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LEASUITHE

Cuireann an Coiste um Chultúr agus um Oideachas na leasuithe seo a leanas faoi bhráid an 
Choiste um Buiséid agus an Choiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta, mar 
na coistí atá freagrach:

Leasú 1

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6) Is earnálacha tábhachtacha 
mearfháis iad na hearnálacha cultúrtha 
agus cruthaitheacha san Aontas, earnálacha 
a ghineann luach eacnamaíoch agus 
cultúrtha araon as maoin intleachtúil agus 
as cruthaitheacht an duine. D’imir srianta 
ar theagmhálacha sóisialta a cuireadh i 
bhfeidhm le linn ghéarchéim COVID-19 
tionchar eacnamaíoch diúltach nach beag 
ar na hearnálacha sin. Ina theannta sin, 
cuireann nádúr doláimhsithe na sócmhainní 
sna hearnálacha sin teorainn ar theacht 
FBManna agus eagraíochtaí ó na 
hearnálacha sin ar mhaoiniú príobháideach 
atá ríthábhachtach ionas gur féidir 
infheistíocht a dhéanamh, méadú ó scála 
agus dul san iomaíocht ar leibhéal 
idirnáisiúnta. Ba cheart go leanfaidh an 
Clár InvestEU de bheith ag éascú teacht ar 
airgeadas do FMBanna agus d’eagraíochtaí 
sna hearnálacha cultúrtha agus 
cruthaitheacha. Tá na hearnálacha cultúrtha 
agus cruthaitheacha, closamhairc agus 
meán ríthábhachtach dár n-éagsúlacht 
chultúrtha agus dár ndaonlathas sa ré 
dhigiteach, agus is dlúthchuid dár n-
oireachas agus dár neamhspleáchas iad, 
agus braitheann an cumas fadtéarma ábhar 
a tháirgeadh agus a dháileadh don lucht 
féachana fairsing trasna na dteorainneacha 
náisiúnta ar infheistíochtaí straitéiseacha in 
ábhar closamhairc agus meán agus sa 
teicneolaíocht lena mbaineann.

(6) Is earnálacha tábhachtacha 
mearfháis iad na hearnálacha cultúrtha 
agus cruthaitheacha san Aontas, ar féidir 
leo ról tábhachtach a bheith acu i 
dtéarnamh inbhuanaithe a áirithiú, 
earnálacha a ghineann luach eacnamaíoch 
agus cultúrtha araon as maoin intleachtúil 
agus as cruthaitheacht an duine. D’imir 
srianta ar theagmhálacha sóisialta a 
cuireadh i bhfeidhm le linn ghéarchéim 
COVID-19 tionchar eacnamaíoch diúltach 
nach beag, rud a d’fhéadfadh dochar 
struchtúrach fadtéarmach a dhéanamh 
don rochtain ar Shaoráid Ráthaíochta 
Earnálacha an Chultúir agus na 
Cruthaitheachta nó ar ionstraimí casta 
airgeadais le haghaidh na n-earnálacha 
sin. Ina theannta sin, cuireann cineál 
doláimhsithe na sócmhainní sna 
hearnálacha sin teorainn ar rochtain 
FBManna agus eagraíochtaí ó na 
hearnálacha sin ar mhaoiniú príobháideach 
atá ríthábhachtach ionas gur féidir 
infheistíocht a dhéanamh, méadú ó scála 
agus dul san iomaíocht ar leibhéal 
idirnáisiúnta. Ba cheart go leanfaidh an 
Clár InvestEU de bheith ag éascú rochtain 
ar airgeadas do FMBanna agus 
d’eagraíochtaí sna hearnálacha cultúrtha 
agus cruthaitheacha. Tá na hearnálacha 
cultúrtha agus cruthaitheacha, closamhairc 
agus meán ríthábhachtach dár n-éagsúlacht 
chultúrtha agus d’fhorbairt sochaithe atá 
daonlathach agus comhtháite sa ré 
dhigiteach, agus is dlúthchuid dár n-
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oireachas agus dár neamhspleáchas iad, 
agus tá iomaíochas na n-earnálacha agus 
a gcumas fadtéarmach ábhar 
ardcháilíochta a tháirgeadh agus a 
dháileadh ar lucht féachana fairsing thar 
theorainneacha náisiúnta ag brath ar 
infheistíochtaí straitéiseacha in ábhar 
closamhairc agus meán agus sa 
teicneolaíocht, agus an t-iolrachas agus 
an tsaoirse cainte á n-urramú.

Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 14

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14) Mar gheall ar rátaí ísle 
infheistíochta bonneagair san Aontas le 
linn na géarchéime airgeadais agus arís eile 
le linn na géarchéime COVID-19, baineadh 
an bonn de chumas an Aontais chun 
borradh a chur faoin bhfás inbhuanaithe, 
iomaíochas agus faoin gcóineasú. 
Cruthaíonn sé riosca freisin go ndéanfar 
míchothromaíochtaí a chomhdhlúthú agus 
go gcuirfear isteach ar fhorbairt 
fhadtéarmach na réigiún. Is gá 
infheistíochtaí measartha mór a dhéanamh 
sa bhonneagar san Aontas, go háirithe 
maidir le hidirnascadh agus éifeachtúlacht 
fuinnimh agus chun Limistéar Iompair 
Eorpach Aonair a chruthú, is gá na 
hinfheistíochtaí sin a dhéanamh chun 
spriocanna inbhuanaitheachta an Aontais a 
chomhlíonadh, gealltanais an Aontais i 
leith SFInna, agus spriocanna fuinnimh 
agus aeráide 2030 san áireamh. Dá réir sin, 
ba cheart tacaíocht ón gCiste InvestEU 
díriú ar infheistíochtaí in iompar, 
fuinneamh, lena n-áirítear éifeachtúlacht 
fuinnimh agus foinsí fuinnimh in-athnuaite 
agus foinsí fuinnimh astaíochtaí ísle atá 
sábháilte agus inbhuanaithe, bonneagar 
comhshaoil, bonneagar a bhaineann le 
gníomhú ar son na haeráide, bonneagar 
muirí agus bonneagar digiteach. Ba cheart 

(14) Le linn na géarchéime airgeadais 
agus arís le linn ghéarchéim Covid-19, 
bhain rátaí ísle infheistíochta i sócmhainní 
agus i mbonneagar inláimhsithe agus 
doláimhsithe san Aontas an bonn ó 
chumas an Aontais borradh a chur faoin 
bhfás inbhuanaithe, faoin iomaíochas agus 
faoin gcóineasú. Cruthaíonn sé riosca 
freisin go ndéanfar míchothromaíochtaí a 
chomhdhlúthú laistigh de na Ballstáit agus 
eatarthu agus go gcuirfear isteach ar 
fhorbairt fhadtéarmach na réigiún. Is gá 
infheistíochtaí measartha mór a dhéanamh 
sa bhonneagar san Aontas, go háirithe 
maidir le hidirnascadh agus éifeachtúlacht 
fuinnimh agus chun Limistéar Iompair 
Eorpach Aonair a chruthú, is gá na 
hinfheistíochtaí sin a dhéanamh chun 
spriocanna inbhuanaitheachta an Aontais a 
chomhlíonadh, gealltanais an Aontais i 
leith SFInna, agus spriocanna fuinnimh 
agus aeráide 2030 san áireamh. Dá réir sin, 
ba cheart an tacaíocht ón gCiste InvestEU a 
bheith dírithe ar infheistíochtaí in iompar, 
fuinneamh, lena n-áirítear éifeachtúlacht 
fuinnimh agus foinsí fuinnimh in-athnuaite 
agus foinsí fuinnimh astaíochtaí ísle atá 
sábháilte agus inbhuanaithe, bonneagar 
comhshaoil, bonneagar a bhaineann leis an 
ngníomhú ar son na haeráide, bonneagar 
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go mbeadh sé mar aidhm ag an gClár 
InvestEU tosaíocht a thabhairt do réimsí 
atá gann ar infheistíocht, agus ina bhfuil gá 
le tuilleadh infheistíochta. 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 
atá ag an Aontas. Agus aird á tabhairt ar 
bhagairtí sábháilteachta agus slándála, ba 
cheart go n-áireofaí bearta maidir le 
hathléimneacht bonneagair do thionscadail 
infheistíochta a fhaigheann tacaíocht ón 
Aontas, lena n-áirítear cothabháil agus 
sábháilteacht bonneagair, agus prionsabail 
maidir le saoránaigh a chosaint i spásanna 
poiblí a chur san áireamh. Ba cheart an 
méid sin a bheith comhlántach leis na 
hiarrachtaí arna ndéanamh ag cistí eile an 
Aontais lena dtugtar tacaíocht do 
chomhpháirteanna slándála infheistíochtaí 
sa mhéid a leanas; spásanna poiblí, iompar, 
fuinneamh agus bonneagar criticiúil eile, 
mar atá Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na 
hEorpa.

