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LEASUITHE

Cuireann an Coiste um Chearta na mBan agus um Chomhionannas Inscne na leasuithe seo a 
leanas faoi bhráid an Choiste um Buiséid agus an Choiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus 
Airgeadaíochta, mar na coistí atá freagrach:

Leasú 1

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1) Mórshuaitheadh do gheilleagar an 
domhain agus an Aontais é paindéim 
COVID-19. De dheasca na mbeart 
imshrianta riachtanacha, tá laghdú 
suntasach ar ghníomhaíocht eacnamaíoch 
san Aontas. Meastar go mbeidh crapadh 
thart ar 7.5 % ar OTI an Aontais in 2020, 
crapadh i bhfad níos déine ná mar a bhí ann 
le linn na géarchéime airgeadais in 2009. 
Tá léirithe de dhroim ráig na paindéime 
idirnascacht na slabhraí soláthair 
domhanda agus nochtadh roinnt 
leochaileachtaí mar atá róspleáchas na 
dtionscal straitéiseach ar fhoinsí soláthair 
seachtracha neamhéagsúlaithe. Is gá 
aghaidh a thabhairt ar leochaileachtaí den 
sórt sin, chun feabhas a chur fhreagairt 
éigeandála an Aontais agus ar 
athléimneacht an gheilleagair ina iomláine, 
agus in éineacht leis sin a oscailteacht ó 
thaobh iomaíochta agus trádála de a 
choinneáil de réir a rialacha. Meastar go 
bhfuil laghdú mór tagtha ar ghníomhaíocht 
infheistíochta. Fiú sa tréimhse roimh an 
bpaindéim, cé go raibh téarnamh ar 
chóimheasa infheistíochta de réir OTI san 
Aontas le sonrú, d’fhan siad faoi bhun an 
méid lena mbeifí ag súil i dtréimhse 
téarnaimh láidir agus níorbh leor é chun 
blianta na tearcinfheistíochta i ndiaidh na 
géarchéime in 2009 a chúiteamh. Go 
deimhin, ní chumhdaítear riachtanais 
infheistíocht struchtúrach an Aontais leis 

(1) Mórshuaitheadh do gheilleagar an 
domhain agus an Aontais é paindéim 
COVID-19. De dheasca na mbeart 
imshrianta riachtanacha, tá laghdú 
suntasach tagtha ar ghníomhaíocht 
eacnamaíoch san Aontas. Meastar go 
mbeidh crapadh thart ar 7.5 % ar OTI an 
Aontais in 2020, crapadh i bhfad níos déine 
ná mar a bhí ann le linn na géarchéime 
airgeadais in 2009. Tá léirithe de dhroim 
ráig na paindéime idirnascacht na slabhraí 
soláthair domhanda agus nochtadh roinnt 
leochaileachtaí amhail róspleáchas na 
dtionscal straitéiseach ar fhoinsí soláthair 
seachtracha neamhéagsúlaithe. Is gá 
aghaidh a thabhairt ar leochaileachtaí den 
sórt sin, chun feabhas a chur ar fhreagairt 
éigeandála an Aontais agus ar 
athléimneacht an gheilleagair ina 
hiomláine, agus in éineacht leis sin a 
oscailteacht ó thaobh iomaíochta agus 
trádála de a choinneáil de réir a chuid 
rialacha. Táthar ag dréim leis go mbeidh 
titim shuntasach tagtha ar ghníomhaíocht 
infheistíochta. Fiú sa tréimhse roimh an 
bpaindéim, cé go raibh téarnamh ar 
chóimheasa infheistíochta de réir OTI san 
Aontas le sonrú, d’fhan siad faoi bhun an 
mhéid lena mbeifí ag súil i dtréimhse 
téarnaimh láidir agus níorbh leor é chun 
blianta na tearcinfheistíochta i ndiaidh na 
géarchéime in 2009 a chúiteamh. Go 
deimhin, ní chumhdaítear riachtanais 
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na leibhéil infheistíochta agus leis na 
réamhaisnéisí atá ann faoi láthair chun fás 
fadtéarmach a atosú agus a chothú 
d’ainneoin athrú teicneolaíoch agus 
iomaíochas domhanda a bheith ann; áirítear 
leis na riachtanais sin atá le cumhdach; an 
nuálaíocht, scileanna, an bonneagar, 
fiontair bheaga agus mheánmhéide 
('FBManna') mar aon leis an ngá aghaidh a 
thabhairt ar dhúshláin thábhachtacha 
shochaíocha mar atá inbhuanaitheacht nó 
aosú an daonra. De thoradh sin, d’fhonn 
cuspóirí beartais an Aontais a bhaint amach 
agus chun tacú le téarnamh eacnamaíoch 
gasta cuimsitheach folláin, teastaíonn 
tacaíocht chun aghaidh a thabhairt ar 
theipeanna margaidh agus ar staideanna 
infheistíochta fo-optamacha agus chun an 
bearna infheistíochta in earnálacha 
sprioctha a laghdú.

