgí 

airgeadais iomchuí a sholáthar chun na 

céimeanna éagsúla de thimthriall na 

nuálaíochta agus raon leathan páirtithe 

leasmhara a chumhdach, go háirithe chun 

go bhféadfar réitigh a mhéadú agus a chur 

á n-úsáid ar scála tráchtála san Aontas, 

chun go mbeidh na réitigh sin iomaíoch ar 

mhargaí domhanda. 

(14) Cé go bhfuil leibhéal foriomlán na 

hinfheistíochta san Aontas ag méadú i 

ngníomhaíochtaí ardriosca amhail caipiteal 

riosca a sholáthar don nuálaíocht, ní leor 

na FBManna atá gníomhach i dtionscail 

an chultúir agus na cruthaitheachta go 

fóill. Mar gheall ar an tearcinfheistíocht sa 

taighde agus sa nuálaíocht, go háirithe i 

dtionscail an chultúir agus na 

cruthaitheachta, ar tionscail iad a 

rannchuidíonn go mór le nuálaíocht, tá 

damáiste á dhéanamh d'iomaíochas 

tionsclaíoch agus eacnamaíoch an Aontais 

agus do chaighdeán beatha a chuid 

saoránach. Ba cheart don Chiste InvestEU 

na táirgí airgeadais iomchuí a sholáthar 

chun na céimeanna éagsúla de thimthriall 

na nuálaíochta agus raon leathan páirtithe 

leasmhara a chumhdach, go háirithe 

fiontraithe óga, chun go bhféadfar réitigh a 

mhéadú agus a chur á n-úsáid ar scála 

tráchtála san Aontas, chun go mbeidh na 

réitigh sin iomaíoch ar mhargaí domhanda. 



 

AD\1170289GA.docx 11/28 PE627.580v02-00 

 GA 

 

Leasú  12 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 15 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(15) Tá géarghá le hiarracht shuntasach 

a dhéanamh chun infheistiú sa chlaochlú 

digiteach agus an tairbhe a bhainfear as 

sin a roinnt ar shaoránaigh agus ar 

ghnólachtaí uile an Aontais. Ba cheart creat 

beartais láidir na Straitéise maidir le 

Margadh Aonair Digiteach a mheaitseáil le 

hinfheistíocht atá chomh huaillmhianach 

céanna, lena n-áirítear an intleacht shaorga. 

(15) Tá géarghá le hiarracht shuntasach 

a dhéanamh chun infheistiú sa chlaochlú 

digiteach, scileanna digiteacha a chur 

chun cinn agus an bhearna idir-ghlúine a 

chomhrac chun dáileadh na dtairbhí a 

bhainfear as sin ar shaoránaigh agus ar 

ghnólachtaí uile an Aontais a uasmhéadú. 

Ba cheart creat beartais láidir na Straitéise 

maidir le Margadh Aonair Digiteach a 

mheaitseáil le hinfheistíocht atá chomh 

huaillmhianach céanna, lena n-áirítear an 

intleacht shaorga. 

 

Leasú  13 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 16 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(16) Tá ról barrthábhachtach ag fiontair 

bheaga agus mheánmhéide (FBManna) san 

Aontas. Tá dúshláin rompu, áfach, nuair a 

iarrann siad rochtain ar an maoiniú mar 

gheall ar an ardriosca a bhraitear leo agus 

an easpa comhthaobhachta leormhaithe. 

Tagann dúshláin bhreise as an ngá atá ag 

FBManna lena bheith iomaíoch trí pháirt a 

ghlacadh i ngníomhaíochtaí digitithe, cuir i 

gcás, gníomhaíochtaí idirnáisiúnaithe agus 

gníomhaíochtaí nuálacha agus trí oiliúint 

bhreise a chur ar a gcuid oibrithe. Ina 

theannta sin, i gcomparáid le fiontair níos 

mó, níl rochtain acu ach ar thacar foinsí 

maoinithe atá níos teoranta: Go hiondúil, ní 

eisíonn siad bannaí, níl acu ach rochtain 

theoranta ar stocmhalartáin nó ar 

infheisteoirí institiúideacha móra. Is mó an 

dúshlán atá roimh na FBManna sin a 

(16) Tá ról barrthábhachtach ag fiontair 

bheaga agus mheánmhéide (FBManna) san 

Aontas, go háirithe iadsan in earnáil an 

chultúir agus na cruthaitheachta. Tá 

dúshláin rompu, áfach, nuair a iarrann siad 

rochtain ar an maoiniú mar gheall ar an 

ardriosca a bhraitear leo agus an easpa 

comhthaobhachta leormhaithe. Tagann 

dúshláin bhreise as an ngá atá ag FBManna 

lena bheith iomaíoch trí pháirt a ghlacadh i 

ngníomhaíochtaí digitithe, gníomhaíochtaí 

idirnáisiúnaithe agus gníomhaíochtaí 

nuálacha agus trí oiliúint bhreise a chur ar 

a gcuid oibrithe. Ina theannta sin, i 

gcomparáid le fiontair níos mó, níl rochtain 

acu ach ar thacar foinsí maoinithe atá níos 

teoranta: go hiondúil, ní eisíonn siad 

bannaí, níl acu ach rochtain theoranta ar 

stocmhalartáin nó ar infheisteoirí 
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ndíríonn a ngníomhaíochtaí ar shócmhainní 

