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RÉASÚNÚ GEARR 

An 6 Meitheamh 2018, thíolaic an Coimisiún a thogra le haghaidh Chlár InvestEU. Ag tógáil 

ar ionstraimí airgeadais a bhí ann cheana, go háirithe ar CEIS, molann an Coimisiún go mbeadh 

ciste aonair ann bunaithe ar ráthaíocht AE de EUR 38 billiún d’fhonn maoiniú poiblí agus 

príobháideach a shlógadh i bhfoirm iasachtaí, ráthaíochtaí, cothromaíochta nó ionstraimí 

margadhbhunaithe eile, le haghaidh infheistíochtaí straitéiseacha chun tacú le beartais 

inmheánacha AE.  Chun rochtain ar Chiste InvestEU a éascú, tá Mol Comhairleach InvestEU 

agus Tairseach InvestEU ag gabháil leis. 

Tá Ciste InvestEU dírithe ar cheithre réimse beartais (‘ionuithe’) a bhfuil méideanna táscacha 

atá le hinfheistiú luaite leo (agus d’fhéadfaí é sin a mhéadú 15% ar chinneadh ó CE): 

(1) bonneagar inbhuanaithe, (suas go dtí 11,5 billiún)  

(2) taighde, nuálaíocht agus digitiú, (suas go dtí 11,25 billiún)  

(3) gnólachtaí beaga agus meánmhéide (suas go dtí 11,25 billiún), agus  

(4) infheistiú sóisialta agus scileanna (4 bhilliún)  

Maidir leis na leasuithe atá curtha síos ag an rapóirtéir, baineann siad go huile agus go hiomlán 

le nithe a thagann go díreach faoi réimse freagrachtaí Choiste ENVI, amhail rannchuidiú le 

príomhshruthú aeráide agus le cuspóirí agus caighdeáin an Aontais a chomhall. Dá réir sin, ba 

é ba rogha leis an rapóirtéir gan leasuithe a chur síos i dtaca le bainistiú ráthaíocht InvestEU 

agus le rialachas an chláir, ar nithe iad sin a mbeidh comhchoiste ECON-BUDG ag déileáil leo.  

Fáiltíonn an rapóirtéir roimh an togra ón gCoimisiún, go háirithe i bhfianaise an fhócais 

mhéadaithe ar inbhuanaitheacht. Ba cheart do InvestEU a áirithiú go ndéantar promhadh 

inbhuanaitheachta go córasach ar na tionscadail. Chuige sin, ba cheart don Choimisiún 

ceanglais íosta mhionsonraithe maidir le hinbhuanaitheacht a ghlacadh do gach ceann de na 

hionuithe beartais sa chlár, mar atá faoi láthair le haghaidh thacaíocht BEI faoi CEIS. Chiallódh 

sé sin gur cheart go mbeadh na tionscadail uile a fhaigheann tacaíocht shubstaintiúil ón Aontas 

faoi réir promhadh inbhuanaitheachta. 

Chun go mbeifear ag teacht leis an seasamh ó Pharlaimint na hEorpa ar phríomhshruthú aeráide 

agus chun rannchuidiú leis an sprioc 30% le haghaidh caiteachas a bhaineann leis an aeráid 

laistigh de bhuiséad iomlán AE, ba cheart cuspóir 35% a leagan síos do chlár InvestEU tríd is 

tríd. Ba cheart critéir incháilitheachta shoiléire agus modh rianaithe atá iontaofa agus 

trédhearcach a chur ar bun, rud a chuirfeadh tuilleadh leis na critéir incháilitheachta atá in úsáid 

ag BEI chun na críche seo agus atá comhaontaithe in institiúidí airgeadais idirnáisiúnta.   

Cé go ndearna CEIS EUR 335 bhilliún in infheistíocht bhreise a shlógadh ar fud AE ó 2015, 

agus gur rannchuidigh sé ar an gcaoi sin leis na bearnaí infheistíochta a dhúnadh, ní mór 

smaoineamh ar fhócas níos láidre ar chuspóirí bheartais AE. Go háirithe, ba cheart go mbeadh 

tionscadail ag a bhfuil próifíl rioscaí níos airde ná mar a ghlactar go hiondúil ar an margadh 

agus a fhéadfaidh rannchuidiú le cuspóirí chreat beartais aeráide agus fuinnimh 2030 an Aontais 

agus leis na cuspóirí fadtéarmacha a shonraítear i gComhaontú Pháras in ann tacaíocht a 

mhealladh faoi chlár InvestEU.  

Tá gá go háirithe le hinfheistíochtaí méadaithe i dtionscadail sa tionscal ísealcharbóin chun dlús 

a chur leis an dícharbónú i dtionscal AE. Dá bhrí sin, ba cheart don Choimisiún Eorpach 

tionscadail chomhleasa faoi threoir an phobail a shainiú in idirphlé leis an tionscal agus a 

rochtain ar an tacaíocht airgeadais faoi ionstraimí éagsúla AE a éascú.  
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Chun go mbeadh tuiscint mhaith ar a mhéid is féidir le Clár InvestEU rannchuidiú le geilleagar 

ísealcharbóin, ba cheart go mbeadh faisnéis i dtaobh seachaint CO2 ar fáil.  Ba cheart, áfach, a 

bheith cúramach agus aghaidh á tabhairt ar na tairseacha sna critéir incháilitheachta, ionas nach 

gcuirfí cosc ar dhul chun cinn de réir a chéile. Ós rud é nach dtiocfaidh ann do thobréitigh thar 

oíche, ba cheart go mbeifí in ann tacaíocht a thabhairt do dhul chun cinn incriminteach faoi 

chlár InvestEU chun tuilleadh nuálaíochta a chothú.  

I dtaca le rialachas an chláir, ba cheart leanúint de rannpháirtíocht PE mar a fhoráiltear dó faoi 

láthair in CEIS. Dá réir sin, molann an Rapóirtéir go ndéanfadh an Pharlaimint saineolaí 

neamhspleách a cheapadh ar an mbord comhairleach san fhoirmíocht ina bhfuil ionadaithe ó na 

comhpháirtithe cur chun feidhme. 

LEASUITHE 

Iarrann an Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia 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 

(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 a 

bhí ann 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 mhéid a bhféadfaí a bheith ag 

súil leis i dtréimhse téarnaimh láidir agus 

ní leor é chun cúiteamh a dhéanamh le 

haghaidh blianta na tearcinfheistíochta. 

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, taighde, 

scileanna, bonneagar, fiontair bheaga agus 

mheánmhéide ('FBManna'), gnólachtaí 
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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. 

nuathionscanta 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 a bheith ann 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. 

 

Leasú  2 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 1 a (nua) 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (1a) Tá an Eoraip i dtuilleamaí 

acmhainní allmhairithe níos mó ná aon 

réigiún eile ar domhan agus beidh go leor 

acmhainní ídithe i gceann tréimhse 

réasúnta gearr. Is féidir iomaíochas na 

hEorpa a mhéadú go suntasach trí 

thuilleadh breisluacha a fháil as 

acmhainní sa gheilleagar agus soláthar 

inbhuanaithe ábhar a chur chun cinn ó 

fhoinsí Eorpacha. 

 

Leasú  3 

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 

(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, Fís 

2020, an Straitéis maidir le Soghluaisteacht 

Íseal-Astaíochtaí, an Straitéis Cosanta agus 
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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. 

Spáis don Eoraip. Ba cheart don Chiste 

InvestEU sineirí 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  4 

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 

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. 

(5) Ba cheart do Chiste InvestEU 

rannchuidiú le feabhas a chur ar 

iomaíochas an Aontais, lena n-áirítear i 

réimse na nuálaíochta, bogadh chun an 

gheilleagair chiorclaigh agus an digitithe, 

sármhaitheas eolaíoch, 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 

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 poiblithe go 

maith agus dírithe ar an éileamh agus ba 

cheart don tacaíocht faoi Chiste InvestEU 

fócas a dhíriú ar rannchuidiú chun cuspóirí 

bheartais an Aontais a chomhlíonadh san 

am céanna. 

 

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 do Chiste InvestEU tacú 

le hinfheistíochtaí i sócmhainní 

inláimhsithe agus doláimhsithe chun 

éifeachtúlacht acmhainní, fás glas agus 

inbhuanaithe, infheistíocht agus fostaíocht 

agus inbhuanaitheacht 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 do Chiste InvestEU 

tacaíocht ón Aontas a sholáthrófar le 

deontais a chomhlánú nuair a dhéanfaidh 

sé idirghabháil. 

 

Leasú  6 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 7 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(7) Leag an tAontas na cuspóirí síos a 

leagtar amach i gClár Oibre 2030 na 

Náisiún Aontaithe agus ina Spriocanna 

Forbartha Inbhuanaithe agus i gComhaontú 

Pháras in 2015 mar aon le Creat Sendai um 

Laghdú Rioscaí Tubaistí 2015-2030. 