infheistíochta struchtúraí an Aontais leis na 
leibhéil infheistíochta agus leis na 
réamhaisnéisí atá ann faoi láthair chun fás 
fadtéarmach a atosú agus a chothú 
d’ainneoin athrú teicneolaíoch agus 
iomaíochas domhanda a bheith ann; áirítear 
leis na riachtanais sin atá le cumhdach an 
nuálaíocht, scileanna, an bonneagar, 
fiontair bheaga agus mheánmhéide 
(FBManna) mar aon leis an ngá atá ann 
aghaidh a thabhairt ar dhúshláin 
thábhachtacha shochaíocha amhail 
inbhuanaitheacht nó aosú an daonra gan 
spriocanna comhionannais a chur i 
mbaol. Dá réir sin, chun cuspóirí beartais 
an Aontais a bhaint amach agus chun tacú 
le téarnamh eacnamaíoch gasta, 
cuimsitheach agus folláin, teastaíonn 
tacaíocht chun aghaidh a thabhairt ar 
theipeanna an mhargaidh agus ar 
staideanna infheistíochta fo-optamacha 
agus chun an bhearna infheistíochta in 
earnálacha spriocdhírithe a laghdú.

 

Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4 a) I gcomhréir le hAirteagal 8 de 
CFAE ina dtugtar gealltanas deireadh a 
chur le neamhionannais agus prionsabal 
an chomhionannais idir fir agus mná a 
chur chun cinn i ngach gníomhaíocht, ba 
cheart do InvestEU rannchuidiú le 
beartais an Aontais maidir le 
comhionannas inscne agus cur chun cinn 
agus cumhachtú na mban a bhaint 
amach. Go háirithe i bhfianaise a dhéine 
a bheidh an suaitheadh eacnamaíoch i 
ndiaidh COVID 19 agus a meastar go 
mbeidh tionchar díréireach aige ar mhná, 
lena n-áirítear trí chailleadh post agus trí 
ualach an chúraim gan íocaíocht, ba 
cheart don chlár InvestEU prionsabail an 
phríomhshruthaithe inscne agus an 
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bhuiséadaithe inscne a chur i bhfeidhm i 
gcomhréir leis an ‘Straitéis um 
Chomhionannas Inscne 2020-2025’ an 5 
Márta 2020. Ba cheart faireachán 
leormhaith a dhéanamh ar an gcaiteachas 
sin, agus prionsabail an 
phríomhshruthaithe inscne á leanúint, trí 
tháscairí agus trí bhailiú sonraí 
imdhealaithe inscne chun measúnú 
cruinn a dhéanamh ar thionchar an 
chláir ar inscne faoi chuimsiú an 
fhaireacháin, an tuairiscithe agus na 
meastóireachta.

Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7) Le gur féidir fás, infheistíocht agus 
fostaíocht a bheidh inbhuanaithe agus 
cuimsitheach a chothú agus leis sin 
rannchuidiú le folláin níos fearr, dáileadh 
ioncaim níos cothroime agus comhtháthú 
eacnamaíoch, sóisialta agus críochach níos 
fearr san Aontas, ba cheart don Chiste 
InvestEU tacú le hinfheistíochtaí i 
sócmhainní inláimhsithe agus 
doláimhsithe, an oidhreacht chultúrtha san 
áireamh. Ba cheart go gcloífeadh 
tionscadail arna gcistiú ag an gCiste 
InvestEU caighdeáin chomhshaoil agus 
shóisialta an Aontais a chomhlíonadh, 
caighdeáin i dtaca le cearta saothair san 
áireamh. Ba cheart go ndéanfadh 
idirghabhálacha de dhroim an Chiste 
InvestEU tacaíocht ón Aontas arna soláthar 
trí dheontais a chomhlánú.

