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MOLTAÍ

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 moltaí seo a leanas a ionchorprú ina dtairiscint i gcomhair rúin:

1. á chur in iúl gur díol sásaimh di an chumarsáid maidir leis an bPlean Infheistíochta 
Eorpach Inbhuanaithe (PIEI) (COM(2020)0021), a bhfuil sé mar aidhm aige aistriú cóir 
agus dea-bhainistithe i dtreo sochaí athléimneach agus inbhuanaithe a chumasú; ag cur 
béim ar an bhfíoras go mbeidh ról lárnach ag maoiniú inbhuanaithe poiblí agus 
príobháideach araon don Aontas agus do na Ballstáit d’fhonn cuspóirí comhshaoil agus 
aeráide an Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip a bhaint amach, lena n-áirítear 
spriocanna aeráide, fuinnimh agus bithéagsúlachta athbhreithnithe 2030 agus 2050 agus 
gealltanais an Aontais a chomhlíonadh faoi Chomhaontú Pháras, faoin gCoinbhinsiún 
maidir leis an Éagsúlacht Bhitheolaíoch agus faoi na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe 
(SFInna), ar bhonn na heolaíochta is fearr atá ar fáil; á mheas go bhfuil sé 
ríthábhachtach go gcumasófar leis an bplean infheistíochta infheistíochtaí breise lena 
ngabhann fíor-bhreisluach, go nginfear poist ghlasa inbhuanaithe agus go n-éascófar 
maoiniú margaidh leis;

2. á thabhairt dá aire an togra athbhreithnithe le haghaidh an chéad chreata airgeadais 
ilbhliantúil eile (CAI), lena mbeidh an Comhaontú Glas don Eoraip ag a chroílár; ag 
dréim le méadú a bheidh i gcomhréir leis an aistriú glas, i dtreo geilleagair a bheidh 
neodrach ó thaobh na haeráide, athléimneach ó thaobh na sochaí agus an chomhshaoil 
de, cothrom ó thaobh inscne de agus cuimsitheach, agus i dtreo na spriocanna a leagfar 
síos leis an Dlí Aeráide; á chreidiúint gur cheart do CAI nua acmhainní leordhóthanacha 
a leithdháileadh ar chur chun cinn na mbeartas sin a chuidíonn le cuspóirí aeráide agus 
comhshaoil agus SFInna a bhaint amach;

3. á thabhairt dá aire go bhféadfaí maoiniú an Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip a 
chomhlánú le sraith acmhainní dílse AE; á mholadh go bhféadfaí acmhainní dílse nua 
AE a thabhairt isteach amach anseo, inter alia, chuig maoiniú beart maolaithe agus 
oiriúnaithe don athrú aeráide agus chuig spriocanna aeráide, fuinnimh agus comhshaoil 
an Aontais a bhaint amach sa ghearrthéarma agus san fhadtéarma, mar a leagtar amach 
sa Chomhaontú Glas don Eoraip agus mar a sainordaíodh sna gealltanais a rinneadh faoi 
Chomhaontú Pháras; á iarraidh ar an gCoimisiún measúnú a dhéanamh ar acmhainní 
airgeadais nua a d’fhéadfadh a bheith ann don aistriú, atá inbhuanaithe ó thaobh an 
chomhshaoil agus na sochaí araon;

4. ag cur béim ar an bhfíoras go bhfuil gá le tosaíocht a thabhairt i measc chaiteachas CAI;

5. á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá fás eacnamaíoch méadaithe maidir leis na 
hinfheistíochtaí is gá a éascú chun an geilleagar a aistriú;

6. á iarraidh ar an gCoimisiún togra uaillmhianach a chur i dtoll a chéile chun 
athbhreithniú a dhéanamh ar na méideanna éagsúla arna leithdháileadh ar PIEI agus ar a 
straitéis infheistíochta inbhuanaithe, chun na riachtanais infheistíochta le haghaidh 
oiriúnú don aeráid nó dúshláin chomhshaoil eile, amhail bithéagsúlacht, a chur san 
áireamh, agus chun machnamh a dhéanamh ar an infheistíocht phoiblí is gá chun 
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aghaidh a thabhairt ar na costais shóisialta a bhaineann leis an aistriú agus leis na costais 
a bhaineann le neamhghníomhaíocht;

