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MOLTAÍ

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

1. á iarraidh go gcuirfidh buiséad 2021 an Aontais saoránaigh na hEorpa i gcroílár straitéis 
téarnaimh atá cóir, cuimsitheach agus inbhuanaithe a ndéanfadh tionchar ghéarchéim 
COVID-19 a mhaolú, agus go gcuirfidh sé an Comhaontú Glas don Eoraip, an clár 
digitheach, straitéis chuimsitheach thionsclaíoch agus colún Eorpach na gceart sóisialta i 
gcrích, ag cabhrú ag an am céanna chun gealltanais aeráide an Aontais a bhaint amach 
faoi 2030 agus an gealltanas do gheilleagar atá neodrach ó thaobh carbóin de a bhaint 
amach faoi 2050 ar a dhéanaí i gcomhthéacs Chomhaontú Pháras agus Spriocanna 
Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe;

2. á iarraidh go rannchuideodh buiséad an Aontais 2021, arb ionann é agus céad bhliain an 
chreata airgeadais ilbhliantúil 2021-2027, go huaillmhianach, go héifeachtach agus go 
héifeachtúil le téarnamh gheilleagair an Aontais tar éis éifeachtaí ráig COVID-19; á chur 
in iúl gur geal léi an comhaontú ón gComhairle Eorpach maidir le hionstraim téarnaimh 
nua, Next Generation EU (NGEU), bunaithe ar iasacht chomónta ag an Aontas, mar 
chéim thábhachtach don Aontas ag brath ar an dlúthpháirtíocht atá de dhíth chun aghaidh 
a thabhairt ar thurraing shiméadrach agus á iarraidh go nglacfar é go pras; á chur in iúl 
gur saoth léi, áfach, na ciorruithe ar chomhpháirt deontais NGEU ar tharla ciorruithe ar 
chláir dírithe ar an todhchaí mar thoradh orthu agus cealú clár nuálach; á chur in iúl gur 
geal léi tionscnamh Uachtarán an Choimisiúin go mbeadh baint dhíreach ag an 
bParlaimint sna caibidlíochtaí maidir leis an bplean téarnaimh trí Airteagal 324 den 
Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a ghníomhachtú; á iarraidh rannpháirtíocht 
iomlán Pharlaimint na hEorpa mar údarás buiséadach san ionstraim théarnaimh;

3. á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá cuntasacht agus trédhearcacht do chomhlachtaí 
a fhaigheann tacaíocht ón Aontas;

4. á iarraidh buiséad an Aontais 2021 níos uaillmhianaí le cur chun feidhme gasta na 
Saoráide Téarnaimh agus Athléimneachta (RRF) a bhfuil sé d’aidhm aici aghaidh a 
thabhairt ar na dúshláin a shainaithnítear sa Seimeastar Eorpach, ina ndéanfar na 
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe a chomhtháthú agus ina dtacófar le cruthú post agus 
cóineasú laistigh den Aontas; á chur i bhfios go láidir, ó 2021, gur cheart go ndíreodh 
RRF ar infheistíocht inbhuanaithe spreagtha d’fhonn fás a fheabhsú i gcomhréir le Colún 
Eorpach na gCeart Sóisialta, Comhaontú Pháras agus an prionsabal “gan dochar 
suntasach a dhéanamh”, tiomantas an Aontais do gheilleagar atá neodrach ó thaobh 
carbóin de faoi 2050; á chreidiúint gur cheart go mbeadh RRF comhsheasmhach freisin le 
pleananna náisiúnta fuinnimh agus aeráide;

á mheabhrú gur cheart go dtacódh buiséad an Aontais le hathchóirithe struchtúracha 
inbhuanaithe agus cothrom ó thaobh na sochaí de a chuireann méadú ar iomaíochas, 
athléimneacht, cóineasú, inbhuanaitheacht, fás cuimsitheach agus comhtháite agus ag 
tathant, sa chomhthéacs sin, go ndéanfaí na chéad íocaíochtaí a luaithe is féidir in 2021;