muirí agus bonneagar digiteach. Ba cheart 
go mbeadh sé mar aidhm ag an gClár 
InvestEU tosaíocht a thabhairt do réimsí 
atá gann ar infheistíocht, agus ina bhfuil gá 
le tuilleadh infheistíochta. 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 
atá ag an Aontas. Agus aird á tabhairt ar 
bhagairtí sábháilteachta agus slándála, ba 
cheart go n-áireofaí bearta maidir le 
hathléimneacht bonneagair sna tionscadail 
infheistíochta a fhaigheann tacaíocht ón 
Aontas, lena n-áirítear cothabháil agus 
sábháilteacht bonneagair, agus prionsabail 
maidir le saoránaigh a chosaint i spásanna 
poiblí a chur san áireamh. Ba cheart an 
méid sin a bheith comhlántach leis na 
hiarrachtaí arna ndéanamh ag cistí eile an 
Aontais lena dtugtar tacaíocht do 
chomhpháirteanna slándála infheistíochtaí 
sa mhéid a leanas; spásanna poiblí, iompar, 
fuinneamh agus bonneagar criticiúil eile, 
mar atá Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na 
hEorpa.

Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 22

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(22) Mar a leagtar amach i bpáipéar 
machnaimh an Choimisiúin maidir le gné 
shóisialta na hEorpa an 26 Aibreán 2017, 
sa Teachtaireacht maidir le Colún Eorpach 
na gCeart Sóisialta, agus i gcreat an 
Aontais maidir le Coinbhinsiún na Náisiún 
Aontaithe ar Chearta Daoine atá faoi 
Mhíchumas agus sa Teachtaireacht maidir 
le ‘Eoraip Láidir Shóisialta d’Aistrithe 
Córa’ an 14 Eanáir 2020, is 

(22) Mar a leagtar amach i bpáipéar 
machnaimh an Choimisiúin maidir le gné 
shóisialta na hEorpa an 26 Aibreán 2017, 
sa Teachtaireacht maidir le Colún Eorpach 
na gCeart Sóisialta, agus i gcreat an 
Aontais maidir le Coinbhinsiún na Náisiún 
Aontaithe ar Chearta Daoine atá faoi 
Mhíchumas agus sa Teachtaireacht maidir 
le ‘Eoraip Láidir Shóisialta d’Aistrithe 
Córa’ an 14 Eanáir 2020, is 
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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 gcultúr, ar an 
bhfostaíocht, ar an tsláinte agus ar 
sheirbhísí sóisialta. Má dhéantar 
infheistíocht sa gheilleagar sóisialta agus sa 
gheilleagar a bhaineann le scileanna agus 
caipiteal daonna, mar aon le 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 in oideachas agus in oiliúint, 
lena n-áirítear athsciliú agus uas-sciliú 
oibrithe, inter alia i réigiúin atá i 
dtuilleamaí geilleagar atá dian ar charbón 
agus a ndéanann an t-aistriú chuig 
geilleagar ísealcharbóin difear dóibh. Ba 
cheart úsáid a bhaint as chun tacú le 
tionscadail a ghineann tionchair 
dheimhneacha shóisialta agus a chuireann 
feabhas ar chuimsiú sóisialta trí chúnamh a 
thabhair fostaíocht a mhéadú ar fud na 
réigiún go léir, go háirithe i measc na 
ndaoine atá gan scileanna agus daoine atá 
dífhostaithe go fadtéarmach, agus feabhas 
a chur ar an staid maidir le comhionannas 
inscne, comhionannas deiseanna, neamh-
idirdhealú, inrochtaineacht, an 
dlúthpháirtíocht idir na glúnta, earnáil na 
sláinte agus na seirbhísí sóisialta, tithíocht 
shóisialta, easpa dídine, an chuimsitheacht 
dhigiteach, forbairt phobail, ról agus ionad 
daoine óga sa tsochaí agus daoine 
leochaileacha freisin, lena n-áirítear 
náisiúnaigh tríú tíortha. Ba cheart go 
dtacóidh an Clár InvestEU freisin le cultúr 
agus cruthaitheacht Eorpach lena 
mbaineann cuspóir sóisialta.