D’fhonn na cuspóirí comhaontaithe a 

ghnóthú, lena n-áirítear na cuspóirí sin i 

mbeartais chomhshaoil an Aontais, cuirfear 

dlús suntasach le gníomhú ar son forbairt 

inbhuanaithe. Dá bhrí sin, ba cheart 

prionsabail na forbartha inbhuanaithe a 

fheiceáil go soiléir i ndearadh an Chiste 

InvestEU. 

(7)  D’fhormhuinigh  an tAontas 

na cuspóirí síos a leagtar amach i gClár 

Oibre 2030 na Náisiún Aontaithe agus ina 

Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe agus i 

gComhaontú Pháras in 2015 mar aon le 

Creat Sendai um Laghdú Rioscaí Tubaistí 

2015-2030. Chun na cuspóirí 

comhaontaithe a ghnóthú, lena n-áirítear na 

cuspóirí sin i mbeartais chomhshaoil an 

Aontais, cuirfear dlús suntasach le 

gníomhú ar son forbairt inbhuanaithe agus 

fóirdheontais atá díobhálach don 

chomhshaol a chéimniú amach. Dá bhrí 

sin, ba cheart prionsabail na forbartha 

inbhuanaithe a bheith mar bhonn do 

dhearadh Chiste InvestEU. 

 

Leasú comhréitigh7 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 9 
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(9) Ina léargas ar an tábhacht atá le 

bearta a théann i ngleic leis an athrú 

aeráide i gcomhréir le gealltanas an 

Aontais chun Comhaontú Pháras a chur 

chun feidhme, mar aon le Spriocanna 

Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún 

Aontaithe, beidh cuidiú sa Chlár InvestEU 

le gníomhaíochtaí aeráide a chur sa 

phríomhshruth, agus le sprioc de 25 % de 

bhuiséad iomlán an Aontais a chur i dtreo 

caiteachas ar chuspóirí aeráide. Le 

gníomhuithe faoin gClár InvestEU, 

meastar go gcaithfear 30 % d'imchlúdach 

airgeadais foriomlán an Chláir InvestEU ar 

chuspóirí aeráide. Sainaithneofar 

gníomhuithe ábhartha le linn ullmhú agus 

chur chun feidhme an Chláir InvestEU 

agus déanfar athmheasúnú ar na 

gníomhuithe sin mar chuid de na 

meastóireachtaí agus na próisis 

athbhreithnithe ábhartha. 

(9) Mar léiriú ar an tábhacht atá le 

bearta a théann i ngleic leis an athrú 

aeráide i gcomhréir le gealltanas an 

Aontais chun Comhaontú Pháras a chur 

chun feidhme, mar aon le Spriocanna 

Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún 

Aontaithe, beidh rannchuidiú i gChlár 

InvestEU le gníomhaíochtaí aeráide a chur 

sa phríomhshruth, agus le sprioc de 30 % 

de bhuiséad iomlán an Aontais a chur i 

dtreo caiteachas ar chuspóirí aeráide. Le 

gníomhuithe faoin gClár InvestEU, ba 

cheart go gcaithfí 40 % d’imchlúdach 

airgeadais foriomlán Chlár InvestEU ar 

chuspóirí aeráide. Sainaithneofar 

gníomhuithe ábhartha le linn ullmhú agus 

chur chun feidhme Chlár InvestEU agus 

déanfar athmheasúnú ar na gníomhaíochtaí 

sin mar chuid de na meastóireachtaí agus 

na próisis athbhreithnithe ábhartha. 

 

Leasú comhréitigh8 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 10 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(10) Rianófar ranníocaíocht an Chiste 

InvestEU chun an sprioc aeráide a bhaint 

amach le córas rianaithe aeráide de chuid 

an Aontais arna fhorbairt ag an 

gCoimisiún i gcomhar le comhpháirtithe 

cur chun feidhme agus úsáid á baint ar 

bhealach iomchuí as an gcritéar arna bhunú 

le [an Rialachán lena mbunaítear creat 

maidir le hinfheistíocht inbhuanaithe a 

éascú14] chun a chinneadh an mbeidh 

gníomhaíocht eacnamaíoch inbhuanaithe 

ó thaobh an chomhshaoil de. 

(10) Rianófar a mhéid a rannchuideoidh 

Ciste InvestEU leis an sprioc aeráide a 

bhaint amach le córas rianaithe aeráide 

arna fhorbairt ag an gCoimisiún trí bhíthin 

gníomhartha tarmligthe i gcomhar le 

comhpháirtithe cur chun feidhme agus 

úsáid á baint ar bhealach iomchuí as na 

critéir  arna mbunú leis [an Rialachán 

maidir le creat a bhunú chun infheistíocht 

inbhuanaithe a éascú14] chun a chinneadh 

an mbeidh tionchair mhaolaithe speisialta 
le sonrú i ngníomhaíocht eacnamaíoch nó 

an mbeidh an ghníomhaíocht sin ag 

tógáil ar athléimneacht aeráide.  

__________________ __________________ 
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14 COM(2018)353. 14 COM(2018)353. 

 

Leasú  9 

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. Ba cheart don 

Aontas Eorpach a chaiteachas a bhaineann 

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 phríomh-

(11) De réir Thuarascáil 2018 Rioscaí 

Domhanda arna heisiúint ag an bhFóram 

Domhanda Eacnamaíoch, is leis an 

gcomhshaol a bhaineann an leathchuid de 

na deich riosca is criticiúla atá ag bagairt ar 

an ngeilleagar domhanda. 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 é is 

bunchúis le mórán de na rioscaí 

comhshaoil sin ná úsáid neamh-

inbhuanaithe a bheith á baint as na 

rioscaí comhshaoil 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 le Ciste 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. Ba 

cheart don Aontas Eorpach a chaiteachas a 

bhaineann 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 
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chomhpháirteanna an chaipitil nádúrtha, 

lena n-áirítear aer, uisce, talamh agus 

bithéagsúlacht, a mheasúnú. 

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 mheas. 

_________________ _________________ 

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  10 

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 

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. 

(12) Ba cheart do gach tionscadal 

infheistíochta a fhaigheann tacaíocht 

shuntasach ón Aontas a bheith faoi réir 

díonadh ó thaobh na hinbhuanaitheachta de 

i gcomhréir le treoir is iomchuí le 

haghaidh mhéid agus chineál na 

hinfheistíochta ba cheart don Choimisiún a 

fhorbairt i gcomhar le comhpháirtithe cur 

chun feidhme faoi Chlár InvestEU agus, trí 

úsáid a bhaint ar bhealach iomchuí as na 

critéir arna mbunú leis [an Rialachán lena 

mbunaítear creat maidir le hinfheistíocht 

inbhuanaithe a éascú] chun a chinneadh an 

mbeidh gníomhaíocht eacnamaíoch 

inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de 

agus comhleanúnach leis an treoraíocht 

arna forbairt 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. 
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Leasú  11 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 12 a (nua) 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (12a) D’fhéadfadh Lámhleabhar 

Comhshaoil agus Sóisialta BEI, lena 

soláthraítear aistriúchán oibríochtúil ar 

na beartais agus ar na prionsabail atá sa 

Ráiteas ó BEI maidir le Prionsabail agus 

Caighdeáin Chomhshaoil agus Shóisialta 

a bheith ina thagairt maidir le conas 

díonadh inbhuanaitheachta comhshaoil 

agus sóisialta a shainiú d’fhonn a áirithiú 

go mbeadh na gníomhaíochtaí maoinithe 

go léir comhsheasmhach leis na 

caighdeáin chomhshaoil agus shóisialta. 

 

Leasú  12 

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 

(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 agus a 

Bhallstát a chomhlíonadh, lena n-áirítear 

spriocanna fuinnimh agus aeráide 2030 

chomh maith leis na cuspóirí arna 

nglacadh i gComhaontú Pháras. Dá réir 

sin, ba cheart don tacaíocht ó Chiste 

InvestEU díriú ar infheistíochtaí in iompar 

glan, fuinneamh, go háirithe 

éifeachtúlacht fuinnimh agus fuinneamh 

in-athnuaite, gníomhú ar son an 

chomhshaoil, gníomhú ar son na haeráide, 

an bonneagar muirí agus bonneagar 

digiteach, le haird ar leith ar 
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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 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 

infheistíochtaí bonneagair agus sóisialta 

ríthábhachtacha a bhaineann le claochlú 

réigiúin trasdula. Sa chomhthéacs sin, ba 

cheart freisin sineirge a lorg, a mhéid is 

féidir, le cuspóirí beartas réigiúnach agus 

náisiúnta, amhail aispeist a bhaint de 

dhíonta, de thithe agus den ithir. 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 slándála, ba cheart, le tionscadail 

infheistíochta a fhaigheann tacaíocht ón 

Aontas, go gcuirfí san áireamh prionsabail 

maidir le saoránaigh i spásanna poiblí a 

chosaint. 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  13 

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 

(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 dheasca sin, tá damáiste á 

dhéanamh d'iomaíochas tionsclaíoch agus 

eacnamaíoch an Aontais, do chaighdeán 

beatha a chuid saoránach agus do 

spriocanna fuinnimh agus aeráide a 
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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. 

bhaint amach. Ba cheart do Chiste 

InvestEU na táirgí airgeadais iomchuí a 

sholáthar chun na céimeanna éagsúla de 

thimthriall na nuálaíochta agus raon 

leathan geallsealbhóirí a chumhdach, go 

háirithe chun go bhféadfar réitigh a 

mhéadú agus a imlonnú ar scála tráchtála 

san Aontas, chun go mbeidh na réitigh sin 

iomaíoch ar na margaí domhanda. 