doláimhsithe chun rochtain a fháil ar 

mhaoiniú. Bíonn FBManna san Aontas ag 

brath cuid mhór ar bhainc agus ar mhaoiniú 

fiachais i bhfoirm rótharraingtí bainc, 

iasachtaí bainc nó léasú. Is gá tacú le 

FBManna a bhfuil na dúshláin sin thuas 

rompu agus foinsí maoinithe éagsúlaithe a 

sholáthar chun cur le cumas FBManna a 

gcruthú féin, a bhfás féin agus a bhforbairt 

féin a mhaoiniú, teacht slán ón gcor chun 

donais eacnamaíoch, agus an geilleagar 

agus an córas airgeadais a dhéanamh níos 

seasmhaí le linn an choir chun donais 

eacnamaíoch nó suaitheadh. Tá sin 

comhlántach freisin leis na tionscnaimh a 

cuireadh i gcrích cheana féin i 

gcomhthéacs Aontas na Margaí Caipitil. 

Ba cheart don Chiste InvestEU deis a 

thabhairt díriú ar tháirgí airgeadais 

sonracha atá níos spriocdhírithe. 

institiúideacha móra. Is mó an dúshlán atá 

roimh na FBManna sin a ndíríonn a 

ngníomhaíochtaí ar shócmhainní 

doláimhsithe, amhail cearta maoine 

intleachtúla go háirithe in earnálacha an 

chultúir agus na cruthaitheachta chun 

rochtain a fháil ar mhaoiniú. Bíonn 

FBManna san Aontas ag brath cuid mhór 

ar bhainc agus ar mhaoiniú fiachais i 

bhfoirm rótharraingtí bainc, iasachtaí bainc 

nó léasú. Is gá tacú le FBManna a bhfuil na 

dúshláin sin thuas rompu agus foinsí 

maoinithe éagsúlaithe a sholáthar chun cur 

le cumas FBManna a gcruthú féin, a bhfás 

féin agus a bhforbairt féin a mhaoiniú, 

teacht slán ón gcor chun donais 

eacnamaíoch, agus an geilleagar agus an 

córas airgeadais a dhéanamh níos seasmhaí 

le linn an choir chun donais eacnamaíoch 

nó suaitheadh. Tá sin comhlántach freisin 

leis na tionscnaimh a cuireadh i gcrích 

cheana féin i gcomhthéacs Aontas na 

Margaí Caipitil. Ba cheart don Chiste 

InvestEU deis a thabhairt díriú ar tháirgí 

airgeadais sonracha atá níos spriocdhírithe. 

 

Leasú  14 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 16 a (nua) 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (16a) Tá déluach intreach ag tionscail 

an chultúir agus na cruthaitheachta ós 

rud é, trína naisc dhíreacha le 

healaíontóirí agus cruthaitheoirí, go 

ndéanann siad éagsúlacht chultúrtha 

agus teanga a chaomhnú agus a chur 

chun cinn, céannachtaí Eorpacha, 

náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla a 

neartú, agus ag an am céanna an 

comhtháthú sóisialta a chothú agus 

rannchuidiú go suntasach, trí 

shamhlacha éagsúla um chruthú luacha, 

le cruthaitheacht, le hinfheistíocht, le 

nuálaíocht agus le fostaíocht agus ag 

feidhmiú mar spreagthóir don fhás 
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eacnamaíoch inbhuanaithe in AE agus 

ina Bhallstáit. 

 

Leasú  15 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 16 b (nua) 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (16b) Ní dócha go gcuirfear fostaíocht in 

earnáil an chultúir ar leataobh, ós rud é 

go bhfuil sí nasctha le hinniúlachtaí 

sonracha cultúrtha agus go minic 

réigiúnacha agus stairiúla. Thairis sin, 

rannchuidíonn tionscail an chultúir agus 

na cruthaitheachta go suntasach agus 

níos mó ná haon earnáil eile le fostaíocht 

le haghaidh daoine óga agus is léir gurb 

iad na hearnálacha is athléimní le linn na 

tréimhse i ndiaidh na géarchéime 

eacnamaíche in 2008. Tháinig méadú ar 

fhostaíocht i dtionscail an chultúir agus 

na cruthaitheachta in AE idir 2008 agus 

2014. 