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 
leis an gcuimsiú sóisialta san Eoraip a 
chothú. Tá tionchar ag an neamhionannas 
deiseanna go háirithe ar an rochtain ar an 
oideachas, ar an oiliúint, ar an gcultúr, ar 
an bhfostaíocht, ar an tsláinte, ar thithíocht 
agus ar sheirbhísí sóisialta. Má dhéantar 
infheistíocht sa gheilleagar sóisialta agus sa 
gheilleagar a bhaineann le scileanna agus 
caipiteal daonna, mar aon le 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 in oideachas agus in oiliúint 
ardcháilíochta agus ionchuimsitheach, 
lena n-áirítear athsciliú agus uas-sciliú 
oibrithe, inter alia i réigiúin atá i 
dtuilleamaí geilleagar atá dian ar charbón 
agus a ndéanann an t-aistriú chuig 
geilleagar ísealcharbóin difear dóibh. Ba 
cheart úsáid a bhaint as chun tacú le 
tionscadail a ghineann tionchair 
dheimhneacha shóisialta agus a chuireann 
feabhas ar chuimsiú sóisialta agus ar 
dhlúthpháirtíocht trí chuidiú le fostaíocht 
a mhéadú ar fud na réigiún go léir, go 
háirithe i measc na ndaoine atá gan 
scileanna agus daoine atá dífhostaithe go 
fadtéarmach, agus feabhas a chur ar an 
staid maidir le comhionannas inscne, 
comhionannas deiseanna, neamh-
idirdhealú, inrochtaineacht, an 
dlúthpháirtíocht idir na glúnta, earnáil na 
sláinte agus na seirbhísí sóisialta, tithíocht 
shóisialta, easpa dídine, an chuimsitheacht 
dhigiteach, forbairt phobail, ról agus ionad 
daoine óga sa tsochaí chomh maith le 
daoine leochaileacha agus daoine ar lú na 
deiseanna atá acu, lena n-áirítear 
náisiúnaigh tríú tíortha. Ba cheart go 
dtacóidh an Clár InvestEU freisin le cultúr 
agus cruthaitheacht Eorpach lena 
mbaineann cuspóir sóisialta.
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Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 24

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(24) Sa ghéarchéim eacnamaíoch a 
ghabhann leis an bpaindéim Covid-19, níl 
leithdháileadh acmhainní go hiomlán 
éifeachtúil agus cuireann riosca a mheastar 
a bheith ann isteach go mór ar shreabhadh 
infheistíocht phríobháideach. Sna cúinsí 
sin, bíonn an phríomhghné den Chiste 
InvestEU chun an riosca a mhaolú i gcás 
tionscadal inmharthana chun airgeadas 
príobháideach a mhealladh thar a bheith 
luachmhar agus ba cheart í a threisiú, inter 
alia chun frithghníomh i gcoinne an riosca 
de théarnamh neamhshiméadrach. Ba 
cheart go mbeadh an Clár InvestEU in ann 
tacaíocht ríthábhachtach a chur ar fáil do 
chuideachtaí le linn na céime téarnaimh 
agus san am céanna fócas láidir 
infheisteoirí a áirithiú ar thosaíochtaí 
beartais an Aontais sa mheántéarma agus 
san fhadtéarma mar atá an Comhaontú 
Glas don Eoraip, Plean Infheistíochta an 
Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip, an 
Straitéis maidir le Todhchaí Dhigiteach na 
hEorpa a Mhúnlú agus maidir leis hEoraip 
Shóisialta Láidir d’Aistrithe Córa. Ba 
cheart go gcuirfidh sé go mór le cumas 
glactha riosca Ghrúpa an Bhainc Eorpaigh 
Infheistíochta (BEI) agus na mbanc agus 
na n-institiúidí náisiúnta promóisin agus 
comhpháirtithe cur chun feidhme eile chun 
tacú le téarnamh eacnamaíoch.