7. á chur i bhfáth go bhféadfaí cabhrú linn galar zónóiseach nua amhail COVID-19 a 
sheachaint dá laghdófaí ár dtionchar ar an bhfiadhúlra agus dá ndéanfaí an 
bhithéagsúlacht a chosaint agus a athbhunú; á chreidiúint, chun athléimneacht ár 
sochaithe a neartú, gur cheart don Aontas agus do na Ballstáit maoiniú poiblí don dúlra 
a mhéadú go suntasach agus a áirithiú go ndéanfar tástáil uaillmhianach a bheidh 
ceangailteach ar an bprionsabal 'gan dochar a dhéanamh' do phleananna agus do bhearta 
téarnaimh agus athléimneachta;

8. ag gealladh do théarnamh cóir, cothrom agus inbhuanaithe ó ghéarchéim an choróinvíris 
lena n-áirithítear go ndéanfar airgead cáiníocóirí a infheistiú go héifeachtach sa 
todhchaí, ní san am atá thart; ag gealladh do théarnamh a dhéanamh ar na dálaí chun an 
t-aistriú chuig geilleagar inbhuanaithe agus ciorclach a chur chun cinn agus chun 
sochaithe agus éiceachórais a dhéanamh níos athléimní, lena n-áirithítear go bhfuil 
feidhm ag an bprionsabal ‘gan dochar a dhéanamh’ de chuid an Chomhaontaithe Ghlais 
don Eoraip maidir le gach plean téarnaimh, lena n-úsáidtear cistí poiblí agus 
príobháideacha chuig an aeráid agus an bhithéagsúlacht lena gcruthaítear earnálacha 
agus tionscadail inbhuanaithe agus lena spreagtar infheistíocht bhreise, gan aon airgead 
a chur ar fáil d’earnálacha ard-astaithe, agus tús áite a thabhairt do réitigh dhúlra-
bhunaithe, rud a chruthóidh poist ghlasa agus a chuirfidh feabhas ar fholláine do chách 
laistigh de theorainneacha pláinéideacha; ag gealladh do théarnamh a dhéanamh lena n-
ionchorpraítear rioscaí agus deiseanna aeráide agus táscairí eile comhshaoil sa chóras 
airgeadais, mar aon le gach gné de cheapadh na mbeartas poiblí agus den bhonneagar 
poiblí, agus lena n-eisiatar go soiléir aon tacaíocht dhíreach nó indíreach do bhreoslaí 
iontaise sa Phlean don Téarnamh agus lena gcuirtear an prionsabal ‘gurb é údar an 
truaillithe a íocfaidh as’ i bhfeidhm; á iarraidh ar na Ballstáit straitéisí náisiúnta a 
ullmhú, faoin 30 Meitheamh 2021, a gheallann deireadh a chur de réir a chéile le 
tacaíocht do bhreoslaí iontaise, lena n-áirítear fóirdheontais indíreacha agus sásraí 
acmhainne;  á chur i bhfáth nach mór don aistriú glas a bheith inbhuanaithe go sóisialta 
agus nach ngéaróidh sé na saincheisteanna maidir le fuinneamh agus bochtaineacht 
bhreosla; á chreidiúint nár cheart do theaghlaigh ar ioncam íseal costais athchóirithe 
éifeachtúlachta fuinnimh a íoc;

9. á chur i bhfáth go bhfuil gá le méideanna móra d’infheistíocht phoiblí agus 
phríobháideach chun an tAontas a chur go daingean ar an mbealach i dtreo neodracht 
aeráide agus i dtreo téarnamh inbhuanaithe, cothrom agus athléimneach ó phaindéim 
COVID-19 a bhaint amach; á iarraidh ar an gCoimisiún, faoi dheireadh na bliana seo ar 
a dhéanaí, treoirlínte maidir le díonadh ar an athrú aeráide a fhoilsiú do na cistí uile a 
chruinneofar faoi Ionstraim an Aontais Eorpaigh maidir le Téarnamh agus a sheolfar trí 
chláir AE; á iarraidh ar an gCoimisiún na prionsabail chéanna a bhaineann le pleananna 
téarnaimh in AE a chur i bhfeidhm maidir leis an tacaíocht a sholáthraítear do thríú 
tíortha mar chuid den téarnamh ó phaindéim COVID-19;