 

Leasú  16 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 17 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(17) Mar a leagadh amach sa pháipéar 

machnaimh maidir le gné shóisialta na 

hEorpa16 agus Colún Eorpach na gCeart 

Sóisialta17, is príomhthosaíocht de chuid an 

Aontais é Aontas atá níos cuimsithí agus 

níos cothroime a thógáil chun dul i ngleic 

leis an éagothromaíocht agus beartais 

maidir le cuimsiú sóisialta san Eoraip a 

chothú. Tá tionchar ag an neamhionannas 

deiseanna go háirithe ar rochtain ar an 

oideachas, an oiliúint agus an tsláinte. Má 

dhéantar infheistíocht sa gheilleagar 

sóisialta agus sa gheilleagar a bhaineann le 

scileanna agus caipiteal daonna, mar aon le 

(17) Mar a leagadh amach sa pháipéar 

machnaimh maidir le gné shóisialta na 

hEorpa16 agus Colún Eorpach na gCeart 

Sóisialta17, is príomhthosaíocht de chuid an 

Aontais é Aontas atá níos cuimsithí agus 

níos cothroime a thógáil chun dul i ngleic 

leis an éagothromaíocht agus beartais 

maidir le cuimsiú sóisialta san Eoraip a 

chothú. Tá tionchar ag an neamhionannas 

deiseanna go háirithe ar rochtain ar an 

oideachas, ar an oiliúint, ar an tsláinte, ar 

an gcultúr agus ar an oidhreacht 

chultúrtha. Má dhéantar infheistíocht sa 

gheilleagar sóisialta agus sa gheilleagar a 
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pobail leochaileacha a lánpháirtiú sa 

tsochaí, is féidir deiseanna eacnamaíocha a 

fheabhsú, go háirithe má dhéantar iad a 

chomhordú ar leibhéal an Aontais. Ba 

cheart úsáid a bhaint as an gCiste InvestEU 

chun tacú le hinfheistíocht san oideachas 

agus san oiliúint, bheith ina chuidiú cur leis 

an bhfostaíocht, go háirithe i measc na 

ndaoine atá gan scileanna agus dífhostaithe 

go fadtéarmach, agus feabhas a chur ar an 

dlúthpháirtíocht idir na glúnta, earnáil na 

sláinte, easpa dídine, ar an gcuimsitheacht 

dhigiteach, forbairt pobail, ról agus ionad 

daoine óga sa tsochaí agus daoine 

leochaileacha freisin, lena n-áirítear 

náisiúnaigh tríú tíortha. Ba cheart don 

Chiste InvestEU a bheith ina chuidiú tacú 

le cultúr agus cruthaitheacht na hEorpa. 

