
AL\1208247GA.docx PE653.878v01-00

GA Aontaithe san éagsúlacht GA

Parlaimint na hEorpa
2019-2024

An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia
An Cathaoirleach

17.7.2020

GR/av

D(2020) 22163

An tUas. Johan Van Overtveldt

An Cathaoirleach

An Coiste um Buiséid

AN BHRUISÉIL

Ábhar: Tuairim maidir le Córas acmhainní dílse an Aontais Eorpaigh

(2018/0135(CNS))

A Chara,

Mar gheall ar an amlíne an-ghairid in BUDG, ní bheidh ENVI in ann vótáil a dhéanamh in am 
ar a dhréacht-tuairim maidir le córas Acmhainní Dílse AE. Dá bhrí sin, mar Chathaoirleach 
ENVI, in éineacht le Rapóirtéir ENVI don togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir 
le córas Acmhainní Dílse AE, Esther de Lange, Uas., is cúis áthais dom rannchuidiú ENVI a 
chur ar fáil duit i bhfoirm míreanna do rún. Tá súil agam go gcuirfidh do choiste san áireamh 
iad:

1. á áitiú nach mór go mbeadh plean aisíocaíochta inchreidte ag gabháil le hIonstraim Théarnaimh 
AE, a gcuirfear tús leis cheana féin faoin gcéad CAI eile más féidir é sin a dhéanamh faoin staid 
eacnamaíoch, trí fhíor-acmhainní dílse nua de chuid AE a bhunú, ionas go seachnófar 
drochthionchar ar ghlúnta sa todhchaí nó ar CAInna sa todhchaí de dheasca na haisíocaíochta; 
á chreidiúint, thairis sin, go gcuirtear deis ar fáil le hacmhainní dílse nua i gcreat airgeadais 
ilbhliantúil (CAI) 2021-2027 chun an taobh de bhuiséad an Aontais a bhaineann le hioncam a 
dhéanamh níos inbhuanaithe agus níos trédhearcaí, chun an tAontas a dhéanamh níos 
neamhspleáiche agus, ar deireadh, chun úsáid níos fearr a bhaint as cumhacht chlaochlaitheach 
bhuiséad an Aontais; 
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2. á athdhearbhú, dá bhrí sin, gur réamhriachtanas é an t-athchóiriú agus tabhairt isteach 
acmhainní dílse nua amhail ó 2021 chun go dtabharfaidh an Pharlaimint a toiliú don 
chéad CAI eile;

3. á iarraidh go dtabharfaí isteach ciseán acmhainní dílse nua amhail ó 2021 a bheidh go 
hiomlán i gcomhréir le beartais an Aontais maidir leis an gcomhshaol, sláinte agus 
cúrsaí aeráide, inter alia, agus á iarraidh go mbeadh comhaontú mear ann maidir le 
foráil atá ceangailteach ó thaobh an dlí agus le hamchlár chun acmhainní dílse breise a 
thabhairt isteach sa chéad CAI eile; 

4. ag athdhearbhú a seasaimh go dtacaíonn sí le hacmhainní dílse nua, go háirithe na 
hacmhainní dílse sin a rannchuidíonn le spriocanna an Aontais maidir leis an 
gcomhshaol, sláinte agus cúrsaí aeráide, agus go sonrach le sciar suntasach den ioncam 
a thagann ón scéim trádála astaíochtaí, rannchuidiú plaisteach agus sásra coigeartaithe 
carbóin ar theorainneacha;

5. á athdhearbhú go dtacaíonn sí leis an moladh go mbeadh acmhainn dhílis ann a bheidh 
bunaithe ar dhramhaíl ó phacáistíocht phlaisteach neamh-athchúrsáilte; á chur i bhfios 
go láidir gur gá go dtabharfaí tús áite leis an éifeacht stiúrtha do chosc giniúna 
dramhaíola i gcomhréir leis an ordlathas dramhaíola; á iarraidh go mbeadh ann do 
shásraí cláraithe agus rialaithe éifeachtacha agus soiléiriú ar an modh ríofa;