10. á mheabhrú dó an teachtaireacht ón gCoimisiún maidir lena Phlean Téarnaimh don 
Eoraip (COM(2020)0456)), lena dtacaítear le haistriú uaillmhianach glas chuig 
geilleagar atá neodrach ó thaobh na haeráide de trí chistiú faoi chlár AE na Chéad 
Ghlúine Eile; á chur i bhfáth nach mór an chéad phlean téarnaimh a ailíniú le 
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Comhaontú Pháras, agus á iarraidh, dá bhrí sin, ar an gCoimisiún a áirithiú go n-
urramófar leis na hinfheistíochtaí poiblí a dhéantar trí chlár na Chéad Ghlúine Eile de 
chuid an Aontais an prionsabal ‘gan dochar a dhéanamh’, go bhfuil infheistíochtaí a 
bhaineann leis an aeráid i gcomhréir le Rialachán AE maidir le Tacsanomaíocht agus go 
mbeidh pleananna téarnaimh náisiúnta ailínithe leis na Pleananna Náisiúnta don 
Fhuinneamh agus don Aeráid (PNFAnna);

11. á chur i bhfáth go bhfuil sé cruthaithe ag an eolaíocht go bhfuil nasc idir 
géarchéimeanna sláinte, comhshaoil agus aeráide, go háirithe agus iad nasctha le 
hiarmhairtí an athraithe aeráide agus le cailliúint na bithéagsúlachta agus na n-
éiceachóras; á chur i bhfáth go bhfuil sé cruthaithe ag an eolaíocht go bhfuil nasc idir 
géarchéimeanna sláinte, comhshaoil agus aeráide, go háirithe agus iad nasctha le 
hiarmhairtí an athraithe aeráide agus le cailliúint na bithéagsúlachta agus na n-
éiceachóras; á iarraidh, dá bhrí sin, ar an Aontas feabhas a chur, mar chuid de shásraí 
maoinithe an Chomhaontaithe Ghlais, ar infheistíochtaí i mbainistiú riosca, i gcaomhnú, 
i maolú agus i mbeartais oiriúnaithe;

12. ag áitiú go mbeidh gach infheistíocht agus maoiniú a fhaigheann tacaíocht ón Aontas 
faoi réir Rialachán AE maidir le Tacsanomaíocht agus táscairí uilechuimsitheacha 
inbhuanaitheachta, lena n-áirítear an prionsabal ‘gan dochar suntasach a dhéanamh’, 
agus Comhaontú Pháras;

13. á mheabhrú dó nach mór don Choimisiún, faoin Rialachán maidir le Tacsanomaíocht, 
gníomh tarmligthe a ghlacadh faoi dheireadh 2020 ina bhfuil critéir scagtha theicniúla le 
haghaidh gníomhaíochtaí a rannchuidíonn go mór le maolú ar an athrú aeráide nó 
oiriúnú don athrú sin; á iarraidh ar an gCoimisiún a nochtadh cé na codanna de 
chaiteachas an Aontais atá i gcomhréir le Tacsanomaíocht AE agus leis an bprionsabal 
‘gan dochar suntasach a dhéanamh’, lena n-áirítear a ghné shóisialta; á iarraidh ar an 
gCoimisiún modheolaíocht rianaithe nuashonraithe a ghlacadh faoin 21 Meitheamh 
2021 chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar threochtaí maidir le sreafaí caipitil i 
dtreo infheistíocht inbhuanaithe de réir Thacsanomaíocht AE;

14. á iarraidh ar an gCoimisiún measúnú agus sainaithint a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí a 
dhéanann dochar suntasach d’inbhuanaitheacht an chomhshaoil, i gcomhréir le 
hAirteagal 26(2)(a) de Rialachán (AE) 2020/852 agus mar a mhol an Banc Ceannais 
Eorpach agus Líonra na mbanc ceannais agus na rialtóirí um an gCóras Airgeadais a 
Ghlasú (LCAG);

15. ag áitiú go mbeidh feidhm ag an bprionsabal ‘gan dochar a dhéanamh’ de chuid an 
Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip maidir le gach plean téarnaimh;

16. á mheabhrú dó go n-urramóidh infheistíochtaí faoin tSaoráid Aisghabhála agus 
Athléimneachta an prionsabal ‘gan dochar a dhéanamh’; á chur i bhfáth gur cheart go 
mbeadh infheistíochtaí a bhaineann leis an aeráid i gcomhréir le Tacsanomaíocht AE 
agus gur cheart pleananna téarnaimh náisiúnta a ailíniú le PNFAnna;