 

Leasú  14 

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 agus an tairbhe a bhainfear as sin 

a roinnt ar shaoránaigh agus ar ghnólachtaí 

uile an Aontais i gceantair uirbeacha agus 

tuaithe. 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  15 

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 

(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 leordhóthanaí. 

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 
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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 

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 do Chiste InvestEU deis a 

thabhairt díriú ar tháirgí airgeadais 

sonracha atá níos spriocdhírithe. 

theannta sin, i gcomparáid le fiontair níos 

mó, níl rochtain acu ach ar shraith foinsí 

maoinithe atá níos teoranta: Go hiondúil, ní 

eisíonn siad bannaí, níl acu ach rochtain 

theoranta ar stocmhalartáin ná ar 

infheisteoirí institiúideacha móra. Is mó an 

dúshlán atá roimh na FBManna sin a 

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 trína rochtain ar airgeadas a 

shimpliú agus trí fhoinsí 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. 

Bhí cláir cosúil le COSME agus H2020 

tábhachtach do FBManna sa mhéid 

ad’éascaigh siad rochtain ar mhaoiniú i 

ngach céim dá saolré, agus a chuir CEIS, 

lena raibh glacadh tapa FBM, leis sin. Ba 

cheart do Chiste InvestEU deis a thabhairt 

díriú ar tháirgí airgeadais sonracha atá níos 

spriocdhírithe. 

 

Leasú  16 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 21 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(21) Ba cheart an ciste InvestEU a 

bheith oscailte do ranníocaíochtaí ó thríú 

tíortha ar baill iad de Chomhlachas 

Saorthrádála na hEorpa, tíortha aontacha, 

iarrthóirí agus iarrthóirí ionchasacha, 

tíortha a chuimsítear faoi Bheartas 

(21) Ba cheart, faoi réir na rialacha 

agus na rialachán céanna, ciste InvestEU 

a bheith oscailte do ranníocaíochtaí ó thríú 

tíortha ar baill iad de Chomhlachas 

Saorthrádála na hEorpa, tíortha aontacha, 

iarrthóirí agus iarrthóirí ionchasacha, 
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Comharsanachta na hEorpa agus tíortha 

eile, i gcomhréir leis na coinníollacha a 

leagtar síos idir an tAontas agus na tíortha 

sin. Leis sin, ba cheart go bhféadfaí 

leanúint den chomhar leis na tíortha 

ábhartha, i gcás inarb iomchuí, go háirithe i 

réimsí an taighde agus na nuálaíochta, 

FBManna san áireamh. 

tíortha a chuimsítear faoi Bheartas 

Comharsanachta na hEorpa agus tíortha 

eile, i gcomhréir leis na coinníollacha a 

leagtar síos idir an tAontas agus na tíortha 

sin. Leis sin, ba cheart go bhféadfaí 

leanúint den chomhar leis na tíortha 

ábhartha, i gcás inarb iomchuí, go háirithe i 

réimsí an taighde agus na nuálaíochta, 

FBManna san áireamh. 

 

Leasú  17 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 28 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(28) Oibríochtaí maoiniúcháin agus 

infheistíochta a chomhlíonfaidh na critéir 

incháilitheachta, ba cheart do choiste 

infheistíochta de shaineolaithe 

neamhspleácha cinneadh a dhéanamh 

maidir le tacaíocht a thabhairt dóibh ó 

ráthaíocht an Aontais agus, ar an dóigh sin, 

saineolas seachtrach ar mheasúnuithe 

infheistíochta a sholáthar i dtaca le 

tionscadail. Ba cheart foirmíochtaí éagsúla 

a bheith ag an gcoiste infheistíochta chun 

na réimsí agus na hearnálacha difriúla a 

chumhdach ar an dóigh is fearr. 

(28) Oibríochtaí maoiniúcháin agus 

infheistíochta a chomhlíonfaidh na critéir 

incháilitheachta, ba cheart do choiste 

infheistíochta de shaineolaithe 

neamhspleácha cinneadh a dhéanamh 

maidir le tacaíocht a thabhairt dóibh ó 

ráthaíocht an Aontais agus, ar an dóigh sin, 

saineolas seachtrach ar mheasúnuithe 

infheistíochta a sholáthar i dtaca le 

tionscadail. Ba cheart foirmíochtaí éagsúla 

a bheith ag an gcoiste infheistíochta chun 

na réimsí agus na hearnálacha difriúla a 

chumhdach ar an dóigh is fearr, agus 

saineolaithe á gcur san áireamh i gcónaí 

maidir leis an trasdul chuig geilleagar 

saor ó charbón. Ba cheart ionadaithe ón 

tsochaí shibhialta a bheith san áireamh 

freisin ar an gCoiste Infheistíochta. 

 

Leasú  18 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 29 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(29) Chun comhpháirtithe cur chun 

feidhme a roghnú chun an ciste InvestEU a 

chur á úsáid, ba cheart don Choimisiún a 

mheas an bhfuil an cumas ag an 

(29) Chun comhpháirtithe cur chun 

feidhme a roghnú chun ciste InvestEU a 

chur á úsáid, ba cheart don Choimisiún a 

mheas an bhfuil an cumas ag an 
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gcontrapháirtí cuspóirí an chiste InvestEU 

a chomhlíonadh agus a acmhainní féin a 

chur ar fáil chun cumhdach geografach 

leordhóthanach agus éagsúlú 

leordhóthanach a áirithiú, chun 

infheisteoirí príobháideacha a phlódú 

isteach agus éagsúlú riosca leordhóthanach 

chomh maith le réitigh nua a sholáthar 

chun aghaidh a thabhairt ar theipeanna 

margaidh agus cásanna infheistíochta fo-

optamacha. I ngeall ar an ról atá ag Grúpa 

an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta (Grúpa 

BEI) faoi na Conarthaí, a chumas oibriú 

sna Ballstáit uile agus an taithí a fuarthas 

faoi na hionstraimí airgeadais reatha agus 

faoin gCiste Eorpach le haghaidh 

Infheistíochtaí Straitéiseacha (CEIS), ba 

cheart go leanfadh Grúpa BEI de bheith ina 

chomhpháirtí cur chun feidhme den chéad 

tábhacht faoi urrann AE de chuid an chiste 

InvestEU. Sa bhreis ar Ghrúpa BEI, ba 

cheart é a bheith ar a gcumas ag bainc nó 

institiúidí náisiúnta le haghaidh spreagtha 

raon táirgí airgeadais comhlántacha a 

sholáthar ar an ábhar go bhféadfadh an 

taithí agus na hinniúlachtaí atá acu ar an 

leibhéal réigiúnach a bheith ina gcuidiú 

chun tionchar na gcistí poiblí ar chríoch an 

Aontais a mhéadú a oiread is féidir. Ina 

theannta sin, ba cheart go bhféadfaí 

institiúidí airgeadais idirnáisiúnta eile a 

áireamh mar chomhpháirtithe cur chun 

feidhme, go háirithe nuair a bheadh dá 

mbarr buntáiste comparáideach ann ó 

thaobh saineolas agus taithí ar leith i 

mBallstáit áirithe. Chomh maith leis sin, ba 

cheart an deis a bheith ag eintitis eile a 

chomhlíonann na critéir a leagtar síos sa 

Rialachán Airgeadais gníomhú mar 

chomhpháirtithe cur chun feidhme. 

gcontrapháirtí cuspóirí chiste InvestEU a 

chomhlíonadh agus a acmhainní féin a chur 

ar fáil chun cumhdach geografach 

leordhóthanach agus éagsúlú 

leordhóthanach a áirithiú, chun 

infheisteoirí príobháideacha a phlódú 

isteach agus éagsúlú riosca leordhóthanach 

chomh maith le réitigh nua a sholáthar 

chun aghaidh a thabhairt ar theipeanna 

margaidh agus cásanna infheistíochta fo-

optamacha. I ngeall ar an ról atá ag Grúpa 

an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta (Grúpa 

BEI) faoi na Conarthaí, a chumas oibriú 

sna Ballstáit uile agus an taithí a fuarthas 

faoi na hionstraimí airgeadais reatha agus 

faoin gCiste Eorpach le haghaidh 

Infheistíochtaí Straitéiseacha (CEIS), ba 

cheart go leanfadh Grúpa BEI de bheith ina 

chomhpháirtí cur chun feidhme den chéad 

tábhacht faoi urrann AE de chuid chiste 

InvestEU. Sa bhreis ar Ghrúpa BEI, ba 

cheart é a bheith ar a gcumas ag bainc nó 

institiúidí náisiúnta nó réigiúnacha le 

haghaidh spreagadh raon táirgí airgeadais 

comhlántacha a sholáthar ar an ábhar go 

bhféadfadh an taithí agus na hinniúlachtaí 

atá acu ar an leibhéal réigiúnach a bheith 

ina gcuidiú chun tionchar na gcistí poiblí ar 

chríoch an Aontais a mhéadú a oiread is 

féidir. Ina theannta sin, ba cheart go 

bhféadfaí institiúidí airgeadais idirnáisiúnta 

eile a áireamh mar chomhpháirtithe cur 

chun feidhme, go háirithe nuair a bheadh 

dá mbarr buntáiste comparáideach ann ó 

thaobh saineolas agus taithí ar leith i 

mBallstáit áirithe. Chomh maith leis sin, ba 

cheart an deis a bheith ag eintitis eile a 

chomhlíonann na critéir a leagtar síos sa 

Rialachán Airgeadais gníomhú mar 

chomhpháirtithe cur chun feidhme. 