D’fhonn cur i gcoinne an claochlaithe 

dhomhain ar na sochaithe san Aontas agus 

ar mhargadh an lucht saothair sna deich 

mbliana atá amach romhainn, is gá 

infheistiú i gcaipiteal daonna, 

micreamhaoiniú, maoiniú fiontair 

shóisialta agus samhlacha gnó nua an 

gheilleagair shóisialta, lena n-áirítear 

infheistíocht a bhfuil tionchar sóisialta aici 

agus conarthaí sóisialta de réir torthaí. Ba 

cheart don Chiste InvestEU éiceachóras 

margaidh shóisialta nuaghinte a neartú 

chun méadú a dhéanamh ar sholáthar 

maoiniúcháin do mhicrifhiontair agus 

fiontair shóisialta agus rochtain na 

bhfiontar sin ar mhaoiniúchán, d’fhonn 

riar ar éileamh na bhfiontar sin is mó a 

bhfuil gá acu leis. Sa tuarascáil ón 

Tascfhórsa Ardleibhéil um Infheistiú sa 

Bhonneagar Sóisialta san Eoraip18, 

sainaithníodh bearnaí infheistíochta sa 

bhonneagar agus sna seirbhísí sóisialta, 

lena n-áirítear in oideachas, oiliúint, sláinte 

agus tithíocht, nach mór tacaíocht a 

thabhairt dóibh ar leibhéal an Aontais. Dá 

bhrí sin, ba cheart lántairbhe a bhaint as an 

gcumhacht atá ag an gcaipiteal poiblí, 

tráchtálach agus daonchairdiúil i dteannta a 

chéile, mar aon le tacaíocht ó 

fhondúireachtaí, chun tacú le forbairt 

slabhra luacha margaidh shóisialta agus 

bhaineann le scileanna agus caipiteal 

daonna, mar aon le pobail leochaileacha, 

go háirithe daoine faoi mhíchumas, a 

lánpháirtiú sa tsochaí, is féidir deiseanna 

eacnamaíocha a fheabhsú, go háirithe má 

dhéantar iad a chomhordú ar leibhéal an 

Aontais. Ba cheart úsáid a bhaint as an 

gCiste InvestEU chun tacú le hinfheistíocht 

san oideachas agus san oiliúint,agus sna 

saoráidí oideachais a chothabháil agus a 

nuachóiriú freisin, lena n-áirítear 

aisfheistiú seismeach agus bacainní 

ailtireachta a dhíothú, a bheith ina chuidiú 

cur leis an bhfostaíocht, go háirithe i measc 

na ndaoine atá gan scileanna agus 

dífhostaithe go fadtéarmach, agus feabhas 

a chur ar an dlúthpháirtíocht idir na glúnta, 

ar earnáil na sláinte, ar easpa dídine, ar an 

gcuimsitheacht dhigiteach, ar fhorbairt 

pobail,ar chomhionannas inscne, ar ról 

agus ionad daoine óga sa tsochaí agus ar 

dhaoine leochaileacha freisin, lena n-

áirítear daoine faoi mhíchumas agus 

náisiúnaigh tríú tíortha. Ba cheart don 

Chiste InvestEU a bheith ina chuidiú tacú 

le cultúr agus cruthaitheacht na hEorpa, i 

gcás ina bhfuil tionscail an chultúir agus 

na cruthaitheachta mar 

phríomhspreagthóirí don fhás agus go 

bhfuil ról acu, ar leibhéal áitiúil agus 

réigiúnach go traidisiúnta, maidir le 

cuimsiú socheacnamaíoch a áirithiú agus 

lena gceadaítear athghiniúint uirbeach 

inbhuanaithe agus chomhtháite. D’fhonn 

cur i gcoinne an claochlaithe dhomhain ar 

na sochaithe san Aontas agus ar mhargadh 

an lucht saothair sna deich mbliana atá 

amach romhainn, is gá infheistiú i 

gcaipiteal daonna, micreamhaoiniú, 

maoiniú fiontair shóisialta agus samhlacha 

gnó nua an gheilleagair shóisialta, lena n-

áirítear infheistíocht a bhfuil tionchar 

sóisialta aici agus conarthaí sóisialta de réir 

torthaí. Ba cheart don Chiste InvestEU an 

t-éiceachóras margaidh shóisialta 

nuaghinte a neartú chun méadú a 

dhéanamh ar sholáthar maoiniúcháin do 

mhicrifhiontair agus fiontair shóisialta agus 

rochtain na bhfiontar sin ar mhaoiniúchán, 
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Aontas atá níos seasmhaí. d’fhonn riar ar éileamh na bhfiontar sin 

is mó a bhfuil gá acu leis a áirithiú. Sa 

tuarascáil ón Tascfhórsa Ardleibhéil um 

Infheistiú sa Bhonneagar Sóisialta san 

Eoraip18, sainaithníodh bearnaí 

infheistíochta sa bhonneagar agus sna 

seirbhísí sóisialta, lena n-áirítear in 

oideachas, in oiliúint, i sláinte agus i 

dtithíocht, nach mór tacaíocht a thabhairt 

dóibh ar leibhéal an Aontais. Dá bhrí sin, 

ba cheart lántairbhe a bhaint as an 

gcumhacht atá ag an gcaipiteal poiblí, 

tráchtálach agus daonchairdiúil i dteannta a 

chéile, mar aon le tacaíocht ó 

fhondúireachtaí, chun tacú le forbairt 

slabhra luacha margaidh shóisialta agus 

Aontas atá níos athléimní. 

_________________ _________________ 

16 COM(2017) 206. 16 COM(2017) 206 final. 

17 COM(2017) 250. 17 COM(2017) 250 final. 

18 Arna fhoilsiú mar Plépháipéar 074 

maidir le Geilleagar an Aontais in Eanáir 

2018. 

18 Arna fhoilsiú mar Phlépháipéar 074 

maidir le Geilleagar an Aontais in Eanáir 

2018. 

 

 

Leasú  17 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 18 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(18) Ba cheart don Chiste InvestEU 

feidhmiú faoi cheithre ghné bheartais, lena 

léirítear príomhthosaíochtaí bheartais an 

Aontais, mar atá an bonneagar 

inbhuanaithe; taighde, nuálaíocht agus 

digitiú: FBManna; agus infheistíocht 

shóisialta agus scileanna. 

(18) Ba cheart don Chiste InvestEU 

feidhmiú faoi cheithre ghné bheartais, lena 

léirítear príomhthosaíochtaí bheartais an 

Aontais, mar atá an bonneagar 

inbhuanaithe; taighde, nuálaíocht, cultúr 

agus digitiú: FBManna; agus infheistíocht 

shóisialta agus scileanna. 

 

Leasú  18 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 19 
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(19) 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 na 

gníomhuithe 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 gníomhuithe dá dtugtar tacaíocht 

ón gCiste InvestEU tríd an urrann le 

haghaidh an Aontais nó urrann le haghaidh 

an Bhallstáit, níor cheart maoiniú 

príobháideach a dhúbailt ná a phlódú ná 

níor cheart an iomaíocht a shaobhadh sa 

mhargadh inmheánach. 

(19) 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 na 

gníomhuithe 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, teorann, 

dhoshroichte agus iargúlta agus réigiúin 

shléibhteacha nó oileánacha amhail na 

réigiúin is forimeallaí den Aontas, chun 

cuspóirí an Chiste a ghnóthú faoi 

bhainistíocht chomhroinnte.  De thoradh 

gníomhuithe dá dtugtar tacaíocht ón gCiste 

InvestEU tríd an urrann le haghaidh an 

Aontais nó urrann le haghaidh an 

Bhallstáit, níor cheart maoiniú 

príobháideach a dhúbailt ná a phlódú ná 

níor cheart an iomaíocht a shaobhadh sa 

mhargadh inmheánach. 