17. á iarraidh ar an gCoimisiún a áirithiú nach dtacaítear le CAI nua ná nach n-infheistítear i 
ngníomhaíochtaí as a dtiocfadh gaibhniú sócmhainní atá díobhálach do chuspóirí 
aeráide agus comhshaoil an Aontais, agus saolré na sócmhainní á gcur san áireamh;
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18. ag athdhearbhú a éilimh gur cheart do 40 % ar a laghad de na hinfheistíochtaí 
foriomlána faoi chlár InvestEU rannchuidiú le cuspóirí aeráide agus comhshaoil, agus 
gur cheart don infheistíocht incháilithe uile faoi InvestEU a bheith i gcomhréir le 
Comhaontú Pháras, lena n-áirítear sprioc teochta 1.5 °C, agus prionsabal 
Thacsanomaíocht AE 'gan dochar suntasach a dhéanamh'; á chreidiúint go bhfuil an 
bhearna airgeadais ghlais insáraithe;

19. ag áitiú nár cheart aon tionscadal nach bhfuil ag teacht le cuspóirí aeráide ná 
comhshaoil an Aontais, go háirithe an cuspóir maidir leis an méadú ar an teocht 
dhomhanda a theorannú go 1.5 °C os cionn na leibhéal réamhthionsclaíoch, a bheith 
incháilithe faoi chlár InvestEU;

20. ag cur béim ar an bhfíoras go bhfuil an ról lárnach ag an éifeachtúlacht fuinnimh 
feabhsaithe foirgneamh chun an t-aistriú i dtreo sochaí atá neodrach ó thaobh carbóin de 
a chumasú; á chur i bhfios go láidir go bhfuil gá le méid suntasach infheistíochta chun 
athchóiriú a dhéanamh ar fhoirgnimh atá dian ó thaobh fuinnimh chun a bhfeidhmíocht 
fuinnimh a mhéadú agus, ar an gcaoi sin, a lorg aeráide agus comhshaoil a íoslaghdú; á 
chur i bhfáth i ndáil leis sin gur cheart do PIEI leas a bhaint as na hinfheistíochtaí is gá 
le haghaidh rabharta athchóirithe ollmhór;

21. á iarraidh go bhfuil bainistiú, caomhnú, oiriúnú agus athshlánú éiceachóras muirí agus 
cósta agus na bithéagsúlachta ríthábhachtach chun dul i ngleic leis an athrú aeráide agus 
chun neodracht aeráide a bhaint amach, agus go bhfuil gá le hinfheistíochtaí 
tábhachtacha sa réimse sin; á chur i bhfios go láidir go bhfuil ról tábhachtach ag 
Geilleagar Gorm inbhuanaithe, lena n-áirítear iascach inbhuanaithe, fuinneamh in-
athnuaite muirí, muiriompar glan agus turasóireacht inbhuanaithe, san aistriú i dtreo 
athléimneacht shóisialta agus chríochach níos fearr; á iarraidh, dá bhrí sin, ar AE aird 
chuí a thabhairt ar an earnáil straitéiseach sin in PIEI;

22. á chur in iúl gur díol sásaimh dó an méadú a mholtar don Chiste um Aistriú Cóir; ag cur 
béim ar an bhfíoras go mbeidh, faoi PIEI, an Sásra um Aistriú Cóir ina cheannródaí ar 
iarrachtaí an Aontais chun bunús a thabhairt leis na deiseanna eacnamaíocha agus 
sóisialta a bhaineann leis an aistriú chuig neodracht aeráide i réigiúin agus in earnálacha 
dianfhuinnimh AE;

23. á iarraidh ar an gCoimisiún a áirithiú go n-eisiafar sna Pleananna Críochacha um Aistriú 
aon infheistíocht nach gcáilíonn mar infheistíocht inbhuanaithe i gcomhréir le 
prionsabal Thacsanomaíocht AE agus leis an bprionsabal ‘gan dochar suntasach a 
dhéanamh’, agus garspriocanna agus amlínte nithiúla a leagan síos chun neodracht 
aeráide a bhaint amach faoi 2050 ar a dhéanaí;