 

Leasú  19 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 44 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 
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(44) Féadfaidh tríú tíortha ar comhaltaí 

iad den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch 

(LEE) a bheith páirteach i gcláir de chuid 

an Aontais faoi chuimsiú an chomhair arna 

bhunú faoin gcomhaontú leis an Limistéar 

Eorpach Eacnamaíoch, ina ndéantar foráil 

maidir le cur chun feidhme na gclár le 

cinneadh faoin gcomhaontú sin. Féadfaidh 

tríú tíortha a bheith páirteach ar bhonn 

ionstraimí dlí eile freisin. Ba cheart foráil 

ar leith a thabhairt isteach leis an Rialachán 

seo chun na cearta agus an rochtain is gá a 

thabhairt don oifigeach údarúcháin 

freagrach, don Oifig Eorpach Frith-

Chalaoise (OLAF) agus do Chúirt 

Iniúchóirí na hEorpa chun go bhféadfaidh 

gach ceann díobh a gcuid inniúlachtaí féin 

a fheidhmiú ar dhóigh chuimsitheach. 

(44) Faoi réir rialacha agus rialacháin 

uile na gclár aonair, féadfaidh tríú tíortha 

ar comhaltaí iad den Limistéar Eorpach 

Eacnamaíoch (LEE) a bheith páirteach i 

gcláir de chuid an Aontais faoi chuimsiú an 

chomhair arna bhunú faoin gcomhaontú 

leis an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch, 

ina ndéantar foráil maidir le cur chun 

feidhme na gclár le cinneadh faoin 

gcomhaontú sin. Féadfaidh tríú tíortha a 

bheith páirteach ar bhonn ionstraimí eile 

dlí freisin. Ba cheart foráil ar leith a 

thabhairt isteach leis an Rialachán seo chun 

na cearta agus an rochtain is gá a thabhairt 

don oifigeach údarúcháin freagrach, don 

Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) 

agus do Chúirt Iniúchóirí na hEorpa chun 

go bhféadfaidh gach ceann díobh a gcuid 

inniúlachtaí féin a fheidhmiú ar dhóigh 

chuimsitheach. 

 

Leasú  20 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 46 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(46) Chun eilimintí neamhriachtanacha 

den Rialachán seo a fhorlíonadh le 

treoirlínte infheistíochta ar cheart 

oibríochtaí maoiniúcháin agus 

infheistíochta a chomhlíonadh, chun a 

éascú go gcuirfí táscairí feidhmíochta in 

oiriúint go pras agus go solúbtha agus chun 

an ráta soláthair a choigeartú, ba cheart an 

chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i 

gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh 

ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a 

tharmligean chuig an gCoimisiún i dtaca 

leis na treoirlínte infheistíochta a tharraingt 

suas le haghaidh oibríochtaí maoiniúcháin 

agus infheistíochta faoi gach ionú beartais 

difriúil, Iarscríbhinn III den Rialachán seo 

a leasú chun na táscairí agus coigeartú an 

ráta soláthair a athbhreithniú nó a 

chomhlánú. Tá sé tábhachtach, go háirithe, 

go rachadh an Coimisiún i mbun 

(46) Chun eilimintí neamhriachtanacha 

den Rialachán seo a fhorlíonadh le 

treoraíocht faoin gcaoi ar cheart do 

thionscnóirí, a iarrann maoiniú, faisnéis 

leormhaith a sholáthar i dtaca le díonadh 

na n-oibríochtaí maoiniúcháin agus 

infheistíochta ó taobh na haeráide, an 

chomhshaoil agus na hinbhuanaitheachta 

sóisialta de agus le treoirlínte 

infheistíochta ba cheart d’oibríochtaí 

maoiniúcháin agus infheistíochta a 

chomhlíonadh, ar mhaithe le hoiriúnú pras 

agus solúbtha na dtáscairí feidhmíochta a 

éascú agus chun an ráta soláthair a 

choigeartú, ba cheart an chumhacht chun 

gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le 

hAirteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú 

an Aontais Eorpaigh a tharmligean chuig 

an gCoimisiún i dtaca leis na treoirlínte 

infheistíochta a tharraingt suas le haghaidh 
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comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid 

oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar 

leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfar 

na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na 

prionsabail a leagtar síos i gComhaontú 

Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht 

Níos Fearr an 13 Aibreán 2016. Go 

sonrach, chun rannpháirtíocht 

chomhionann in ullmhú gníomhartha 

tarmligthe a áirithiú, gheobhaidh 

Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle 

na doiciméid uile san am céanna le 

saineolaithe sna Ballstáit, agus beidh 

rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe 

ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an 

Choimisiúin a bheidh ag déileáil le 

hullmhú gníomhartha tarmligthe. 

oibríochtaí maoiniúcháin agus 

infheistíochta faoi gach ionú beartais 

difriúil, Iarscríbhinn III den Rialachán seo 

a leasú chun na táscairí agus coigeartú an 

ráta soláthair a athbhreithniú nó a 

chomhlánú. Tá sé tábhachtach, go háirithe, 

go rachadh an Coimisiún i mbun 

comhairliúchán iomchuí le linn a chuid 

oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar 

leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfar 

na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na 

prionsabail a leagtar síos i gComhaontú 

Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht 

Níos Fearr an 13 Aibreán 2016. Go 

sonrach, chun rannpháirtíocht 

chomhionann in ullmhú gníomhartha 

tarmligthe a áirithiú, gheobhaidh 

Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle 

na doiciméid uile san am céanna le 

saineolaithe sna Ballstáit, agus beidh 

rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe 

ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an 

Choimisiúin a bheidh ag déileáil le 

hullmhú gníomhartha tarmligthe. 

 

Leasú  21 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 47 a (nua) 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (47a) Ba cheart béim a chur ar an ngá 

atá le dianchomhordú idir cineálacha 

éagsúla ionstraimí airgeadais chun 

dúbailt a chosc agus le haghaidh 

cothromaíocht réigiúnach. 

 

Leasú  22 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 15 a (nua) 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (15a) ciallaíonn ‘cuideachta 

nuathionscanta’ fiontar a bhfuil cumas 
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teicneolaíochta ann go minic agus tugtar 

le chéile ann fás tapa, ardtuilleamaí ar 

nuálaíocht táirge, próisis agus maoiniú, 

agus lánaird ar fhorbairtí nua 

teicneolaíochta agus úsáid fhorleathan 

samhlacha nuálacha gnó, agus, go minic, 

ardáin chomhoibríocha; 

 

Leasú  23 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 3 – mír 1 – pointe b 

 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(b) inbhuanaitheacht agus fás 

gheilleagar an Aontais; 

(b) inbhuanaitheacht agus fás 

gheilleagar an Aontais, lena n-áirítear 

maolú agus oiriúnú don athrú aeráide 

agus an t-aistriú chuig geilleagar 

ciorclach; 

 

Leasú  24 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 3 – mír 2 – pointe b 

 

 

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 sa taighde, sa 

nuálaíocht agus sa digitiú; inter alia chun 

lamháil d’aistriú tráthúil chuig geilleagar 

ísealcharbóin agus ciorclach;  

 

Leasú  25 

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 

(c) an rochtain agus an fháil ar 

mhaoiniú a mhéadú agus a éascú do 
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gcásanna a bhfuil údar cuí tugtha leo, do 

chuideachtaí beaga lárchaipitlithe; 

FBManna agus, i gcásanna a bhfuil údar 

cuí tugtha leo, do chuideachtaí beaga 

lárchaipitlithe; 

 

 

Leasú  26 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 5 – mír 1 – an chuid réamhráiteach 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