(24) Sa ghéarchéim eacnamaíoch a 
ghabhann leis an bpaindéim Covid-19, níl 
leithdháileadh acmhainní go hiomlán 
éifeachtúil agus cuireann riosca a mheastar 
a bheith ann isteach go mór ar shreabhadh 
infheistíochta príobháidí. Sna cúinsí sin, 
bíonn an phríomhghné den Chiste 
InvestEU chun an riosca a mhaolú i gcás 
tionscadail inmharthana chun airgeadas 
príobháideach a mhealladh thar a bheith 
luachmhar agus ba cheart í a threisiú, inter 
alia chun frithghníomh i gcoinne an riosca 
a bhaineann le téarnamh 
neamhshiméadrach. Ba cheart go mbeadh 
an Clár InvestEU in ann tacaíocht 
airgeadais ríthábhachtach a chur ar fáil do 
chuideachtaí, go háirithe do FBManna atá 
ag gníomhú i réimsí na nuálaíochta agus 
na cruthaitheachta agus a bhfuil próifílí 
riosca níos airde acu agus nach bhfuil 
aon rochtain acu ar mhargaí airgeadais, 
nó beagán rochtana ar a mhéad, le linn na 
céime téarnaimh agus san am céanna, fócas 
láidir infheisteoirí a áirithiú ar thosaíochtaí 
beartais an Aontais sa mheántéarma agus 
san fhadtéarma amhail an Comhaontú Glas 
don Eoraip, Plean Infheistíochta an 
Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip, an 
Straitéis maidir le Todhchaí Dhigiteach na 
hEorpa a Mhúnlú agus an Eoraip Láidir 
Shóisialta d’Aistrithe Córa. Ba cheart go 
gcuirfidh sé go mór le cumas glactha riosca 
Ghrúpa an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta 
(BEI) agus na mbanc agus na n-institiúidí 
náisiúnta promóisin agus comhpháirtithe 
cur chun feidhme eile chun tacú le 
téarnamh eacnamaíoch.
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Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 28

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(28) Ba cheart go mbeadh príomhfhócas 
an ionú um infheistíocht straitéiseach san 
Eoraip ar thacaíocht do na faighteoirí 
deiridh atá bunaithe i mBallstát agus i 
mbun oibríochta san Aontas agus a bhfuil a 
ngníomhaíochtaí tábhachtach ó thaobh 
straitéise de don Aontas go háirithe ag 
féachaint do na haistrithe, idir ghlas agus 
dhigiteach, agus d’athléimneacht 
fheabhsaithe sna réimsí a leanas;  (i) 
soláthar cúram sláinte criticiúil, monarú 
agus stoc-charnadh cógas, gléasanna 
míochaine agus soláthairtí míochaine, an 
cumas freagartha géarchéime sláinte agus 
an córas cosanta sibhialta a neartú, (ii) 
bonneagar criticiúil, bíodh sé fisiciúil nó 
fíorúil; (iii) soláthar earraí agus seirbhísí 
atá lárnach d’oibriú agus do chothabháil an 
bhonneagair sin, (iv) 
eochairtheicneolaíochtaí cumasúcháin, 
claochlaitheacha, glasa agus digiteacha 
agus nuálaíochtaí ceannródaíocha i gcás 
ina bhfuil an infheistíocht tábhachtach go 
straitéiseach do thodhchaí thionsclaíoch an 
Aontais, lena n-áirítear intleacht shaorga, 
blocshlabhra, bogearraí, róbataic, 
leathsheoltóirí, micreaphróiseálaithe, 
teicneolaíochtaí imeall-ríomhaireachta 
agus néalríomhaireachta, ríomhaireacht 
ardfheidhmíochta, cibearshlándáil, 
teicneolaíochtaí candamacha, 
teicneolaíochtaí fuinnimh in-athnuaite, 
teicneolaíochtaí stórála fuinnimh lena n-
áirítear ceallraí, teicneolaíochtaí iompair 
inbhuanaithe, feidhmeanna na hidrigine 
glaine agus na cille breosla, 
teicneolaíochtaí dícharbónaithe don earnáil 
tionsclaíochta, gabháil agus stóráil carbóin, 
teicneolaíochtaí an gheilleagair 
chiorclaigh, bithleigheas, 
nanaitheicneolaíochtaí, cógaisíocht agus 
ardábhair; (v) saoráidí monaraíochta le 