24. á thabhairt dá aire, fiú amháin le cistiú uaillmhianach, nach bhfuil na cistí atá ar fáil 
neamhtheoranta; á iarraidh ar an gCoimisiún, ina leith sin, creat láidir a bhunú chun 
méadú a dhéanamh ar fhaireachán, profáil. tagarmharcáil agus tuairisciú ar chaiteachas 
a bhaineann leis an aeráid agus leis an gcomhshaol in uirlisí maoinithe uile PIEI, ionas 
go n-áiritheofar éifeachtacht na gcistí leithdháilte agus go mbeidh an tAontas ar an 
mbóthar ceart chun a ghealltanais a chomhlíonadh; ag áitiú ar an gCoimisiún togra a 
thíolacadh, de réir mar is iomchuí, lena leagtar amach modheolaíocht chomhchuibhithe 
cheangailteach maidir le cuntasaíocht thrédhearcach agus láidir a dhéanamh ar 
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chaiteachas a bhaineann leis an aeráid agus leis an mbithéagsúlacht faoi CAI a bheidh 
ann amach anseo; á iarraidh ar an gCoimisiún measúnú a dhéanamh, faoi dheireadh 
2024, ina ndéanfar meastóireacht ar chaiteachas aeráide agus comhshaoil arna 
dhéanamh faoi Ionstraim Théarnaimh an Aontais agus CAI an Aontais, chun bearnaí a 
d’fhéadfadh a bheith sa mhaoiniú glas a shainaithint; á iarraidh ar Chúirt Iniúchóirí na 
hEorpa iniúchadh rialta a dhéanamh ar chur chun feidhme na sprice maidir le caiteachas 
aeráide sa chéad tréimhse CAI eile, mar a leag an Coimisiún amach;

25. á iarraidh ar an gCoimisiún measúnú a dhéanamh ar roghanna chun síneadh a chur le 
húsáid thacsanomaíocht AE chun caiteachas aeráide agus comhshaoil a rianú i gcistiú 
poiblí uile AE lena n-áirítear CAI nua, InvestEU, Ionstraim Théarnaimh an Aontais 
Eorpaigh, an Ionstraim Tacaíochta Sócmhainneachta, an tSaoráid um Théarnamh agus 
Athléimneacht agus cistí an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta (BEI);

26. á iarraidh ar an gCoimisiún togra a chur chun cinn maidir le húsáid Thacsanomaíocht 
AE a leathnú chuig an earnáil phoiblí agus critéir soláthair phoiblí ghlasa agus 
inbhuanaithe a leagan síos do na Ballstáit chun a lorg comhshaoil a íoslaghdú agus 
caighdeáin tuairiscithe agus chuntasaíochta chomhtháite a fhorbairt chun táscairí 
inbhuanaitheachta agus Thacsanomaíocht AE a chomhtháthú, mar aon le sásra iomchuí 
fíorúcháin agus iniúchóireachta;

27. á iarraidh ar an gCoimisiún na rialacha maidir le Státchabhair a athbhreithniú, lena n-
áirítear an Creat Sealadach a tugadh isteach mar fhreagairt ar an ngéarchéim COVID-
19, de réir mar is gá chun tacaíocht phoiblí níos fearr a chumasú don Chomhaontú Glas 
don Eoraip agus chun a áirithiú go mbeidh tacaíocht Státchabhrach ag brath ar chuspóirí 
aeráide agus comhshaoil an Aontais a bhaint amach; á thabhairt dá aire gur cheart aon 
athbhreithniú ar na rialacha maidir le státchabhair a cheapadh go cúramach chun 
saobhadh ar an iomaíocht sa mhargadh inmheánach a chosc agus chun sláine an 
mhargaidh inmheánaigh agus cothroime iomaíochta a áirithiú in aon athbhreithniú a 
dhéanfar amach anseo;

28. á iarraidh ar an gCoimisiún, agus iarraidh ar státchabhair ó Bhallstát á formheas aige, i 
gcomhréir le hAirteagal 108 CFAE, a chur san áireamh ina chinneadh na forálacha sin 
nach mór do thairbhithe in earnálacha atá dian ar charbón a ghlacadh spriocanna aeráide 
agus treochláir ghlasa aistrithe a ghlacadh, agus ailíniú a samhla gnó agus a 
ngníomhaíochtaí leis na cuspóirí a leagtar amach i gCaibidil 2 de Rialachán (AE) 
2018/1999 a léiriú;