Féadfaidh urrann an Aontais de Chiste 

InvestEU dá dtagraítear i bpointe (a) 

d'Airteagal 8(1) agus gach ceann de na 

hionuithe beartais dá dtagraítear in 

Airteagal 7(1) ranníocaíochtaí a fháil ó na 

tríú tíortha seo a leanas chun bheith 

rannpháirteach i dtáirgí airgeadais áirithe 

de bhun [Airteagal 218(2)] den [Rialachán 

Airgeadais]: 

Faoi réir rialacha agus rialacháin uile na 

gclár aonair, féadfaidh urrann an Aontais 

de Chiste InvestEU dá dtagraítear i bpointe 

(a) d’Airteagal 8(1) agus gach ceann de na 

hionuithe beartais dá dtagraítear in 

Airteagal 7(1) ranníocaíochtaí a fháil ó na 

tríú tíortha seo a leanas chun a bheith 

rannpháirteach i dtáirgí airgeadais áirithe 

de bhun [Airteagal 218(2)] den [Rialachán 

Airgeadais]: 

 

Leasú  27 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 7 – mír 1 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

1. Oibreoidh Ciste InvestEU trí 

bhíthin na gceithre ionú beartais seo a 

leanas lena rachfar i ngleic le teipeanna 

margaidh nó le haon chás infheistíochta fo-

optamach faoina raon feidhme sonrach: 

1. Oibreoidh Ciste InvestEU trí 

bhíthin na gceithre ionú beartais seo a 

leanas lena rachfar i ngleic le teipeanna 

margaidh nó le haon chás infheistíochta fo-

optamach faoina raon feidhme sonrach: 

(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 

(a) ionú beartais bonneagair 

inbhuanaithe: lena gcuimsítear 

infheistíocht inbhuanaithe ó thaobh an 

chomhshaoil, an gheilleagair agus na 

sóchaí de i réimsí amhail an t-iompar, 

fuinneamh glan, go háirithe imscaradh 

níos mó ar fhuinneamh in-athnuaite, ar 

infheistíochtaí éifeachtúlachta fuinnimh, 

agus leibhéil idirnascachta a fheabhsú, an 

nascacht dhigiteach agus an rochtain go 

háirithe i gceantair thuaithe, soláthar agus 
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Aontais, nó an dá rud, nó a chomhlíonann 

caighdeáin inbhuanaitheachta 

comhshaoil nó shóisialta an Aontais; 

próiseáil amhábhar, an spás, na haigéin 

agus uisce, dramhaíl, an fiadhúlra agus 

bonneagair eile chomhshaoil, trealamh, 

dícharbónú tionsclaíoch, athnuachan 

suíomhanna iarthionsclaíocha, 
sócmhainní soghluaiste agus imscaradh 

teicneolaíochtaí nuálacha; leis an 

infheistíocht sin, comhlíonfar ar a laghad 

caighdeáin inbhuanaitheachta 

chomhshaoil nó shóisialta an Aontais, 

agus, i gcás inarb infheidhme, 

rannchuideofar le cuspóirí 

inbhuanaitheachta chomhshaoil nó 

shóisialta an Aontais, amhail 

éifeachtúlacht acmhainní nó an dá rud 

sin; 

(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 agus an digitithe: lena 

gcuimsítear gníomhaíochtaí taighde agus 

nuálaíochta, torthaí taighde a aistriú go dtí 

an margadh, réitigh nuálacha a imscaradh 

agus tacaíocht chun cuideachtaí nuálacha, 

lena n-áirítear FBManna agus deiseanna 

inbhuanaithe gnó a mhéadú mar aon le 

tionsclaíocht an Aontais a dhigitiú; 

(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: rochtain 

agus fáil shimplithe ar mhaoiniú do 

FBManna agus, i gcásanna a bhfuil údar 

cuí tugtha leo, do chuideachtaí beaga 

lárchaipitlithe; 

(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 

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 tíortha. 

(d) ionú beartais maidir leis an 

infheistíocht shóisialta agus le scileanna 

sóisialta: lena gcuimsítear micreamhaoiniú, 

maoiniú fiontair shóisialta, fiontraíocht i 

measc na mban agus an geilleagar 

sóisialta; scileanna, oideachas, oiliúint agus 

seirbhísí gaolmhara, lena n-áirítear 

athsciliú, uas-sciliú agus ath-imlonnú 

oibrithe i réigiúin a ndéanann 

athstruchtúrú tionsclaíoch atá nasctha 

leis an trasdul chuig geilleagar 

ísealcharbóin difear dóibh; bonneagar 

sóisialta (lena n-áirítear tithíocht 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 
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leochaileacha a lánpháirtiú, lena n-áirítear 

náisiúnaigh ó thríú tíortha. 

Leasú  28 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 7 – mír 3 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

3. Ba cheart oibríochtaí maoiniúcháin 

agus infheistíochta faoin ionú beartais 

bonneagair inbhuanaithe dá dtagraítear i 

bpointe (a) d'fhomhír (1) a bheith faoi réir 

díonadh inbhuanaitheachta aeráide, 

comhshaoil agus sóisialta d'fhonn tionchair 

dhíobhálacha ar an aeráid, an comhshaol 

agus sa réimse sóisialta a íoslaghdú agus 

na tairbhí a uasmhéadú. Chun na críche sin, 

cuirfidh tionscnóirí a bheidh ag iarraidh 

maoinithe faisnéis leordhóthanach ar fáil 

bunaithe ar threoir a bheidh le forbairt ag 

an gCoimisiún. Déanfar tionscadail ar lú 

iad na méid áirithe a shaineofar sa treoir 

a eisiamh ón díonadh. 

3. Nuair a bhíonn tionchar acu ar an 

gcomhshaol nó ar an aeráid, ba cheart 

oibríochtaí maoiniúcháin agus 

infheistíochta faoi na hionuithe beartais dá 

dtagraítear i bpointí (a) (b), (c) agus (d) de 

mhír (1) a bheith faoi réir díonadh ó thaobh 

na haeráide, an chomhshaoil agus na 

hinbhuanaitheachta sóisialta de trí 

íostairseacha inbhuanaitheachta d’fhonn 

éifeachtúlacht acmhainní a uasmhéadú, 

ailíniú le prionsabail na heacnamaíochta 

ciorclaí, agus tionchair dhíobhálacha ar an 

aeráid, an comhshaol agus sna gnéithe 

sóisialta a íoslaghdú agus na tairbhí ina 

leith sin a uasmhéadú. Chun na críche sin, 

cuirfidh tionscnóirí a dhéanfaidh maoiniú a 

iarraidh faisnéis leormhaith ar fáil bunaithe 

ar an treoraíocht a ghlacfaidh an Coimisiún 

i gcomhréir le mír 6. 

Ceadófar le treoir an Choimisiúin: Ceadófar le treoir an Choimisiúin: 

 (- a) comhlíonadh bheartais agus 

chaighdeáin chomhshaoil an Aontais a 

áirithiú; 

(a) i dtaca le hoiriúint, an tseasmhacht 

in aghaidh thionchar díobhálach féideartha 

an athraithe aeráide a áirithiú trí bhíthin 

measúnaithe riosca agus leochaileachta 

aeráide, lena n-áirítear bearta oiriúna 

ábhartha, agus, i dtaca le maolú, costais 

astaíochtaí gáis cheaptha teasa agus 

éifeachtaí deimhneacha na mbeart 

maolaithe aeráide a chomtháthú san anailís 

costais/sochair; 

(a) i dtaca le hoiriúnú, an 

athléimneacht in aghaidh thionchair 

dhíobhálach fhéideartha an athraithe 

aeráide a áirithiú trí mheasúnú riosca agus 

leochaileachta aeráide, lena n-áirítear 

bearta oiriúnúcháin ábhartha, agus, i dtaca 

le maolú, costais astaíochtaí gás ceaptha 

teasa agus éifeachtaí deimhneacha na 

mbeart maolaithe aeráide a chomtháthú san 

anailís costais is tairbhe; 

(b) tionchar tionscadail 

chomhdhlúthaithe a chur san áireamh i 

dtéarmaí príomhghnéithe an chaipitil 

nádúrtha i dtaca le haer, uisce talamh agus 

(b) tionchar tionscadail 

chomhdhlúthaithe a chur san áireamh i 

dtéarmaí príomhghnéithe an chaipitil 

nádúrtha i dtaca le haer, uisce talamh agus 
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an bhithéagsúlacht; leis an mbithéagsúlacht; 

(c) meastachán a dhéanamh ar 

chuimsiú sóisialta ceantar áirithe agus 

daonraí áirithe; 

(c) meastachán a dhéanamh ar 

chuimsiú sóisialta ceantar áirithe agus 

daonraí áirithe; 

 (ca) tacaíocht a chur as an áireamh 

maidir le tionscadail a reáchtáiltear 

contrártha do spriocanna aeráide agus 

fuinnimh meántéarmacha agus 

fadtéarmacha an Aontais, do chuspóirí 

Chomhaontú Pháras, agus a dtagann 

astaíochtaí suntasacha gás ceaptha teasa 

astu; 

 (cb) tacaíocht a chur as an áireamh 

maidir le haon bhonneagar breosla 

iontaise a bhaineann le táirgeadh, 

próiseáil, tarchur, dáileadh, stóráil nó 

dóchán breoslaí iontaise; 

Leasú  29 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 7 – mír 5 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

5. Beidh sé mar sprioc ag 

comhpháirtithe cur chun feidhme go 

gcuirfidh 50 % den infheistíocht faoin ionú 

beartais i dtaca le bonneagar inbhuanaithe 

le cuspóirí aeráide agus comhshaoil an 

Aontais a chomhlíonadh. 