(7) D’fhonn fás, infheistíocht agus 
fostaíocht a bheidh inbhuanaithe agus 
cuimsitheach a chothú agus leis sin 
rannchuidiú le folláine níos fearr, le 
dáileadh ioncaim níos cothroime agus le 
comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus 
críochach níos fearr san Aontas, ba cheart 
don Chiste InvestEU tacú le 
hinfheistíochtaí i sócmhainní inláimhsithe 
agus doláimhsithe, lena n-áirítear an 
oidhreacht chultúrtha agus an 
comhionannas inscne. De réir staidéar 
2017 ó EIGE, chruthódh feabhsuithe ar 
chomhionannas inscne suas le 10.5 
milliún post breise faoi 2050 agus 
shroichfeadh ráta fostaíochta AE 
beagnach 80 %. Dá bhrí sin, ba cheart go 
ndéanfadh tionscadail arna gcistiú ag an 
gCiste InvestEU caighdeáin chomhshaoil 
agus shóisialta an Aontais a chomhlíonadh, 
lena n-áirítear caighdeáin i dtaca le cearta 
saothair, mar aon le feabhas a chur ar an 
gcomhionannas inscne. Ba cheart go 
ndéanfadh idirghabhálacha de dhroim an 
Chiste InvestEU tacaíocht ón Aontas arna 
soláthar trí dheontais a chomhlánú.
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Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11) 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 féideartha cur 
chun feidhme agus úsáid á baint ar 
bhealach iomchuí as na critéir arna mbunú 
le [an Rialachán lena mbunaítear creat 
maidir le hinfheistíocht inbhuanaithe a 
éascú] chun a chinneadh cé acu atá 
gníomhaíocht eacnamaíoch inbhuanaithe ó 
thaobh an chomhshaoil de nó nach bhfuil. 
Ba cheart don Chlár InvestEU a bheith ina 
chuidiú tacú le cur chun feidhme ghnéithe 
eile na spriocanna forbartha inbhuanaithe.

(11) Rianófar a mhéid a rannchuidíonn 
an Ciste InvestEU leis an sprioc aeráide a 
bhaint amach le córas rianaithe aeráide de 
chuid an Aontais arna fhorbairt ag an 
gCoimisiún i gcomhar le comhpháirtithe 
féideartha cur chun feidhme agus úsáid á 
baint ar bhealach iomchuí as na critéir arna 
mbunú le [an Rialachán lena mbunaítear 
creat maidir le hinfheistíocht inbhuanaithe 
a éascú25 ] chun a chinneadh cé acu atá 
gníomhaíocht eacnamaíoch inbhuanaithe ó 
thaobh an chomhshaoil de nó nach bhfuil. 
Ba cheart don Chlár InvestEU a bheith ina 
chuidiú tacú le cur chun feidhme ghnéithe 
eile na spriocanna forbartha inbhuanaithe, 
amhail an comhionannas inscne.

__________________ __________________
25 COM(2018)353. 25 COM(2018)353.

Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 13

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(13) Ba cheart don chomhpháirtí cur 
chun feidhme tionscadail infheistíochta a 
fhaigheann tacaíocht shuntasach ón 
Aontas, go háirithe i réimse an 
bhonneagair, a iniúchadh le cinneadh má 
imríonn siad tionchar ar an gcomhshaol, ar 
an aeráid nó ar chúrsaí sóisialta. Ba cheart 
go mbeadh tionscadail infheistíochta a 
bhfuil tionchar dá leithéid sin a bheith faoi 
réir ag díonadh ó thaobh na 
hinbhuanaitheachta de i gcomhréir le treoir 
ar cheart don Choimisiún í a fhorbairt i 
ndlúthchomhar le comhpháirtithe cur chun 
feidhme féideartha faoin gClár InvestEU. 

(13) Ba cheart don chomhpháirtí cur 
chun feidhme tionscadail infheistíochta a 
fhaigheann tacaíocht shuntasach ón 
Aontas, go háirithe i réimse an 
bhonneagair, a iniúchadh le cinneadh má 
imríonn siad tionchar ar an gcomhshaol, ar 
an aeráid nó ar chúrsaí sóisialta, lena n-
áirítear maidir le comhionannas inscne, 
leithscaradh sa mhargadh saothair, 
comhionannas deiseanna agus cóir 
chomhionann ag an obair. Ba cheart go 
mbeadh tionscadail infheistíochta a bhfuil 
tionchar dá leithéid sin acu a bheith faoi 
réir ag díonadh ó thaobh na 
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Ba cheart go ndéanfadh an treoir seo úsáid 
a bhaint ar bhealach iomchuí as na critéir 
arna mbunú 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. I gcomhréir le prionsabal na 
comhréireachta ba cheart forálacha 
leordhóthanacha a bheith san áireamh leis 
an treoir sin le haghaidh ualaí riaracháin 
míchuí a sheachaint, agus tionscadail faoi 
bhun méid áirithe a bheadh le sainiú sa 
treoir a eisiamh ón díonadh ó thaobh na 
hinbhuanaitheachta de. I gcás go gcinneann 
an comhpháirtí cur chun feidhme nach gá 
aon díonadh ó thaobh na 
hinbhuanaitheachta de a dhéanamh, ba 
cheart dó bonn cirt a thabhairt don Choiste 
Infheistíochta arna bhunú don Chiste 
InvestEU. Níor cheart go mbeadh 
oibríochtaí atá as réir le baint amach na 
gcuspóirí aeráide a bheith incháilithe le 
haghaidh tacaíocht faoin Rialachán seo.