29. á thabhairt dá aire nach bhfuil measúnú déanta fós ar oiriúnú don athrú aeráide agus 
nach bhfuil sé ionchorpraithe i bhfigiúirí aeráide CAI; á iarraidh ar an gCoimisiún 
iarraidh ar thairbhithe a ionstraimí airgeadais in earnálacha ard-astaithe, lena n-áirítear 
tionscadail a dtacaíonn BEI leo, tástáil struis maidir le hoiriúnú don athrú aeráide a chur 
i gcrích; á chur i bhfios nach bhfuil tairbhithe a dteipeann orthu sa tástáil struis maidir le 
hoiriúnú don athrú aeráide incháilithe faoi ionstraimí airgeadais an Aontais; á chur i 
bhfáth gur cheart don Choimisiún treoir a thabhairt do thairbhithe, bunaithe ar Straitéis 
AE maidir le hoiriúnú don athrú aeráide agus ar shonraí na Gníomhaireachta Eorpaí 
Comhshaoil maidir leis an gcaoi le tionscadal infheistíochta a ailíniú le ceanglais 
oiriúnaithe don athrú aeráide; á chur i bhfáth go bhfuil gá le treoir den sórt sin chun na 
critéir a bunaíodh le Rialachán (AE) 2020/852 a úsáid go hiomchuí;
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30. á iarraidh ar an gCoimisiún próiseas an tSeimeastair Eorpaigh a leathnú tríd an gcur 
chuige atá ann faoi láthair atá bunaithe ar smacht fioscach agus buiséadach a chomhlánú 
le smacht aeráide agus comhshaoil, gan an próiseas rialachais eacnamaíoch atá ag an 
Aontas faoi láthair a lagú; á iarraidh, dá bhrí sin, ar an gCoimisiún táscaire nua aeráide a 
fhorbairt, lena léireofaí na táscairí eacnamaíocha, chun measúnú a dhéanamh ar an 
neamhréireacht idir struchtúr bhuiséid na mBallstát agus an dul chun cinn i dtreo cás a 
bheidh ailínithe le Comhaontú Pháras le haghaidh gach ceann de na buiséid náisiúnta; á 
chur i bhfáth gur gá don táscaire sin léiriú a sholáthar do na Ballstáit maidir lena 
dtreocht teochta i gcreat Chomhaontú Pháras, rud a chuirfidh ar chumas an tSeimeastair 
Eorpaigh moltaí a sholáthar chun a bhfiachas aeráide a laghdú;

31. á chur i bhfáth gur féidir breithnithe agus rioscaí comhshaoil a ionchorprú i mbuiséid 
bhliantúla agus i bpleananna meántéarmacha na mBallstát trí thagarmharcáil a 
dhéanamh ar a gcleachtais maidir le buiséadú glas; á iarraidh ar an gCoimisiún malartú 
dea-chleachtas idir na Ballstáit a éascú maidir leis an ról atá ag an infheistíocht phoiblí 
chun an Comhaontú Glas don Eoraip a bhaint amach;

32. á chur i bhfáth gur gá bacainní ar infheistíocht phoiblí a laghdú i bhfabhar an aistrithe 
chuig geilleagar atá neodrach ó thaobh carbóin de; á mheabhrú dó go dtacaíonn sí le 
láimhseáil shrianta le haghaidh infheistíochtaí poiblí tacsanomaíochta-chomhlíontacha; 
á chur in iúl gur díol sásaimh dó tiomantas an Choimisiúin athbhreithniú a dhéanamh ar 
rialacha reatha an Chomhshocraithe Cobhsaíochta agus Fáis, agus na moltaí ón mBord 
Fioscach Eorpach á gcur san áireamh; á chur i bhfáth go bhféadfadh sé go mbeadh gá le 
breis solúbthachta faoin gComhshocrú Cobhsaíochta agus Fáis chun infheistíochtaí a 
chumasú i maolú an athraithe aeráide agus san oiriúnú don athrú sin agus chun tacú leis 
na Ballstáit san aistriú glas i dtreo neodracht aeráide, ar bhealach cóir agus 
cuimsitheach;

33. á mheas gur deis mhór í straitéis athnuaite airgeadais inbhuanaithe AE a bheidh ann 
amach anseo chun dlús a chur leis an aistriú chuig infheistíocht mhiondíola níos 
inbhuanaithe; á iarraidh, dá bhrí sin, ar an gCoimisiún na bearta reachtacha is gá a 
mholadh chun saoránaigh a dhreasú chun infheistíocht a dhéanamh i maoiniú 
inbhuanaithe, bunaithe ar na critéir a bunaíodh le Rialachán (AE) 2020/852 an 18 
Meitheamh 2020 maidir le creat a bhunú chun infheistíocht inbhuanaithe a éascú1;