5. Beidh 40 % ar a laghad den 

infheistíocht faoi InvestEU ag 

rannchuidiú le cuspóirí aeráide an 

Aontais a chomhlíonadh.  

 Beidh sé mar sprioc ag comhpháirtithe cur 

chun feidhme go gcuirfidh ar a laghad 55% 

agus 10 % den infheistíocht faoin ionú 

beartais i dtaca le bonneagar inbhuanaithe 

le cuspóirí aeráide agus comhshaoil, faoi 

seach, an Aontais a chomhlíonadh. 

 Déanfar critéir shoiléire incháilitheachta, 

agus modh rianaithe trédhearcach 

iontaofa, a mhionsonrú tuilleadh sna 

treoirlínte infheistíochta a ghlacfar i 

gcomhréir le mír 6. Leagfar amach freisin 

sna treoirlínte sin modheolaíocht chun 

measúnú a dhéanamh ar a mhéid a 

rannchuidíonn infheistíochtaí sóisialta, a 

bhfuil sé mar aidhm acu cuidiú le réigiúin 

atá dian ar charbón atá i mbun athrú, leis 
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na tairseacha dá dtagraítear sa chéad dá 

fhomhír. 

Leasú  30 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 7 – mír 6 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

6. Tugtar an chumhacht don 

Choimisiún glacadh le gníomhartha 

tarmligthe i gcomhréir le hAirteagal 26 

chun na treoirlínte infheistíochta do gach 

ceann de na hionuithe beartais a shainiú. 

6. Tugtar de chumhacht don 

Choimisiún gníomhartha tarmligthe a 

ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 26 lena 

bhforlíontar an Rialachán seo trí na 

treoirlínte infheistíochta a shainiú do gach 

ceann de na hionuithe beartais a shainiú dá 

dtagraítear i mír 1. Agus na treoirlínte 

infheistíochta sin á sainiú, comhoibreoidh 

an Coimisiún leis na comhpháirtithe cur 

chun feidhme faoi Chlár Invest EU.  

 Tugtar de chumhacht don Choimisiún 

freisin gníomhartha tarmligthe a 

ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 26 

lena bhforlíontar an Rialachán seo trí na 

treoirlínte dá dtagraítear sa i mír 3 a 

leagan amach. 

Leasú  31 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 8 – mír 2 a (nua) 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 2a. Tugtar de chumhacht don 

Choimisiún gníomhartha tarmligthe a 

ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 26 

chun clistí margaidh agus cásanna 

infheistíochta fo-optamacha dá 

dtagraítear i mír 1 tar éis comhairle a 

fháil ón mbord comhairleach. 

 

Leasú  32 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 9 – mír 3 – pointe a a (nua) 
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (aa) clistí saineathanta margaidh agus 

cásanna infheistíochta fo-optamacha ar 

cheart dul i ngleic leo leis na hoibríochtaí 

maoinithe; 

 

Leasú  33 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 17 – mír 3 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

3. Beidh ionadaíocht ar an gCoimisiún 

i ndá fhoirmíocht an bhoird chomhairligh. 

3. Beidh ionadaíocht ar an gCoimisiún 

i ndá fhoirmíocht an bhoird chomhairligh. 

Déanfaidh Parlaimint na hEorpa 

saineolaí neamhspleách a cheapadh a 

bheidh ina chomhalta nó ina comhalta de 

bhord comhairleach ionadaithe na 

gcomhpháirtithe cur chun feidhme. 

 

Leasú  34 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 17 – mír 5 – pointe a – pointe ii a (nua) 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (iia) comhairle a thabhairt i dtaobh 

incháilitheacht infheistíochtaí agus 

tionscadal. 

 

Leasú  35 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 17 – mír 5 a (nua) 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 5a. Cuirfear miontuairiscí cruinnithe 

an bhoird chomhairligh ar fáil go poiblí 

ar leathanach gréasáin tiomnaithe. 

 

Leasú  36 
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Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 18 – mír 3 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

3. Dearbhóidh an Coimisiún an 

gcomhlíonann na hoibríochtaí 

maoiniúcháin agus infheistíochta atá molta 

dlí agus beartais an Aontais. 

3. Dearbhóidh an Coimisiún an 

gcomhlíonann na hoibríochtaí 

maoiniúcháin agus infheistíochta atá molta 

dlí agus beartais an Aontais, agus an 

meastar go bhféadfar iad a áireamh i 

dtreo na spriocanna a shonraítear in 

Airteagal 7(5). 

 

Leasú  37 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 18 – mír 4 – fomhír 3 – pointe c a (nua) 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (ca) comhlíonadh bheartais agus 

chaighdeáin chomhshaoil an Aontais; 

 

Leasú  38 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 18 – mír 4 – fomhír 3 – pointe c b (nua) 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (cb) comhlíonadh phrionsabal an 

Aontais Fuinnimh‘tús áite a thabhairt 

don éifeachtúlacht fuinnimh’ 

 

Leasú  39 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 18 – mír 4 – fomhír 3 – pointe c c (nua) 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (cc) an dtugann an oibríocht 

bheartaithe aghaidh ar na clistí 

sainaitheanta margaidh nó ar na cásanna 

infheistíochta fo-optamacha. 
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Leasú  40 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 19 – mír 5 – fomhír 3 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

Beidh an scórchlár ar fáil go poiblí tar éis 

maoiniú, nó infheistíocht nó fothionscadal 

a shíniú, i gcás inarb infheidhme. Ní 

bheidh faisnéis atá íogair ó thaobh na 

tráchtála de nó sonraí pearsanta nach bhfuil 

le nochtadh faoi rialacha an Aontais maidir 

le cosaint sonraí pearsanta sa mhéid a 

fhoilseofar. 

Beidh an scórchlár ar fáil go poiblí sula 

ndéanfar an oibríocht infheistíochta a 

fhormheas. Ní bheidh faisnéis atá íogair ó 

thaobh na tráchtála de nó sonraí pearsanta 

nach bhfuil le nochtadh faoi rialacha an 

Aontais maidir le cosaint sonraí pearsanta 

sa mhéid a fhoilseofar. 

 

Leasú  41 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 21 – mír 1 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

1. Déanfaidh an Coimisiún Tairseach 

InvestEU a bhunú. Is é a bheidh ann 

bunachar sonraí tionscadal a mbeidh teacht 

air go héasca agus atá furasta le húsáid, 

lena gcuirfear faisnéis ábhartha ar fáil 

maidir le gach tionscadal. 

1. Déanfaidh an Coimisiún Tairseach 

InvestEU a bhunú. Is é a bheidh ann 

bunachar sonraí tionscadal, a bheidh 

poiblithe go maith, a mbeidh teacht air go 

héasca agus atá furasta le húsáid, lena 

gcuirfear faisnéis ábhartha ar fáil maidir le 

gach tionscadal. 

 

Leasú  42 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 22 – mír 4 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

4. Déanfaidh an Coimisiún tuarascáil 

ar chur chun feidhme Chlár InvestEU i 

gcomhréir le [hAirteagal 241 agus 

Airteagal 250] de [Rialachán Airgeadais]. 

Chun na críche sin, cuirfidh na 

comhpháirtithe cur chun feidhme go 

bliantúil an fhaisnéis is gá ar fáil chun gur 

féidir leis an gCoimisiún a oibleagáidí 

tuairiscithe a chomhlíonadh. 

4. Déanfaidh an Coimisiún tuarascáil 

ar chur chun feidhme Chlár InvestEU i 

gcomhréir le [hAirteagal 241 agus 

Airteagal 250] de [Rialachán Airgeadais]. 

Chun na críche sin, cuirfidh na 

comhpháirtithe cur chun feidhme go 

bliantúil an fhaisnéis is gá ar fáil chun gur 

féidir leis an gCoimisiún a oibleagáidí 

tuairiscithe a chomhlíonadh. Mar chuid dá 
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thuairisciú bliantúil, déanfaidh an 

Coimisiún anailís bhliantúil ar chleachtas 

comhdhlúthaithe ilbhliantúil chun a 

shainaithint an bhfuil an caiteachas 

aeráide ar an mbóthar ceart chun 

spriocanna príomhshruthaithe na 

haeráide agus an chomhshaoil dá 

dtagraítear in Airteagal 7(5) a bhaint 

amach. Déanfaidh an Coimisiún faisnéis 

a sholáthar maidir leis an tacaíocht a 

thugtar do chuspóirí an athraithe aeráide 

agus idirdhealú á dhéanamh aige idir 

maolú agus oiriúnú chomh maith leis an 

méid a ranníoctar ó thaobh na haeráide ó 

na hionstraimí ábhartha airgeadais, agus 

an fhaisnéis sin a chur ar fáil go poiblí. 