hinbhuanaitheachta de i gcomhréir le treoir 
ar cheart don Choimisiún í a fhorbairt i 
ndlúthchomhar le comhpháirtithe cur chun 
feidhme féideartha faoin gClár InvestEU. 
Ba cheart go ndéanfadh an treoir sin úsáid 
a bhaint as na critéir arna mbunú 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. I gcomhréir 
le prionsabal na comhréireachta ba cheart 
forálacha leormhaithe a bheith san áireamh 
leis an treoir sin le haghaidh ualaí 
riaracháin míchuí a sheachaint, agus 
tionscadail faoi bhun méid áirithe a bheadh 
le sainiú sa treoir a eisiamh ón díonadh ó 
thaobh na hinbhuanaitheachta de. I gcás ina 
gcinneann an comhpháirtí cur chun 
feidhme nach gá aon díonadh ó thaobh na 
hinbhuanaitheachta de a dhéanamh, ba 
cheart dó bonn cirt a thabhairt don Choiste 
Infheistíochta arna bhunú don Chiste 
InvestEU. Maidir le hoibríochtaí nach 
bhfuil i gcomhréir le gnóthú na gcuspóirí 
aeráide agus na gcuspóirí comhshaoil eile 
agus nach gcomhlíonann na critéir arna 
mbunú ag Tacsanomaíocht AE agus an 
prionsabal ‘gan dochar suntasach a 
dhéanamh’, go háirithe gníomhaíochtaí a 
bhaineann le táirgeadh, próiseáil, 
dáileadh, stóráil, iompar nó dóchán 
breoslaí iontaise, níor cheart iad a bheith 
incháilithe do thacaíocht faoin Rialachán 
seo. Bíonn tionchar díréireach ag an 
athrú aeráide agus an díghrádú 
comhshaoil ar mhná, ach tá mná faoi 
ghannionadaíocht sa phróiseas 
cinnteoireachta maidir le beartais an 
mhaolaithe don athrú aeráide. Ní mór 
dúinn a áirithiú go mbeidh mná agus 
grúpaí leochaileacha eile san áireamh i 
ngach leibhéal cinnteoireachta ar an 
leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal AE.
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Leasú 6

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 18

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(18) Cé go raibh méadú ag teacht ar 
leibhéal na hinfheistíochta foriomláine san 
Aontas roimh an ngéarchéim Covid-19, ní 
raibh an infheistíocht i ngníomhaíochtaí 
ardriosca mar atá taighde agus nuálaíocht 
leordhóthanach agus meastar nach foláir 
gur fhulaing siad buille trom de dheasca na 
géarchéime. 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 
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 agus chun barrfheabhas 
san Aontas a chur chun cinn maidir le 
teicneolaíochtaí inbhuanaithe ar leibhéal 
domhanda, i sineirgíocht le Fís Eorpach, an 
Chomhairle Nuálaíochta Eorpach san 
áireamh. I ndáil leis sin, ba cheart an taithí 
a fhaightear ó na hionstraimí airgeadais, 
mar atá Innov – Maoiniú ó AE do 
Nuálaithe, arna imlonnú faoi Fhís Eorpach 
2020 chun rochtain ar mhaoiniú a éascú 
agus luas a chur léi do ghnólachtaí 
nuálacha, a bheith ina bhonn láidir chun an 
tacaíocht spriocdhírithe sin a sheachadadh.