 

Leasú  19 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 33 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(33) Leis an gciste InvestEU, ba cheart a 

bheith in ann, i gcás inarb iomchuí, 

deontais nó ionstraimí airgeadais, nó iad 

araon, arna gcistiú as buiséad an Aontais 

(33) Leis an gciste InvestEU, ba cheart a 

bheith in ann, i gcás inarb iomchuí, 

deontais nó ionstraimí airgeadais, nó iad 

araon, arna gcistiú as buiséad an Aontais 



 

AD\1170289GA.docx 17/28 PE627.580v02-00 

 GA 

nó as an gciste nuálaíochta de chuid scéim 

trádála astaíochtaí an Aontais a mheascadh 

ar bhealach éasca éifeachtúil leis an 

ráthaíocht sin i gcásanna inar gá sin chun 

an bonn taca is fearr a chur faoi 

infheistíochtaí chun aghaidh a thabhairt ar 

theipeanna margaidh agus cásanna 

infheistíochta fo-optamacha ar leith. 

nó as an gciste nuálaíochta de chuid scéim 

trádála astaíochtaí an Aontais a mheascadh 

ar bhealach éasca éifeachtúil leis an 

ráthaíocht sin i gcásanna inar gá sin chun 

an bonn taca is fearr a chur faoi 

infheistíochtaí chun aghaidh a thabhairt ar 

theipeanna margaidh agus cásanna 

infheistíochta fo-optamacha ar leith. 

D’fhéadfaí é a bheith comhlántach le 

tionscadail a roghnaíodh i gcláir 

Eorpacha eile, lena gcomhfhreagraítear 

do na cuspóirí sin, amhail Erasmus agus 

Eoraip na Cruthaitheachta. 

 

Leasú  20 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 3 – mír 1 – pointe a 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(a) iomaíochas an Aontais, lena n-

áirítear an nuálaíocht agus an digitiú: 

(a) iomaíochas an Aontais, lena n-

áirítear an nuálaíocht, an digitiú agus 

caipiteal daonna agus an ghné 

chultúrtha; 

 

Leasú  21 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 3 – mír 1 – pointe c 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(c) athléimneacht agus cuimsitheacht 

an Aontais; 

(c) athléimneacht shóisialta agus 

cuimsitheacht an Aontais, lena n-áirítear 

scileanna agus cumais dhaonna a neartú 

mar phríomh-chumasóirí na forbartha 

eacnamaíche, cultúrtha agus sóisialta le 

béim ar leith ar dhaoine óga, ar 

chomhdheiseanna agus ar dhífhostaíocht 

a chomhrac; 

 

Leasú  22 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 3 – mír 2 – pointe b 
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(b) tacú le hoibríochtaí maoiniúcháin 

agus infheistíochta sa taighde, sa 

nuálaíocht agus sa digitiú; 

(b) tacú le hoibríochtaí maoiniúcháin 

agus infheistíochta san oideachas, sa 

taighde, sa nuálaíocht agus sa digitiú; 

 

Leasú  23 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 3 – mír 2 – pointe c 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(c) an rochtain agus an fháil ar 

mhaoiniú a mhéadú do FBManna agus, i 

gcásanna a bhfuil údar cuí tugtha leo, do 

chuideachtaí beaga lárchaipitlithe; 

(c) an rochtain agus an fháil ar 

mhaoiniú a mhéadú do FBManna agus, i 

gcásanna a bhfuil údar cuí tugtha leo, do 

chuideachtaí beaga lárchaipitlithe, go 

háirithe in earnáil an chultúir agus na 

cruthaitheachta; 

 

Leasú  24 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 3 – mír 2 – pointe d 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(d) an rochtain agus an fháil ar 

mhicreamhaoiniú agus ar mhaoiniú a 

mhéadú d'fhiontair shóisialta, lena 

dtacaítear le hoibríochtaí maoiniúcháin 

agus infheistíochta a bhaineann leis an 

infheistíocht agus scileanna sóisialta agus 

lena ndéantar forbairt agus comhdhlúthú ar 

mhargaí infheistíochta sóisialta, sna réimsí 

dá dtagraítear i bpointe (d) d'Airteagal 7(1). 

(d) an rochtain agus an fháil ar 

mhicreamhaoiniú agus ar mhaoiniú a 

mhéadú d'fhiontair shóisialta, d’ionaid 

oiliúna, d’institiúidí agus eagraíochtaí 

oideachais, do Thionscail an Chultúir 

agus na Cruthaitheachta, tacú le 

hoibríochtaí maoiniúcháin agus 

infheistíochta a bhaineann le hinfheistíocht, 

le scileanna agus le hinniúlachtaí 

sóisialta, go háirithe iadsan a bhaineann 

le hoideachas, le cultúr agus le spórt, agus 

na margaí infheistíochta sóisialta a 

fhorbairt agus a chomhdhlúthú, sna réimsí 

dá dtagraítear i bpointe (d) d'Airteagal 7(1). 

 

Leasú  25 

Togra le haghaidh rialacháin 
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Airteagal 3 – mír 2 a (nua) 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 2a. Trína cuspóirí sonracha dá 

dtagraítear i mír 2 a shaothrú, leis an 

gClár InvestEU, tacófar le hoibríochtaí 

maoiniúcháin agus infheistíochta sna 

hearnálacha cultúrtha, cruthaitheacha 

agus closamhairc dá dtagraítear i bpointe 

8 d’Iarscríbhinn II mar chuspóir 

trasearnálach i ndlúthshineirgíocht le 

forálacha an Rialacháin lenar bunaíodh 

Clár Eoraip na Cruthaitheachta (2021-

2027). 