34. á iarraidh ar an gCoimisiún an Treoir maidir le Tuairisciú Neamhairgeadais a 
athchóiriú, agus cás ar leith FBManna á chur san áireamh, d’fhonn a áirithiú go 
dtuairisceoidh gach cuideachta ábhartha atá ag feidhmiú in earnálacha a bhfuil lorg mór 
carbóin acu agus go bhfoilseoidh siad a spriocanna maidir le hastaíochtaí carbóin a 
laghdú chun iad féin a ailíniú le Comhaontú Pháras; á iarraidh ar an gCoimisiún a 
áirithiú go ndéanfar rioscaí, tionchair agus spleáchais a bhaineann leis an 
mbithéagsúlacht a chomhtháthú i reachtaíocht ábhartha an Aontais, lena n-áirítear an 
Treoir maidir le Tuairisciú Neamhairgeadais, gníomhartha tarmligthe an Rialacháin 
maidir le Nochtadh agus reachtaíocht chorparáideach agus airgeadais ábhartha eile;

35. á iarraidh ag an gCoimisiún go n-áiritheofaí aon bhannaí téarnaimh a fhaigheann 

1 Rialachán (AE) Uimh. 2020/852 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meitheamh 2020 maidir le 
creat a bhunú chun infheistíocht inbhuanaithe a éascú agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 2019/2088, 
(IO L 198, 22.6.2020, lch. 13).
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tacaíocht ó AE sa todhchaí a eisiúint i gcomhréir le Caighdeán Bhanna Glas AE, le 
Tacsamaíocht AE agus leis an bprionsabal ‘gan dochar suntasach a dhéanamh’;

36. á iarraidh go mbeidh ról neartaithe ag BEI agus ag an gCiste Eorpach Infheistíochta 
(CEI) maidir leis an aistriú a mhaoiniú; á chur i bhfáth gur cheart aird ar leith a thabhairt 
ar na critéir maidir le profáil ar an aeráid, ar an gcomhshaol agus ar an tsochaí lena 
rialaítear infheistíocht inbhuanaithe ó BEI agus ó CEI, bunaithe ar an bprionsabal ‘gan 
dochar a dhéanamh’; á chur in iúl gur díol sásaimh dó beartas nua BEI maidir le 
hiasachtú fuinnimh agus á iarraidh air modheolaíocht shoiléir thrédhearcach a fhorbairt 
mar chuid de ‘Threochlár an Bhainc Aeráide 2021-2025’ dá chuid, ina n-úsáidtear an 
Tacsanomaíocht, chun a áirithiú go ndéanfar na tionscadail uile a mhaoinítear a ailíniú 
le sprioc teochta 1.5 °C de Chomhaontú Pháras, i gcomhréir leis an aistriú i dtreo 
geilleagair atá neodrach ó thaobh na haeráide de agus leis an bprionsabal ‘gan dochar a 
dhéanamh’ i ndáil leis an mbithéagsúlacht agus leis na héiceachórais; ag súil go n-
urramóidh an 50 % eile de phunann BEI an prionsabal ‘gan dochar a dhéanamh’;

37. á iarraidh, de réir a shainordaithe, gur cheart do bheartais eacnamaíocha BCE 
rannchuidiú le gnóthú chuspóirí an Aontais mar a leagtar síos iad in Airteagal 3 den 
Chonradh ar an Aontas Eorpach; á iarraidh ar BCE, dá bhrí sin, brú ar aghaidh leis an 
athbhreithniú ar a straitéis airgeadaíochta chun stop a chur, a luaithe is féidir, le maoiniú 
gníomhaíochtaí eacnamaíocha lena ndéantar dochar do chuspóirí comhshaoil nó 
sóisialta; á iarraidh ar BCE meastóireacht a dhéanamh ar an gcaoi ar féidir critéir 
inbhuanaitheachta a áireamh ina chreat comhthaobhachta, a cheannach sócmhainní agus 
a oibríochtaí athmhaoinithe spriocdhírithe, agus measúnú á dhéanamh ag an am céanna 
ar bhealaí chun iasachtú i dtreo infheistíochtaí aistrithe fuinnimh a threorú, chun 
geilleagar inbhuanaithe a athbhunú i ndiaidh COVID-19; á mheabhrú dó tiomantas BCE 
Tacsanomaíocht AE a úsáid i gcás inarb ábhartha;

38. á iarraidh ar na hÚdaráis Mhaoirseachta Eorpacha (ÚMEnna), in éineacht leis na 
húdaráis inniúla náisiúnta, tástálacha struis aeráide bliantúla a dhéanamh go tapa ar na 
hinstitiúidí airgeadais a ndéanann siad maoirseacht orthu, mar a phléitear faoi láthair iad 
i Líonra na mbanc ceannais agus na rialálaithe um Ghlasú an Chórais Airgeadais 
(LGCA), chun tuiscint a fháil ar sheasamh agus ar dhoimhneacht na rioscaí airgeadais a 
bhaineann leis an aeráid i bpunanna institiúidí airgeadais ábhartha AE;