á iarraidh go ndéanfar grinnscrúdú daonlathach agus parlaiminteach ex-ante lena áirithiú 
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go bhfuil cothromaíocht cumhachtaí institiúideacha ann agus go dtugtar de chumhacht 
don Choimisiún faireachán a dhéanamh ar Phleananna Téarnaimh agus Athléimneachta 
agus, dá bhrí sin, ag iarraidh go mbeadh Parlaimint na hEorpa rannpháirteach trí 
ghníomhartha tarmligthe, chomh maith le rialú ex post go gcaithfear an t-airgead faoin 
Saoráid Téarnaimh agus Athléimneachta i gceart, chun leas shaoránaigh na hEorpa agus 
go n-áiritheofar fíor-bhreisluach Eorpach;

5. á mheas go bhfuil tacaíocht theicniúil shuntasach riachtanach chun cumais riaracháin na 
mBallstát a neartú d’fhonn na hathchóirithe is gá a fhorbairt agus a chur chun feidhme 
d’athléimneacht agus téarnamh chomh luath le 2021; á iarraidh ar an gCoimisiún obair 
leis na Ballstáit ar uirlisí buiséadaithe glasa;

6. á thabhairt chun suntais cineál shiméadrach an suaitheadh eacnamaíoch a tharla mar 
thoradh ar ráig COVID-19, ag tabhairt dá haire, áfach, tionchar neamhshiméadrach ráig 
COVID-19 ar gheilleagair na mBallstát; á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá sé tacú 
le cuideachtaí a bhfuil fadhbanna sócmhainneachta acu mar thoradh ar COVID-19, i 
gcomhréir le gealltanais shóisialta, aeráide agus chomhshaoil an Aontais; ag tabhairt 
rabhaidh maidir leis an riosca a bhaineann le saobhadh ar an margadh aonair mar gheall 
ar acmhainneacht mhíchothrom chun tacaíocht airgeadais a sholáthar do na Ballstáit; á 
chur in iúl gur oth léi tarraingt siar an Ionstraim shealadach um Thacaíocht 
Sócmhainneachta ag an gComhairle Eorpach; á áitiú go bhfuil tacaíocht thapa de dhíth ag 
gnólachtaí atá i mbaol dócmhainneachta chun aon thionchar diúltach breise ar 
infheistíocht agus ar leibhéil dífhostaíochta a sheachaint, mar chuid de Chreat Airgeadais 
Ilbhliantúil reatha an Aontais;

7. á iarraidh go ndéanfaidh Buiséad an Aontais 2021 a áirithiú go mbainfidh Clár InvestEU 
a chuspóir fhadtéarmach amach, trí níos mó acmhainneachta infheistíochta chun tacú le 
poist, FBManna, bonneagar inbhuanaithe, taighde, agus go mbainfidh sé amach a 
mhisean nua gearrthéarmach freisin chun tacú le téarnamh eacnamaíoch trí infheistíochtaí 
straitéiseacha; á iarraidh ar an gCoimisiún a áirithiú go mbeidh na gnóthais a bhfuil ról 
acu sa slabhra luacha Eorpach, amhail fochonraitheoirí, fós inmharthana agus dírithe ar 
ghlasú agus aistrithe digiteacha;