(28) Ba cheart go mbeadh príomhfhócas 
an ionú um infheistíocht straitéiseach san 
Eoraip ar thacaíocht do na faighteoirí 
deiridh atá bunaithe i mBallstát agus i 
mbun oibríochta san Aontas agus a bhfuil a 
ngníomhaíochtaí tábhachtach ó thaobh 
straitéise de don Aontas go háirithe ag 
féachaint do na haistrithe, idir ghlas agus 
dhigiteach, agus d’athléimneacht 
fheabhsaithe sna réimsí a leanas; (i) 
soláthar cúram sláinte criticiúil, monarú 
agus stoc-charnadh cógas, feistí leighis 
agus soláthairtí míochaine, an cumas 
freagartha géarchéime sláinte agus an córas 
cosanta sibhialta a neartú, (ii) bonneagar 
criticiúil, bíodh sé fisiceach nó fíorúil, nó 
bunaithe ar mhaoin intleachtúil, amhail 
bonneagar i réimse an ábhair 
closamhairc a chruthú agus a dháileadh; 
(iii) soláthar earraí agus seirbhísí atá 
lárnach d’oibriú agus do chothabháil an 
bhonneagair sin, (iv) 
eochairtheicneolaíochtaí cumasúcháin, 
claochlaitheacha, glasa agus digiteacha 
agus nuálaíochtaí ceannródaíocha i gcás 
ina bhfuil an infheistíocht tábhachtach go 
straitéiseach do thodhchaí thionsclaíoch an 
Aontais, lena n-áirítear an intleacht 
shaorga, blocshlabhra, bogearraí, an 
róbataic, leathsheoltóirí, 
micreaphróiseálaithe, teicneolaíochtaí 
imeall-ríomhaireachta agus 
néalríomhaireachta, ríomhaireacht 
ardfheidhmíochta, an chibearshlándáil, 
teicneolaíochtaí candamacha, 
teicneolaíochtaí fuinnimh in-athnuaite, 
teicneolaíochtaí stórála fuinnimh lena n-
áirítear ceallraí, teicneolaíochtaí iompair 
inbhuanaithe, feidhmeanna na hidrigine 
glaine agus na cille breosla, 
teicneolaíochtaí dícharbónaithe don earnáil 
tionsclaíochta, gabháil agus stóráil carbóin, 
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haghaidh olltáirgeadh comhpháirteanna 
agus gléasanna Faisnéise, Cumarsáide agus 
Teicneolaíochta san Aontas; (vi) ionchuir 
chriticiúla a stoc-charnadh agus a sholáthar 
do ghníomhaithe poiblí, do ghnóthaí nó do 
thomhaltóirí san Aontas; (vii) 
teicneolaíochtaí criticiúla agus ionchur i 
gcomhair shlándáil an Aontais agus a 
Bhallstát, amhail earnálacha spáis agus 
cosanta agus an chibearshlándáil, agus 
ítimí dé-úsáide mar a shainmhínítear i 
bpointe 1 d’Airteagal 2 de Rialachán (CE) 
Uimh. 428/2009 ón gComhairle. Ba cheart 
go mbeadh oifig chláraithe na bhfaighteoirí 
deiridh i mBallstát agus ba cheart go 
mbeidís gníomhach san Aontas, is é sin le 
rá go mbíonn siad i mbun gníomhaíochtaí 
suntasacha ó thaobh foirne, monaraíochta, 
taighde agus forbartha nó gníomhaíochtaí 
gnó eile san Aontas. Ba cheart gur féidir le 
tionscadail a chuirfeadh le héagsúlú na 
slabhraí soláthair straitéiseacha sa 
Mhargadh Aontais trí oibríochtaí i roinnt 
suíomhanna éagsúla ar fud an Aontais in 
ann tairbhe a bhaint as.