 

Leasú  26 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 7 –mír 1 – pointe a 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(a) ionú beartais bonneagair 

inbhuanaithe: lena gcuimsítear 

infheistíocht inbhuanaithe i réimsí amhail 

an t-iompar, fuinneamh, an nascacht 

dhigiteach, soláthar agus próiseáil 

amhábhar, an spás , na haigéin agus uisce, 

dramhaíl, an dúlra agus bonneagair 

chomhshaoil eile, trealamh, sócmhainní 

soghluaiste agus cur i bhfeidhm 

teicneolaíochtaí nuálacha a chuireann le 

cuspóirí inbhuanaitheachta nó sóisialta an 

Aontais, nó an dá rud, nó a chomhlíonann 

caighdeáin inbhuanaitheachta comhshaoil 

nó shóisialta an Aontais; 

(a) ionú beartais bonneagair 

inbhuanaithe: lena gcuimsítear 

infheistíocht inbhuanaithe i réimsí amhail 

an t-iompar, fuinneamh, an nascacht 

dhigiteach, an t-oideachas, an cultúr, 

soláthar agus próiseáil amhábhar, an spás , 

na haigéin agus uisce, dramhaíl, an dúlra 

agus bonneagair chomhshaoil eile, an 

oidhreacht chultúrtha, spórt, trealamh, 

sócmhainní soghluaiste agus cur i 

bhfeidhm teicneolaíochtaí nuálacha a 

chuireann le cuspóirí inbhuanaitheachta nó 

sóisialta an Aontais, nó an dá rud, nó a 

chomhlíonann caighdeáin 

inbhuanaitheachta comhshaoil nó sóisialta 

an Aontais; 

 

Leasú  27 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 1 – mír 1 – pointe b 
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(b) ionú beartais an taighde, na 

nuálaíochta agus an digitithe: lena 

gcuimsítear gníomhaíochtaí taighde agus 

nuálaíochta, torthaí taighde a aistriú go dtí 

an margadh, réitigh nuálacha a thaispeáint 

agus a chur i bhfeidhm agus tacaíocht chun 

cuideachtaí nuálacha cé is moite de 

FBManna a mhéadú mar aon le 

tionsclaíocht an Aontais a dhigitiú; 

(b) ionú beartais an taighde, na 

nuálaíochta, an chultúir, an oideachais 

agus an digitithe: lena gcuimsítear 

gníomhaíochtaí taighde agus nuálaíochta, 

torthaí taighde a aistriú go dtí an margadh, 

réitigh nuálacha a thaispeáint agus a chur i 

bhfeidhm agus tacaíocht chun cuideachtaí 

nuálacha cé is moite de FBManna a 

mhéadú mar aon le tionsclaíocht an 

Aontais a dhigitiú agus fothú acmhainní i 

dtionscail an chultúir agus na 

cruthaitheachta; 

 

Leasú  28 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 7 – mír 1 – pointe c 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(c) ionú beartais do FBManna: an 

rochtain agus an fháil ar mhaoiniú do 

FBManna agus, i gcásanna a bhfuil údar 

cuí tugtha leo, do chuideachtaí beaga 

lárchaipitlithe; 

(c) ionú beartais do FBManna: an 

rochtain agus an fháil ar mhaoiniú a 

mhéadú do FBManna agus, i gcásanna a 

bhfuil údar cuí tugtha leo, do chuideachtaí 

beaga lárchaipitlithe, do ghnólachtaí 

nuathionscanta agus do ghnólachtaí arna 

mbunú ag daoine óga, go háirithe in 

earnáil an chultúir agus na 

cruthaitheachta; 

 

Leasú  29 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 7 – mír 1 – pointe d 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(d) ionú beartais maidir leis an 

infheistíocht shóisialta agus le scileanna 

sóisialta: lena gcuimsítear micreamhaoiniú, 

maoiniú fiontair shóisialta agus an 

geilleagar sóisialta; scileanna, oideachas, 

oiliúint agus seirbhísí gaolmhara; 

bonneagar sóisialta (lena n-áirítear tithíocht 

(d) ionú beartais maidir leis an 

infheistíocht shóisialta agus chultúrtha 

agus le scileanna sóisialta agus cultúrtha: 

lena gcuimsítear micreamhaoiniú, maoiniú 

fiontair shóisialta,an geilleagar sóisialta 

agus an earnáil neamhbhrabúsach; 

scileanna, oideachas, oiliúint agus seirbhísí 
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shóisialta agus tithíocht do mhic léinn); 

nuálaíocht shóisialta cúram sláinte agus 

cúram fadtéarmach; cuimsiú agus 

inrochtaineacht; gníomhaíochtaí cultúrtha a 

bhfuil aidhm shóisialta ag baint leo; daoine 

leochaileacha a lánpháirtiú, lena n-áirítear 

náisiúnaigh ó thríú tír. 

gaolmhara; bonneagar sóisialta (lena n-

áirítear saoráidí oideachais a chothabháil 

agus a nuachóiriú agus tithíocht shóisialta 

agus tithíocht do mhic léinn); nuálaíocht 

shóisialta cúram sláinte agus cúram 

fadtéarmach; cuimsiú agus inrochtaineacht; 

gníomhaíochtaí cultúrtha agus spóirt a 

bhfuil aidhm shóisialta leo: 

gníomhaíochtaí a bhaineann le daoine 

óga, go háirithe iadsan nach bhfuil in 

oideachas, fostaithe nó faoi oiliúint; 

tionscail agus eagraíochtaí an chultúir 

agus na cruthaitheachta le comhphlé 

idirchultúrtha agus spriocanna 

comhtháthaithe chomh maith le daoine 

leochaileacha a lánpháirtiú, lena n-áirítear 

náisiúnaigh tríú tír. 