 

Leasú  43 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 24 – mír 1 a (nua) 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 Déanfaidh an Chúirt Iniúchóirí 

iniúchadh ar ráthaíocht AE, na 

híocaíochtaí agus na gnóthúcháin fúithi 

agus oibríochtaí faoi chlár InvestEU. 

Déanfar tuarascáil speisialta ón gCúirt 

Iniúchóirí [18 mí tar éis theacht i 

bhfeidhm an rialacháin seo] a eisiúint. 

 

Leasú  44 

Togra le haghaidh rialacháin 

Iarscríbhinn II – mír 1 – pointe 1 – an chuid réamhráiteach 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

1. An earnáil fuinnimh a fhorbairt i 

gcomhréir le tosaíochtaí an Aontais 

Fuinnimh, lena náirítear slándáil an 

tsoláthair fuinnimh, agus na gealltanais a 

rinneadh faoi Chlár Oibre 2030 agus 

Comhaontú Pháras, go háirithe tríd an méid 

seo a leanas: 

1. An earnáil fuinnimh, seachas na 

gníomhaíochtaí a bhaineann le táirgeadh, 

próiseáil, tarchur, dáileadh, stóráil nó 

dóchán breoslaí iontaise, a fhorbairt i 

gcomhréir le tosaíochtaí an Aontais 

Fuinnimh, lena n-áirítear slándáil an 

tsoláthair fuinnimh, agus na gealltanais a 

rinneadh faoi Chlár Oibre 2030 agus 
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Comhaontú Pháras, go háirithe tríd an méid 

seo a leanas: 

 

Leasú  45 

Togra le haghaidh rialacháin 

Iarscríbhinn II – mír 1 – pointe 1 – pointe a 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(a) giniúint, soláthar nó úsáid fuinnimh 

in-athnuaite inbhuanaithe ghlain a mhéadú; 

(a) giniúint, soláthar, stóráil nó úsáid 

fuinnimh in-athnuaite inbhuanaithe ghlain 

a mhéadú; 

 

Leasú  46 

Togra le haghaidh rialacháin 

Iarscríbhinn II – mír 1 – pointe 1 – pointe c 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(c) an bonneagar fuinnimh a fhorbairt, 

a dhéanamh níos cliste agus a nuachóiriú 

(ar an leibhéal tarchuir agus dáileacháin, 

teicneolaíochtaí stórála) 

(c) an bonneagar fuinnimh a fhorbairt, 

a dhéanamh níos cliste agus a nuachóiriú 

(ar an leibhéal tarchuir agus dáileacháin, 

teicneolaíochtaí stórála), agus forbairt 

córais nuálaíocha soláthair teasa 

(SSSanna) agus comhghiniúint 

cumhachta agus teasa; 

 

Leasú  47 

Togra le haghaidh rialacháin 

Iarscríbhinn II – mír 1 – pointe 1 – pointe d 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(d) breoslaí sintéiseacha a tháirgeadh 

agus a sholáthar ó fhoinsí in-

athnuaite/neodracha ó thaobh carbóin de; 

breoslaí malartacha 

(d) breoslaí sintéiseacha a tháirgeadh 

agus a sholáthar ó fhoinsí in-

athnuaite/neodracha neamh-iontaise ó 

thaobh carbóin de; breoslaí malartacha; 

 

Leasú  48 

Togra le haghaidh rialacháin 

Iarscríbhinn II – mír 1 – pointe 1 – pointe e a (nua) 
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (ea) tacaíocht do réigiúin atá ag dul 

faoi chlaochlú i bhfianaise chuspóirí 

beartais aeráide an Aontais, go háirithe 

réigiún mhianadóireachta; 

 

Leasú  49 

Togra le haghaidh rialacháin 

Iarscríbhinn II – mír 1 – pointe 1 – pointe e b (nua) 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (eb) táirgeadh fuinnimh in-athnuaite 

áitiúil agus réigiúnach go háirithe trí 

phobail fuinnimh. 

Réasúnú 

Breisiú tábhachtach ab ea an táirgeadh fuinnimh in-athnuaite áitiúil trí phobail fuinnimh ó 

Pharlaimint na hEorpa chuig rialachán REDII. 

 

Leasú  50 

Togra le haghaidh rialacháin 

Iarscríbhinn II – mír 1 – pointe 2 – pointe d 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(d) bonneagair iarnróid, tionscadail 

iarnróid eile, agus calafoirt mhuirí; 

(d) bonneagair iarnróid, tionscadail eile 

iarnróid, bonneagar uiscebhealaí intíre 

agus calafoirt mhuirí; 

 

Leasú  51 

Togra le haghaidh rialacháin 

Iarscríbhinn II – mír 1 – pointe 2 – pointe d 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(e) bonneagar breoslaí malartacha, 

lena n-áirítear bonneagar luchtaithe 

leictrigh. 

(e) bonneagar tiomána malartacha, 

lena n-áirítear bonneagar luchtaithe 

leictrigh; 
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Leasú  52 

Togra le haghaidh rialacháin 

Iarscríbhinn II – mír 1 – pointe 2 – pointe e a (nua) 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (ea) forbairt cadhnraí nuaghlúine le 

haghaidh feidhmchláir shoghluaisteachta 

thionsclaíocha agus leictreacha, lena n-

áirítear i loingseoireacht agus in eitlíocht; 

 

Leasú  53 

Togra le haghaidh rialacháin 

Iarscríbhinn II – mír 1 – pointe 2 – pointe e b (nua) 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (eb) bonneagar chun bithbhreoslaí 

ardfhorbartha a tháirgeadh agus a úsáid; 

 

Leasú  54 

Togra le haghaidh rialacháin 

Iarscríbhinn II – mír 1 – pointe 2 – pointe e c (nua) 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (ec) bonneagar breoslaithe le haghaidh 

soghluaisteacht hidrigine. 

 

Leasú  55 

Togra le haghaidh rialacháin 

Iarscríbhinn II – mír 1 – pointe 3 – pointe a 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(a) uisce, lena náirítear soláthar agus 

sláintíocht, agus agus bonneagar cósta agus 

bonneagar glas eile a bhaineann le huisce; 

(a) uisce, lena náirítear soláthar agus 

sláintíocht, agus bonneagar cósta agus 

oileánach agus bonneagar glas eile a 

bhaineann le huisce; 
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Leasú  56 

Togra le haghaidh rialacháin 

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

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (ca) cláir, tionscadail agus tionscnaimh 

sa réimse maidir le haspeist a bhaint de 

dhíonta, de thithe, d’fhoirgnimh agus 

d’ithir, go háirithe i dteannta spriocanna 

in-athnuaite fuinnimh agus laghdaithe 

CO2 na mBallstát agus na réigiún; 

Réasúnú 

I gcomhréir leis an méid a d’iarr Parlaimint na hEorpa ina tuarascáil an 30 Eanáir 2013 

maidir le bagairtí sláinte gairme a bhaineann le hAispeist agus na hionchais chun deireadh a 

chur leis an aispeist go léir atá ann cheana. Cf. freagraí scríofa ag Bn. Thyssen thar ceann an 

Choimisiúin an 10 Aibreán 2018, E-000862/2018. 

 

Leasú  57 

Togra le haghaidh rialacháin 

Iarscríbhinn II – mír 1 – pointe 3 – pointe e 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(e) forbairt inbhuanaithe uirbeach, 

cósta agus tuaithe; 

(e) forbairt inbhuanaithe uirbeach, 

thuaithe agus oileánach; 

 

Leasú  58 

Togra le haghaidh rialacháin 

Iarscríbhinn II – mír 1 – pointe 3 – pointe g 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(g) tionscadail agus fiontair lena 

gcuirtear an geilleagar ciorclach i bhfeidhm 

trí ghnéithe éifeachtachta acmhainne a 

chomhtháthú leis an táirgeadh agus le 

saolré táirgí, lena náirítear soláthar 

inbhuanaithe amhábhar príomhúil agus 

tánaisteach; 

(g) tionscadail agus fiontair lena 

gcuirtear an geilleagar ciorclach i bhfeidhm 

trí ghnéithe éifeachtachta acmhainne a 

chomhtháthú leis an táirgeadh agus le 

saolré táirgí, lena n-áirítear soláthar 

inbhuanaithe amhábhar príomhúil agus 

tánaisteach, chomh maith leis an athúsáid 

agus an athchúrsáil deiridh; 
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Leasú  59 

Togra le haghaidh rialacháin 

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

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (ha) tionscadail a dhéanann gabháil 

carbóin ar shlí nuálach agus úsáid 

teicneolaíochtaí a chur chun feidhme; 

 

Leasú  60 

Togra le haghaidh rialacháin 

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

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (hb) frithsheasmhacht in aghaidh 

ábhair fhrithmhiocróbacha agus go 

háirithe laghdú ar úsáid antaibheathach i 

ndaoine agus in ainmhithe leis an ‘gcur 

chuige aon sláinte amháin’ trí bhearta 

coisctheacha; 

 

Leasú  61 

Togra le haghaidh rialacháin 

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

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (hc) an slabhra táirgthe agus dáilte 

fuinnimh a dhícharbónú. 