teicneolaíochtaí an gheilleagair 
chiorclaigh, bithleigheas, 
nanaitheicneolaíochtaí, cógaisíocht agus 
ardábhair; (v) saoráidí monaraíochta le 
haghaidh olltáirgeadh comhpháirteanna 
agus gléasanna Faisnéise, Cumarsáide agus 
Teicneolaíochta san Aontas; (vi) ionchuir 
chriticiúla a stoc-charnadh agus a sholáthar 
do ghníomhaithe poiblí, do ghnóthaí nó do 
thomhaltóirí san Aontas; (vii) 
teicneolaíochtaí criticiúla agus ionchur i 
gcomhair shlándáil an Aontais agus a 
Bhallstát, amhail earnálacha spáis agus 
cosanta agus an chibearshlándáil, agus 
ítimí dé-úsáide mar a shainmhínítear i 
bpointe 1 d’Airteagal 2 de Rialachán (CE) 
Uimh. 428/2009 ón gComhairle. Ba cheart 
go mbeadh oifig chláraithe na bhfaighteoirí 
deiridh i mBallstát agus ba cheart go 
mbeidís gníomhach san Aontas, is é sin le 
rá go mbíonn siad i mbun gníomhaíochtaí 
suntasacha ó thaobh foirne, monaraíochta, 
taighde agus forbartha nó gníomhaíochtaí 
gnó eile san Aontas. Ba cheart gur féidir le 
tionscadail a chuirfeadh le héagsúlú na 
slabhraí soláthair straitéiseacha sa 
Mhargadh Aontais trí oibríochtaí i roinnt 
suíomhanna éagsúla ar fud an Aontais in 
ann tairbhe a bhaint as.

Leasú 6

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 59

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(59) Ó thaobh an chiste InvestEU de, tá 
gá le tacaíocht fothaithe acmhainneachta 
chun cumas eagraíochtúil agus 
gníomhaíochtaí cruthaithe margaidh a 
fhorbairt, ar nithe iad atá ag teastáil chun 
tionscadail ardcháilíochta a thionscnamh. 
Ba cheart go díreodh a leithéid sin de 
thacaíocht ar idirghabhálacha airgeadais 
atá ríthábhachtach chun cuidiú le 
cuideachtaí beaga rochtain a fháil ar 
mhaoiniú agus lán a n-acmhainneachta a 

(59) Ó thaobh an chiste InvestEU de, tá 
gá le tacaíocht fothaithe acmhainneachta 
chun cumas eagraíochtúil agus 
gníomhaíochtaí cruthaithe margaidh a 
fhorbairt, ar nithe iad atá ag teastáil chun 
tionscadail ardcháilíochta a thionscnamh. 
Ba cheart go ndíreodh a leithéid sin de 
thacaíocht ar idirghabhálacha airgeadais 
atá ríthábhachtach chun cuidiú le 
micrifhiontair, fiontair bheaga agus 
fiontair mheánmhéide, go háirithe iad 
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bhaint amach. Anuas air sin, is é an aidhm 
atá ann na dálaí a chruthú chun go 
dtiocfaidh méadú ar líon na bhfaighteoirí 
incháilithe a d’fhéadfadh a bheith ann i 
ndeighleoga nuaghinte margaidh, go 
háirithe i gcás ina dtiocfaidh ardú mór ar 
chostas an idirbhirt ar leibhéal an 
tionscadail, de thoradh a lú is atá méid na 
dtionscadal aonair, faoi mar atá i gcás an 
éiceachórais maoinithe shóisialta. Ba 
cheart, mar sin, an tacaíocht fothaithe 
acmhainneachta a bheith comhlántach agus 
sa bhreis ar ghníomhaíochtaí a dhéantar 
faoi chláir eile de chuid an Aontais a 
chumhdaíonn réimse beartais ar leith. Ba 
cheart iarracht a thabhairt chun tacú le 
fothú acmhainneachta tionscnóirí 
tionscadal ionchasach, go háirithe 
eagraíochtaí agus údaráis áitiúla.

siúd a ghineann sócmhainní 
doláimhsithe, amhail cuideachtaí ó 
earnálacha an chultúir agus na 
cruthaitheachta, chun rochtain a fháil ar 
mhaoiniú agus lán a n-acmhainneachta 
iomlán a bhaint amach. Anuas air sin, is é 
an aidhm atá ann na dálaí a chruthú chun 
go dtiocfaidh méadú ar líon na 
bhfaighteoirí incháilithe a d’fhéadfadh a 
bheith ann i ndeighleoga nuaghinte 
margaidh, go háirithe i gcás ina dtiocfaidh 
ardú mór ar chostas an idirbhirt ar leibhéal 
an tionscadail, de thoradh a lú is atá méid 
na dtionscadal aonair, faoi mar atá i gcás 
an éiceachórais maoinithe shóisialta. Ba 
cheart, mar sin, an tacaíocht fothaithe 
acmhainneachta a bheith comhlántach agus 
sa bhreis ar ghníomhaíochtaí a dhéantar 
faoi chláir eile de chuid an Aontais a 
chumhdaíonn réimse beartais ar leith. Ba 
cheart iarracht a dhéanamh chun tacú le 
fothú acmhainneachta na dtionscnóirí 
tionscadal ionchasacha, go háirithe 
eagraíochtaí agus údaráis áitiúla.

Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1 – pointe g

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(g) téarnamh inbhuanaithe 
cuimsitheach gheilleagar an Aontais tar éis 
na géarchéime a tháinig de thoradh 
phaindéim COVID-19, buanú agus neartú 
shlabhraí luacha straitéiseacha an 
gheilleagair sin, agus coinneáil agus 
atreisiú gníomhaíochtaí a bhfuil tábhacht 
straitéiseach don Aontas ag baint leo i ndáil 
le bonneagar criticiúil, le teicneolaíochtaí 
claochlaitheacha, le nuálaíochtaí a thugann 
athrú ó bhonn agus le hionchur eile a 
dhéanann difear do ghnólachtaí agus do 
thomhaltóirí.

(g) téarnamh inbhuanaithe 
cuimsitheach gheilleagar an Aontais tar éis 
na géarchéime a tháinig de thoradh 
phaindéim COVID-19, seasamh lena 
shlabhraí straitéiseacha sócmhainní 
inláimhsithe agus doláimhsithe agus iad a 
neartú, agus coinneáil agus atreisiú 
gníomhaíochtaí a bhfuil tábhacht 
straitéiseach don Aontas ag baint leo i ndáil 
le bonneagar criticiúil, bídís fisiceach nó 
fíorúil nó bunaithe ar mhaoin 
intleachtúil, le teicneolaíochtaí 
claochlaitheacha, le nuálaíochtaí a thugann 
athrú ó bhonn agus le hionchur eile a 
dhéanann difear do ghnólachtaí agus do 
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thomhaltóirí.

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 1 – pointe e – pointe ii

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

ii) bonneagar criticiúil, bíodh sé 
fisiceach nó fíorúil, ar a n-áirítear eilimintí 
bonneagair a n-aithnítear gur cinn 
chriticiúla iad sna réimsí seo a leanas – 
fuinneamh, iompar, comhshaol, sláinte, 
cumarsáid dhigiteach shlán, 5G, idirlíon na 
rudaí nithiúla, ardáin seirbhíse ar líne, 
néalríomhaireacht shlán, próiseáil nó 
stóráil sonraí, íocaíochtaí agus bonneagar 
airgeadais, aeraspás, cosaint, earnáil na 
cumarsáide, na meáin chumarsáide, 
oideachas agus oiliúint, bonneagar 
toghchánach agus saoráidí íogaire, chomh 
maith le talamh agus eastát réadach a 
bhfuil ríthábhacht leo in úsáid bonneagair 
chriticiúil den sórt sin;

ii) bonneagar criticiúil, bíodh sé 
fisiceach nó fíorúil nó bunaithe ar mhaoin 
intleachtúil, ar a n-áirítear eilimintí 
bonneagair a n-aithnítear gur cinn 
chriticiúla iad sna réimsí seo a leanas – 
fuinneamh, iompar, comhshaol, sláinte, 
cumarsáid dhigiteach shlán, 5G, idirlíon na 
rudaí nithiúla, ardáin seirbhíse ar líne, 
néalríomhaireacht shlán, próiseáil nó 
stóráil sonraí, íocaíochtaí agus bonneagar 
airgeadais, aeraspás, cosaint, earnáil na 
cumarsáide, na meáin chumarsáide, an 
earnáil chlosamhairc, an cultúr agus an 
chruthaitheacht, lena n-áirítear an 
oidhreacht chultúrtha, oideachas agus 
oiliúint, bonneagar toghchánach agus 
saoráidí íogaire, chomh maith le talamh 
agus eastát réadach a bhfuil ríthábhacht leo 
in úsáid bonneagair chriticiúil den sórt sin;