8. á chur in iúl gur geal léi an Creat Státchabhrach Sealadach chun tacú leis an ngeilleagar i 
gcomhthéacs COVID-19; á iarraidh acmhainní treisithe chun cur i bhfeidhm iomlán agus 
tapa bheartas iomaíochta an Aontais a áirithiú; á thabhairt chun suntais, sa chomhthéacs 
sin, na féidearthachtaí sonracha chun tacaíocht phoiblí a sholáthar do gach micrifhiontar 
agus cuideacht bheag, fiú más rud é go raibh siad i gcruachás airgeadais cheana an 31 
Nollaig 2019 agus ag tacú le cur i bhfeidhm an chreata shealadaigh fad is atá gá leis le 
linn thréimhse an téarnaimh; ag spreagadh na Ballstát chun úsáid iomlán a bhaint as an 
gCreat Sealadach trína hionstraim théarnamh nua, NGEU, freisin; ag dréim go mbeidh ar 
an gCoimisiún faireachán a dhéanamh ar scéimeanna den chineál sin arna bhformheas 
faoin gCreat Sealadach agus a dtionchar ar fheidhmiú an mhargaidh aonair; á mheabhrú 
go bhfuil acmhainneachtaí éagsúla ag Ballstáit maidir leis an tacaíocht eacnamaíoch sin a 
sholáthar trí Státchabhar, lena gcruthaítear saobhadh margaidh agus easpa cothroim 
iomaíochta; á iarraidh ar an gCoimisiún tacú le cuideachtaí Eorpacha a infheistíonn i 
dteicneolaíochtaí nua agus íoschaighdeáin chomhchoiteanna a leagan síos chun an 
ceanglas atá ar chuideachtaí a fhaigheann cúnamh airgeadais a shonrú maidir le a bheith i 
gcomhréir le critéir chomhshaoil, shóisialta agus rialachais agus le trédhearcacht 
cánachais, chun a sheachaint go mbeadh critéir náisiúnta éagsúla ann a bheadh ina gcúis 
le tuilleadh neamhréireachtaí, agus a léiriú conas a úsáidtear an tacaíocht phoiblí a 
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fhaightear chun a ngníomhachtaí a ailíniú le cuspóirí aeráide agus comhshaoil AE agus le 
Comhaontú Pháras; á mheabhrú nár cheart cúnamh a dheonú ach amháin chun 
caillteanais a thabhaítear a bhaineann le COVID-19 a chumhdach; ag tathant gur cheart 
cuideachtaí atá cláraithe i dtearmainn chánacha a thoirmeasc rochtain a fháil ar 
Státchabhair nó ar phacáistí tacaíochta airgeadais mura dtugann siad gealltanas go n-
athróidh siad a n-iompraíocht; á iarraidh ar an gCoimisiún cothrom iomaíochta a áirithiú i 
gcomparáid le cuideachtaí tríú tíortha;

9. á chur in iúl gur geal léi an Comhaontú Glas don Eoraip mar cheann de na príomhcholúin 
chun geilleagar an Aontais a chlaochlú; á iarraidh go mbeadh cistiú leordhóthanach ar fáil 
lenar féidir dúshláin a bhaineann le forbairt inbhuanaithe a chomhlíonadh, lena n-áirítear 
tríd an bPlean Infheistíochta d’Eoraip Inbhuanaithe; á mheabhrú a thábhachtaí atá sé 
geilleagair na mBallstát a bhogadh i dtreo chuspóir an Aontais maidir le geilleagar a 
bheidh neodrach ó thaobh na haeráide de, seasamh na Parlaiminte chun leibhéal 
caiteachais 30% ar phríomhshruthú na haeráide agus leibhéal caiteachais 10% ar 
bhithéagsúlacht a bhaint amach agus gealltanas an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta chun 
tacaíocht airgeadais do bhreoslaí iontaise a chéimniú amach ó dheireadh 2021;

10. á iarraidh go mbeadh acmhainní leordhóthanacha ann chun imghabháil cánach, seachaint 
cánach, coireacht airgeadais agus sciúradh airgid a chomhrac agus chun cloí leis an gcreat 
rialachais eacnamaíoch; á chur i bhfáth go bhfuil meastacháin de chaillteanais bhliantúla 
mar gheall ar imghabháil cánach agus seachaint cánach idir EUR 750 agus 1000 billiún 
do na Ballstáit ar fad; á chur in iúl gur geal léi, go háirithe, Plean Gníomhaíochta an 
Choimisiúin le haghaidh beartas cuimsitheach de chuid an Aontais maidir le sciúradh 
airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta a chosc ar cheart a bheith curtha chun feidhme 
in 2020 agus 2021 agus ina bhfuil sé cholún beartaithe lena n-áirítear colún amháin a 
bhfuil sé mar aidhm aige maoirseacht ar leibhéal AE a áirithiú; á chur in iúl gur geal léi 
Plean Gníomhaíochta an Choimisiúin i gcomhair cánachas cothrom agus simplí a 
thacaíonn leis an téarnamh;