39. á iarraidh an gCoimisiún an cistiú le haghaidh cúnamh teicniúil sa Mhol Comhairleach 
Eorpach maidir le hInfheistíocht (MCEI) agus i gcistí ábhartha eile a mhéadú go 
suntasach, d’fhonn a áirithiú go sroichfidh an cúnamh teicniúil 1 % den mhéid iomlán a 
bheidh le caitheamh; á iarraidh ar an gCoimisiún cúnamh teicniúil a dhíriú ar 
thionscadail agus ar earnálacha a bhfuil an breisluach comhshaoil, sóisialta agus 
athléimneachta is mó ag baint leo, go háirithe réitigh bunaithe ar an dúlra ar féidir leo 
maolú ar an athrú aeráide, oiriúnú don athrú aeráide agus bithéagsúlacht a sholáthar ag 
an am céanna.



PE650.586v03-00 10/11 AD\1210675GA.docx

GA

FAISNÉIS MAIDIR LE GLACADH SA CHOISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

Dáta an ghlactha 16.7.2020

Toradh na vótála críochnaithí +:
–:
0:

42
35
0

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil 
chríochnaitheach

Nikos Androulakis, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona 
Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurelia Beigneux, 
Monika Beňová, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Malin Björk, 
Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, 
Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, 
Miriam Dalli, Esther de Lange, Christian Doleschal, Marco Dreosto, 
Bas Eickhout, Eleonora Evi, Agnès Evren, Fredrick Federley, Andreas 
Glück, Catherine Griset, Jytte Guteland, Anja Hazekamp, Martin 
Hojsík, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Petros Kokkalis, 
Athanasios Konstantinou, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Peter Liese, 
Sylvia Limmer, Javi López, César Luena, Fulvio Martusciello, Liudas 
Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Silvia Modig, Dolors Montserrat, 
Alessandra Moretti, Dan-Ștefan Motreanu, Ville Niinistö, Ljudmila 
Novak, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Jessica Polfjärd, Luisa 
Regimenti, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor 
Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, 
Linea Søgaard-Lidell, Nicolae Ştefănuță, Edina Tóth, Véronique Trillet-
Lenoir, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, 
Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an 
vótáil chríochnaitheach

Margarita de la Pisa Carrión, Billy Kelleher

Comhaltaí ionaid faoi Riail 209(7) a bhí i 
láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Veronika Vrecionová



AD\1210675GA.docx 11/11 PE650.586v03-00

GA

TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ LE GLAO ROLLA SA CHOISTE AR 
IARRADH TUAIRIM AIR

42 +
PPE Michal Wiezik

S&D Nikos Androulakis, Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, 
Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Miriam Dalli, Jytte Guteland, César Luena, Javi López, Alessandra 
Moretti, Sándor Rónai, Günther Sidl, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

RENEW Pascal Canfin, Fredrick Federley, Martin Hojsík, Billy Kelleher, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Linea Søgaard-Lidell, Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

GLASAIGH/EFA Margrete Auken, Bas Eickhout, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Tilly Metz, Ville Niinistö, Grace O’Sullivan, 
Jutta Paulus

GUE/NGL Malin Björk, Anja Hazekamp, Petros Kokkalis, Silvia  Modig, Mick Wallace

NI Eleonora Evi, Athanasios Konstantinou

35 -
PPE Bartosz Arłukowicz, Traian Băsescu, Alexander Bernhuber, Nathalie Colin-Oesterlé, Christian Doleschal, 

Agnès Evren, Adam Jarubas, Ewa Kopacz, Esther De Lange, Peter Liese, Fulvio Martusciello, Liudas 
Mažylis, Dolors Montserrat, Dan- Ștefan Motreanu, Ljudmila  Novak, Jessica Polfjärd, Christine Schneider, 
Edina Tóth, Pernille Weiss

RENEW Andreas Glück

ID Simona Baldassarre, Aurelia Beigneux, Marco Dreosto, Catherine Griset, Sylvia Limmer, Joëlle Mélin, Luisa 
Regimenti, Silvia  Sardone

ECR Sergio Berlato, Margarita De La Pisa Carrión, Joanna Kopcińska, Rob Rooken, Alexandr Vondra, Veronika 
Vrecionová, Anna Zalewska

0 0

Eochair do na siombailí a úsáidtear:
+ : i bhfabhar
- : i gcoinne
0 : staonadh