 

Leasú  30 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 7 – mír 3 – fomhír 2 – pointe c 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(c) meastachán a dhéanamh ar 

chuimsiú sóisialta ceantar áirithe agus 

daonraí áirithe. 

(c) meastachán a dhéanamh ar 

chuimsiú sóisialta ceantar áirithe agus 

daonraí áirithe, le béim ar leith ar dhaoine 

óga agus ar NEETanna. 

 

Leasú  31 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 7 – mír 5 a (nua) 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 5a. Beidh sé mar sprioc ag 

comhpháirtithe cur chun feidhme go 

gcuirfidh ar a laghad 10 % den 

infheistíocht faoin ionú beartais FBM le 

cuspóirí an Aontais maidir le cultúr agus 

oidhreacht chultúrtha a chomhlíonadh, i 

sineirgíocht leis na forálacha a leagtar 

síos sa Rialachán lena mbunaítear Clár 

Eoraip na Cruthaitheachta (2021-2027). 
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Leasú  32 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 19 – mír 2 – fomhír 4 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

Le comhdhéanamh an Choiste 

Infheistíochta áiritheofar go mbeidh sé ar 

an eolas tríd is tríd maidir leis na 

hearnálacha a chumhdaítear leis na 

hionuithe beartais dá dtagraítear in 

Airteagal 7(1), maidir le margaí 

geografacha san Aontas agus go mbeidh 

cothromaíocht inscne ann ina iomláine. 

Le comhdhéanamh an Choiste 

Infheistíochta áiritheofar go mbeidh sé ar 

an eolas tríd is tríd maidir leis na 

hearnálacha a chumhdaítear leis na 

hionuithe beartais dá dtagraítear in 

Airteagal 7(1), maidir le margaí 

geografacha san Aontas agus go mbeidh 

cothromaíocht inscne ann ina iomláine. 

Mar gheall ar shainiúlacht na n-

oibríochtaí maoiniúcháin agus 

infheistíochta sna hearnálacha dá 

dtagraítear i bpointe 8 d’Iarscríbhinn II 

den chlár sin, agus an riosca a bhaineann 

leis, áiritheofar láithreacht saineolaí le 

taithí ar infheistíocht sna hearnálacha 

cultúrtha, cruthaitheacha agus 

closamhairc do gach ionú beartais. 

Cuirfear vóta an tsaineolaí sin san 

áireamh leis na cúraimí a shanntar do na 

coistí infheistíochta dá dtagraítear i mír 1. 

 

Leasú  33 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 20 – mír 2 – pointe f 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(f) tacú le gníomhuithe forbartha 

acmhainneachta chun acmhainní, scileanna 

agus próisis eagraíochtúla a fhorbairt agus 

chun ullmhacht eagraíochtaí a luasghéarú 

chun go bhforbróidh tionscnóirí agus 

údaráis pleananna tionscadail agus go 

ndéanfaidh siad tionscadail a bhainistiú 

agus go gcuirfidh idirghabhálaithe 

airgeadais oibríochtaí maoiniúcháin agus 

infheistíochta chun feidhme chun tairbhe 

eintiteas a mbíonn deacrachtaí acu rochtain 

(f) tacú le gníomhuithe forbartha 

acmhainneachta chun acmhainní, scileanna 

agus próisis eagraíochtúla a fhorbairt agus 

chun ullmhacht eagraíochtaí a luasghéarú 

chun go bhforbróidh tionscnóirí agus 

údaráis pleananna tionscadail agus go 

ndéanfaidh siad tionscadail a bhainistiú 

agus go gcuirfidh idirghabhálaithe 

airgeadais oibríochtaí maoiniúcháin agus 

infheistíochta chun feidhme chun tairbhe 

eintiteas a mbíonn deacrachtaí acu rochtain 
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a fháil ar mhaoiniú, lena n-áirítear trí 

bhíthin tacaíocht chun acmhainneacht 

bainistithe riosca nó eolas earnáilbhunaithe 

a fhorbairt. 

a fháil ar mhaoiniú, lena n-áirítear trí 

bhíthin tacaíocht chun acmhainneacht 

bainistithe riosca nó eolas earnáilsonrach a 

fhorbairt, go háirithe maidir le hearnáil 

an chultúir agus na cruthaitheachta. 