 

Leasú  62 

Togra le haghaidh rialacháin 

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

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 3a. Cur chun cinn ionadú táirgí atá 

guaiseach go ceimiceach le roghanna 
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níos inbhuanaithe. 

 

Leasú  63 

Togra le haghaidh rialacháin 

Iarscríbhinn II – mír 1 – pointe 4 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

4. Bonneagar nascachta digití a 

fhorbairt, go háirithe bhíthin tionscadail 

lena dtacaítear le líonraí an-ardtoille 

digiteacha a chur in úsáid. 

4. Bonneagar nascachta digití a 

fhorbairt, go háirithe trí bhíthin tionscadail 

lena dtacaítear le líonraí an-ardtoille 

digiteacha a chur in úsáid i gceantair 

thuaithe agus uirbeacha. 

 

Leasú  64 

Togra le haghaidh rialacháin 

Iarscríbhinn II – mír 1 – pointe 5 – pointe b 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(b) tionscadail chorparáideacha; (b) próisis taighde agus nuálaíochta, 

aistriú teicneolaíochta agus comhar idir 

fiontair a bhíonn ag díriú ar an 

ngeilleagar nua ísealcharbóin, ar 

athléimneacht agus ar oiriúnú don athrú 

aeráide agus don gheilleagar ciorclach; 

 

Leasú  65 

Togra le haghaidh rialacháin 

Iarscríbhinn II – mír 1 – pointe 5 – pointe f 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(f) táirgí cúraim sláinte éifeachtacha 

nua, lena náirítear táirgí cógaisíochta, feistí 

leighis agus táirgí íocshláinte ardteiripe. 

(f) táirgí cúraim sláinte éifeachtacha 

nua, lena n-áirítear táirgí cógaisíochta, 

feistí leighis, r-Shláinte agus táirgí 

íocshláinte ardteiripe. 

 

Leasú  66 

Togra le haghaidh rialacháin 

Iarscríbhinn II – mír 1 – pointe 11 – pointe a 
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(a) micreamhaoiniú, maoiniú fiontair 

shóisialta agus an geilleagar sóisialta; 

(a) micreamhaoiniú, maoiniú fiontair 

shóisialta, fiontraíocht i measc na mban, 

agus an geilleagar sóisialta; 

 

Leasú  67 

Togra le haghaidh rialacháin 

Iarscríbhinn II – mír 1 – pointe 11 – pointe i a (nua) 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (ia) Ath-imlonnú, athsciliú agus uas-

sciliú oibrithe, tioncnaimh oideachais 

agus  cuardaithe poist i réigiúin atá i 

dtuilleamaí geilleagar atá dian ar charbón 

agus a ndéanann an t-aistriú chuig 

geilleagar ísealcharbóin difear dóibh. 

 

Leasú  68 

Togra le haghaidh rialacháin 

Iarscríbhinn II – pointe 13 a (nua) 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 13a. Farraigí agus Aigéin, trí gheilleagar 

gorm inbhuanaithe a fhorbairt i 

gcomhréir le cuspóirí an Bheartais 

Mhuirí Chomhtháite go háirithe tríd an 

méid seo a leanas:  

 (a) fiontraíocht mhuirí; 

 (b) tionscal muirí nuálaíoch agus 

iomaíoch; 

 (c) tuiscint ar na haigéin agus le 

gairmeacha beatha gorma; 

 (d) clár oibre Rialachas Idirnáisiúnta na 

nAigéan; 

 (e) faireachas agus slándáil mhuirí 

 (f) comhar trasteorann; 

 (g) cur chun feidhme Spriocanna 

Forbartha Inbhuanaithe, go háirithe SDG 
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14, Beathra Faoin Uisce). 

 

Leasú  69 

Togra le haghaidh rialacháin 

Iarscríbhinn III – pointe 3 – pointe 3.2 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

3.2 An infheistíocht lena dtugtar 

tacaíocht do chuspóirí aeráide 

3.2 An infheistíocht lena dtugtar 

tacaíocht do chuspóirí aeráide, agus 

laghdú measta CO2  

 

Leasú  70 

Togra le haghaidh rialacháin 

Iarscríbhinn III – pointe 3 – pointe 3.2 a (nua) 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 3.2a An infheistíocht lena dtugtar 

tacaíocht do chuspóirí comhshaoil 

 

Leasú  71 

Togra le haghaidh rialacháin 

Iarscríbhinn III – pointe 3 – pointe 3.3 a (nua) 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 3.3a Astaíochtaí iomlána agus 

coibhneasta gás ceaptha teasa 

 

Leasú  72 

Togra le haghaidh rialacháin 

Iarscríbhinn III – pointe 4 – pointe 4.2 a (nua) 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 4.2a Fuinneamh: an tionchar ar 

astaíochtaí gás ceaptha teasa atá ag 

táirgeadh fuinnimh san Aontas 
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Leasú  73 

Togra le haghaidh rialacháin 

Iarscríbhinn III – pointe 4 – pointe 4.2 b (nua) 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 4.2b Fuinneamh: fuinneamh a 

chaomhnaítear 

 

Leasú  74 

Togra le haghaidh rialacháin 

Iarscríbhinn III – pointe 4 – pointe 4.2 c (nua) 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 4.2c Fuinneamh: Astaíochtaí iomlána 

agus coibhneasta gás ceaptha teasa 

 

Leasú  75 

Togra le haghaidh rialacháin 

Iarscríbhinn III – pointe 4 – pointe 4.2 d (nua) 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 4.2d Éifeachtúlacht Fuinnimh 

 

Leasú  76 

Togra le haghaidh rialacháin 

Iarscríbhinn III – pointe 4 – pointe 4.5 a (nua) 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 4.5a Táirgeadh tionsclaíoch 

ísealcharbóin: an méid fíoraithe 

d’astaíochtaí gás ceaptha teasa 

sheachnaítear 

 

Leasú  77 

Togra le haghaidh rialacháin 

Iarscríbhinn III – pointe 4 – pointe 4.5 b (nua) 
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 4.5b Iompar: astaíochtaí iomlána agus 

coibhneasta gás ceaptha teasa 

 

 

  



 

AD\1168940GA.docx 39/40 PE627.571v02-00 

 GA 

NÓS IMEACHTA - COISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR 

Teideal Clár InvestEU a bhunú 

Tagairtí COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD) 

Coistí freagracha 

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach 

BUDG 

14.6.2018 

ECON 

14.6.2018 
  

Tuairim ó 

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach 

ENVI 

14.6.2018 

Rapóirtéir 

       Dáta an cheapacháin 

Ivo Belet 

21.6.2018 

Riail 55 - Nós imeachta coiste 

comhchoiste 

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach 

        

5.7.2018 

Dáta an ghlactha 12.11.2018    

Toradh na vótála críochnaithí +: 

–: 

0: 

47 

1 

0 

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil 

chríochnaitheach 

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, 

Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-

Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark 

Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Gerben-

Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, 

Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, 

Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, 

Jo Leinen, Peter Liese, Jiří Maštálka, Susanne Melior, Rory Palmer, 

Bolesław G. Piecha, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Nils 

Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli 

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an 

vótáil chríochnaitheach 

Cristian-Silviu Buşoi, Fredrick Federley, Giorgos Grammatikakis, 

Christophe Hansen, Tilly Metz, Carolina Punset 

Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i 

láthair don vótáil chríochnaitheach 

Paul Rübig, Tomáš Zdechovský 

 
 

  



 

PE627.571v02-00 40/40 AD\1168940GA.docx 

GA 

TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ SA CHOISTE FREAGRACH 

47 + 

ALDE Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Carolina Punset, Nils 

Torvalds 

ECR Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska 

GUE/NGL Lynn Boylan, Stefan Eck, Jiří Maštálka 

PPE Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Angélique 

Delahaye, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej 

Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Peter Liese, Paul Rübig, Annie Schreijer-

Pierik, Adina-Ioana Vălean, Tomáš Zdechovský  

S&D Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, 

Seb Dance, Giorgos Grammatikakis, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, 

Susanne Melior, Rory Palmer, Damiano Zoffoli 

Verts/ALE Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Tilly Metz, Davor Škrlec 

 

1 - 

ENF Jean-François Jalkh 

 

0 0 

  

 

Eochair na siombailí: 

+ : i bhfabhar 

- : i gcoinne 

0 : staonadh 

 

 

 


