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MOLTAÍ

Iarrann an Coiste um Fhorbairt ar an gCoiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus 
Airgeadaíochta, mar an coiste atá freagrach, na moltaí seo a leanas a ionchorprú ina thairiscint 
i gcomhair rúin:

A. de bhrí gur fhormheas an Banc Eorpach Infheistíochta (BEI) iasachtaí ar luach EUR 7.8 
billiún in 2019 do thionscadail lasmuigh den Aontas, lena n-áirítear EUR 1.1 billiún i 
dtíortha is lú forbairt (TLFanna) agus stáit leochaileacha;

1. ag aithint go bhféadfadh ról tábhachtach a bheith ag BEI, an t-iasachtóir iltaobhach is 
mó ar domhan, i dtaca le cur le cuspóirí bheartas forbartha an Aontais, agus go háirithe 
leis an acmhainneacht atá aige gníomhaíocht ar son na haeráide a chur chun cinn agus 
tacú leis an téarnamh ó shuaití amhail COVID-19;

2. ag cur béim ar an bprionsabal ‘tús áite don bheartas’ atá mar bhuntaca ag an gCiste 
Eorpach um Fhorbairt Inbhuanaithe Plus (CEFI+), ar cheart dó feabhas a chur ar 
chomhleanúnachas agus ar chomhordú idir BEI, an Coimisiún agus na Ballstáit maidir 
le hoibríochtaí infheistíochta a shainaithint ar féidir leo cur leis an bhforbairt 
inbhuanaithe;

3. á iarraidh ar BEI breisíocht agus tionchar forbartha a chuid oibríochtaí lasmuigh den 
Aontas a uasmhéadú trína rannpháirtíocht in TLFanna a mhéadú, trí thrédhearcacht na 
n-oibríochtaí a dhéanann idirghabhálaithe airgeadais a fheabhsú, trí chomhoibriú le 
toscaireachtaí AE, agus trína láithreacht ar an láthair a mhéadú i gcás inar gá;

4. á mheabhrú gur gá measúnuithe tionchair ex ante láidre chun na rioscaí a bhaineann le 
hoibríochtaí BEI ar chearta an duine agus ar chaighdeáin chomhshaoil, saothair agus 
shóisialta a mhaolú, agus gur gá comhairliúcháin fhóinteacha le geallsealbhóirí, lena n-
áirítear eagraíochtaí na sochaí sibhialta; á chur i bhfáth gur gá do BEI déileáil le gearáin 
ar bhealach trédhearcach agus éifeachtach; 

5. á iarraidh ar BEI dul i mbun idirphlé níos dlúithe le Parlaimint na hEorpa, go háirithe i 
gcomhthéacs CEFI+ agus sa phlé atá ar siúl faoi láthair maidir leis an ollstruchtúr 
airgeadais Eorpach don fhorbairt amach anseo.