11. ag cur béim ar an ngá leanúnach le hacmhainní daonna agus airgeadais méadaithe 
d’eintitis chuntasaíochta agus údaráis chánach, lena n-áirítear chun tacú le gníomhaíocht 
an Aontais chun imghabháil cánach agus seachaint cánach a chomhrac; á chur in iúl gur 
geal léi bunú na Faireachlainne Eorpaí maidir le Coireanna Cánach agus Airgeadais mar 
réamhbheart agus a cuimsiú i bPlean Gníomhaíochta an Choimisiúin i gcomhair cánachas 
cothrom agus simplí a thacaíonn leis an téarnamh; á iarraidh cistiú agus acmhainní 
daonna leordhóthanacha do na cláir agus gníomhaireachtaí ábhartha;

12. á mheabhrú go bhfuil sé ríthábhachtach tacar acmhainní dílse nua a thabhairt isteach chun 
freastal ar na riachtanais airgeadais a bhaineann le tacú leis an téarnamh agus le 
tosaíochtaí eile an Aontais agus gurb é sin fós an t-aon bhealach lena áirithiú nach dtitfidh 
an t-ualach maidir leis an aistriú glas agus digiteach a mhaoiniú go díreach ar shaoránaigh 
agus na glúnta atá le teacht; ag tathant ar na Ballstáit teacht ar chomhaontú gan mhoill 
maidir le méadú ar uasteorainn na n-acmhainní dílse agus na tograí reachtacha a ghlacadh 
go gasta a chruthóidh acmhainní dílse nua amhail sciar na n-ioncam ó chomhbhonn 
comhdhlúite don cháin chorparáide, cáin ar sheirbhísí digiteacha, cáin ar idirbhearta 
airgeadais, ranníocaíocht maidir le plaistigh agus sásra coigeartaithe teorann carbóin; á 
mheabhrú a thábhachtaí atá sé ceannasacht Eorpach a chruthú i réimsí digiteacha agus 
tionsclaíocha; á chur i bhfáth an gá le féilire soiléir agus ceangailteach chun iad a 
thabhairt isteach;

13. á iarraidh go rannchuideoidh Buiséad an Aontais 2021 le tosaíochtaí beartais a 
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chomhlíonadh maidir le cur i gcrích aontas na margaí caipitil, lena n-áirítear 
infheistíochtaí a chothú i gcomhthéacs téarnaimh tar éis na paindéime;

14. á iarraidh acmhainní airgeadais agus daonna leordhóthanacha d’Údaráis Mhaoirseachta 
Eorpacha (ÚMEnna) i bhfianaise na gcúraimí agus na gcumhachtaí nua atá acu toisc go 
glacadh Rialachán (AE) 2019/2175 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle1; ag 
aithint an gá le tuilleadh trédhearcachta a dhreasú maidir le feidhmiú Boird Mhaoirseoirí 
na ÚMEnna eagsúla a chabhródh chun cuntasacht agus an struchtúr rialachais a fheabhsú; 
á thabhairt chun suntais go bhféadfadh inniúlachtaí agus cúraimí nua a bheith i gceist do 
ÚMEnna, ar cheart acmhainní leordhóthanacha a bheith curtha ar fáil dóibh, mar thoradh 
ar fhorbairtí i réimsí na teicneolaíochta airgeadais, íocaíochtaí agus idirghabhála 
airgeadais neamhbhainc;

1 Rialachán (AE) 2019/2175 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2019 lena leasaítear 
Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta 
Eorpach), Rialachán (AE) Uimh. 1094/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach 
um Árachas agus Pinsin Cheirde), Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta 
Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 maidir le margaí in 
ionstraimí airgeadais, Rialachán (AE) Uimh. 2016/1011 maidir le hinnéacsanna a úsáidtear mar 
thagarmharcanna in ionstraimí airgeadais agus i gconarthaí airgeadais, nó chun feidhmíocht cistí infheistíochta a 
thomhas, agus Rialachán (AE)  2015/847 maidir le faisnéis a ghabhann le haistrithe cistí (IO L 334, 27.12.2019, 
lch. 1).
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