6. á athdhearbhú go bhfuil sí ag iarraidh go measfaí sciar suntasach de chóras leathnaithe 
trádála astaíochtaí (ETS) mar acmhainn dhílis chun tacú le tionscadail de chuid an 
Aontais, amhail fuinneamh inathnuaite, stóráil agus idirnaisc, mar aon le 
hinfheistíochtaí i nuálaíocht ísealcharbóin cheannródaíoch sa tionscal, atá i gcomhréir 
le Comhaontú Pháras agus le spriocanna aeráide agus fuinnimh an Aontais, go háirithe 
cuspóir neodrachta aeráide 2050; á mheas nár cheart go gcuirfí in aghaidh buiséid 
náisiúnta atá tiomnaithe do bheartas aeráide agus fuinnimh leis sin (mar cuirtear 50% 
d’ioncaim ar leataobh chun na críche sin sa Treoir maidir le ETS (Treoir 2003/87/CE));

7. á chreidiúint, in éagmais bearta comhchuibhithe idirnáisiúnta maidir le cáin ar cheirisín, 
gur cheart féachaint ar rannchuidiú eitlíochta bunaithe ar inneachar carbóin mar 
Acmhainn Dhílis ionchasach ar leibhéal an Aontais chun dreasachtaí breise a chur ar 
fáil do thaighde, forbairt agus infheistíocht i dtaca le haerárthaí agus breoslaí 
ísealcharbóin níos éifeachtúla, agus chun astaíochtaí eitlíochta atá ag méadú a mhaolú, 
agus machaire comhréidh in earnáil an iompair á áirithiú ag an am céanna; 

8. á iarraidh ar an gCoimisiún togra a chur chun cinn maidir le Sásra Coigeartaithe Carbóin 
ar Theorainneacha in 2021 mar acmhainn dhílis nua do bhuiséad an Aontais d’fhonn é 
a thabhairt isteach faoin 1 Eanáir 2023, agus rialacha EDT á gcomhlíonadh go hiomlán, 
ionas go n-áiritheofar machaire comhréidh i dtrádáil idirnáisiúnta agus go laghdófar 
astaíochtaí agus riosca an sceite carbóin, agus costais dhiúltacha sheachtracha earraí 
onnmhairithe á n-inmheánú;

9. á áitiú gur cheart go mbeadh sé mar aidhm leis na fáltais arna n-eascairt as acmhainní 
dílse nua na costais a chumhdach a bhaineann le haisíoc na suimeanna arna bhfáil ar 
iasacht faoi Ionstraim Théarnaimh AE; á chreidiúint gur cheart go rachadh aon 
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suimeanna arna nginiúint leis na hacmhainní dílse nua sin seachas an méid is gá chun 
go gcumhdófar oibleagáidí aisíocaíochta, isteach i mbuiséad AE chun tosaíochtaí an 
Aontais a mhaoiniú;

10. á chur in iúl gur geal léi an togra ón gCoimisiún mar thúsphointe le haghaidh méadú 
láithreach agus buan ar uasteorainn na nAcmhainní Dílse chun go gcomhlíonfar 
riachtanais an CAI agus chun na hiarmhairtí a bhfuiltear ag dréim leo ó Brexit a chur 
san áireamh, mar aon le méadú sealadach breise ar an uasteorainn chuig 2% 
d’Ollioncam Náisiúnta AE, a bhfuil gá leis chun riachtanais an Chiste Téarnaimh agus 
Athléimneachta a chomhlíonadh, an dliteanas a bhaineann le cistí a fháil ar iasacht a 
sheasamh agus chun an laghdú ar OIN a chur san áireamh a bhfuiltear ag dréim leis tar 
éis an chúlaithe eacnamaíochta agus arb í an ghéarchéim is cúis leis;

Tá litir chomhchosúil seolta agam chuig José Manuel FERNANDES agus chuig Valérie 
HAYER, comhrapóirtéirí BUDG don chomhad maidir le córas acmhainní dílse AE.

Le dea-mhéin, 

Pascal CANFIN