 

Leasú  34 

Togra le haghaidh rialacháin 

Iarscríbhinn II – mír 1 – pointe 3 – pointe d 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(d) éiceachórais agus na seirbhísí a 

bhaineann leo a fheabhsú agus a athshlánú; 

(d) éiceachórais agus na seirbhísí a 

bhaineann leo a fheabhsú agus a athshlánú; 

láithreáin agus séadchomharthaí 

seandálaíochta nádúrtha den timpeallacht 

chultúrtha a chaomhnú agus a chosaint; 

 

Leasú  35 

Togra le haghaidh rialacháin 

Iarscríbhinn II– mír 1 – pointe 3 – pointe h a (nua) 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (ha) aghaidh a thabhairt ar an athrú 

aeráide, oidhreacht chultúrtha 

inbhuanaithe a chur chun cinn, go 

háirithe straitéisí agus ionstraimí atá 

riachtanach chun an oidhreacht 

chultúrtha san Eoraip, idir inláimhsithe 

agus doláimhsithe, a choimirciú. 

 

Leasú  36 

Togra le haghaidh rialacháin 

Iarscríbhinn II – mír 1 – pointe 5 – pointe a a (nua) 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (aa) teicneolaíocht nua amhail 

teicneolaíocht chúnta a chuirtear i 

bhfeidhm maidir le hearraí agus seirbhísí 

cultúrtha agus cruthaitheacha; 
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Leasú  37 

Togra le haghaidh rialacháin 

Iarscríbhinn II – mír 1 – pointe 5 – pointe a b (nua) 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (ab) tionscail chultúrtha agus 

chruthaitheacha agus earnálacha 

cultúrtha agus cruthaitheacha, mar 

shampla réaltacht bhreisithe/réaltacht 

fhíorúil, timpeallachtaí tumthacha, 

comhéadain idir daoine agus ríomhairí, 

prótacal idirlín agus néalbhonneagair, 

líonraí 5G, meáin nua; 

 

Leasú  38 

Togra le haghaidh rialacháin 

Iarscríbhinn II– mír 1 – pointe 6 – pointe f a (nua) 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (fa) úsáid na teicneolaíochta digití 

chun oidhreacht chultúrtha na hEorpa a 

chaomhnú agus a athshlánú, idir 

inláimhsithe agus doláimhsithe. 

 

Leasú  39 

Togra le haghaidh rialacháin 

Iarscríbhinn II – mír 1 – pointe 6 – pointe f b (nua) 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (fb) bainistiú teicneolaíoch ar chearta 

maoine intleachtúla. 

 

Leasú  40 

Togra le haghaidh rialacháin 

Iarscríbhinn II – mír 1 – pointe 8 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

8. Earnálacha an chultúir agus na 8. Earnálacha an chultúir agus na 
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cruthaitheachta; na meáin, an earnáil 

chlosamhairc agus an iriseoireacht. 

cruthaitheachta; na meáin, an earnáil 

chlosamhairc agus an iriseoireacht, an 

fhógraíocht, an oidhreacht chultúrtha, na 

lámhcheardaíochtaí traidisiúnta, na 

hiarsmalanna, an spórt, an dearadh, an 

scannánaíocht, an amharclannaíocht, an 

ceol, na hamharc-ealaíona, an 

fhoilsitheoireacht, na físchluichí. 

 

Leasú  41 

Togra le haghaidh rialacháin 

Iarscríbhinn II – mír 1 – pointe 8 a (nua) 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 8 a. tionscail a bhaineann leis an 

spórt; inbhuanaitheacht agus brabúsacht 

na hinfheistíochta i saoráidí spóirt, in 

ócáidí spóirt agus i gcomhpháirtíochtaí le 

hearnálacha eile tionsclaíochta. 

 

Leasú  42 

Togra le haghaidh rialacháin 

Iarscríbhinn II – mír 1 – pointe 9 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

9. Turasóireacht. 9. Turasóireacht, lena n-áirítear 

tionscadail lena gcuirtear an 

tuarasóireacht inbhuanaithe chun cinn 

agus a bhaineann le haon fhoirm 

speisialta den turasóireacht théamach 

amhail oilithreacht reiligiúnach agus 

chultúrtha, spórt agus turasóireacht 

oideachasúil, turasóireacht tuaithe agus 

turasóireacht i measc daoine óga. 

 

Leasú  43 

Togra le haghaidh rialacháin 

Iarscríbhinn II – mír 1 – pointe 11 – pointe d – pointe i 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 
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(i) oideachas agus oiliúint, lena n-

áirítear oideachas agus cúram luathóige, 

saoráidí oideachasúla, tithíocht do mhic 

léinn agus trealamh digiteach; 

(i) oideachas agus oiliúint, lena n-

áirítear oideachas luath-óige, oideachas, 

tógáil agus cúram réamh-bhunscoile, 

idirghabhálacha dírithe ar shaoráidí 

oideachais a chothabháil agus a 

nuachóiriú, lena n-áirítear aisfheistiú 

seismeach agus bacainní ailtireachta a 

dhíothú, tithíocht do mhic léinn agus 

trealamh digiteach; 

 

 

Leasú  44 

Togra le haghaidh rialacháin 

Iarscríbhinn – mír 1 – pointe 11 – pointe f 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(f) gníomhaíochtaí cultúrtha a bhfuil 

aidhm shóisialta ag baint leo; 

(f) gníomhaíochtaí cultúrtha agus 

ócáidí spóirt a bhfuil aidhm shóisialta leo: 

tacaíocht do ghrúpaí leochaileacha, do 

chuimsiú sóisialta agus do charthanacht; 
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