(18) Cé go raibh méadú ag teacht ar 
leibhéal na hinfheistíochta foriomláine san 
Aontas roimh ghéarchéim COVID-19, níor 
leor an infheistíocht i ngníomhaíochtaí 
ardriosca amhail an taighde agus 
nuálaíocht agus meastar nach foláir gur 
fhulaing sí buille trom de dheasca na 
géarchéime. 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 
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 
chur á n-úsáid ar scála tráchtála san 
Aontas, chun go mbeidh na réitigh sin 
iomaíoch ar mhargaí domhanda agus chun 
barrfheabhas san Aontas a chur chun cinn 
maidir le teicneolaíochtaí inbhuanaithe ar 
an leibhéal domhanda, i sineirgíocht le Fís 
Eorpach, an Chomhairle Nuálaíochta 
Eorpach san áireamh. I ndáil leis sin, ba 
cheart an taithí a fhaightear ó na 
hionstraimí airgeadais, amhail Innov – 
Maoiniú ó AE do Nuálaithe, arna n-
imlonnú faoi Fhís Eorpach 2020 chun 
rochtain ar mhaoiniú a éascú agus dlús a 
chur léi do ghnólachtaí nuálacha, a bheith 
ina bonn láidir chun an tacaíocht 
spriocdhírithe sin a sheachadadh. 
Cabhróidh cothromaíocht inscne níos 
fearr maidir le gnólachtaí nuathionscanta 
agus nuálaíocht a mhaoiniú le leas a 
bhaint as na buanna agus smaointe níos 
fearr. Ní bhainistíonn mná ach níos lú ná 
1 % de na cistí caipitil fiontair agus tá 
céatadán na ngnólachtaí nuathionscanta 
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atá faoi stiúir na mban i bhfad níos ísle 
ná an meán i ngach cineál gnólachta.

Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 20

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(20) Tá géarghá le hiarracht shuntasach 
a dhéanamh chun infheistiú sa chlaochlú 
digiteach, agus borradh a chur faoi, agus na 
tairbhí uile a bhainfear as sin a roinnt ar 
shaoránaigh agus ar ghnólachtaí 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 i gcomhréir 
leis an gClár don Eoraip Dhigiteach.

(20) Tá géarghá le hiarracht shuntasach 
a dhéanamh chun infheistiú sa chlaochlú 
digiteach, agus borradh a chur faoi, agus 
aird chuí á tabhairt ar an mbearna 
dhigiteach idir na hinscní, agus na tairbhí 
uile a bhainfear as sin a roinnt ar 
shaoránaigh agus gnólachtaí 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 i gcomhréir 
leis an gClár don Eoraip Dhigiteach.

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 22

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(22) Mar a leagtar amach i bpáipéar 
machnaimh an Choimisiúin maidir le gné 
shóisialta na hEorpa an 26 Aibreán 2017, 
sa Teachtaireacht maidir le Colún Eorpach 
na gCeart Sóisialta, agus i gcreat an 
Aontais maidir le Coinbhinsiún na Náisiún 
Aontaithe ar Chearta Daoine atá faoi 
Mhíchumas agus sa Teachtaireacht maidir 
le ‘Eoraip Láidir Shóisialta d’Aistrithe 
Córa’ an 14 Eanáir 2020, is 
príomhthosaíocht de chuid an Aontais é 
Aontas atá níos cuimsithí agus níos 
cothroime a thógáil chun dul i ngleic leis 
an éagothromaíocht agus beartais maidir 
leis an gcuimsiú sóisialta san Eoraip a 
chothú. Tá tionchar ag an neamhionannas 

(22) Mar a leagtar amach i bpáipéar 
machnaimh an Choimisiúin maidir le gné 
shóisialta na hEorpa an 26 Aibreán 2017, 
sa Teachtaireacht maidir le Colún Eorpach 
na gCeart Sóisialta, agus i gcreat an 
Aontais maidir le Coinbhinsiún na Náisiún 
Aontaithe ar Chearta Daoine atá faoi 
Mhíchumas agus sa Teachtaireacht maidir 
le ‘Eoraip Láidir Shóisialta d’Aistrithe 
Córa’ an 14 Eanáir 2020, is 
príomhthosaíocht de chuid an Aontais é 
Aontas atá níos cuimsithí agus níos 
cothroime a thógáil chun dul i ngleic leis 
an éagothromaíocht agus beartais maidir 
leis an gcuimsiú sóisialta san Eoraip a 
chothú. Tá tionchar ag an neamhionannas 
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deiseanna go háirithe ar rochtain ar an 
oideachas, ar an oiliúint, ar an gcultúr, ar 
an bhfostaíocht, ar an tsláinte agus ar 
sheirbhísí sóisialta. Má dhéantar 
infheistíocht sa gheilleagar sóisialta agus sa 
gheilleagar a bhaineann le scileanna agus 
caipiteal daonna, mar aon le pobail 
leochaileacha a lánpháirtiú sa tsochaí, is 
féidir deiseanna eacnamaíocha a fheabhsú, 
go háirithe má dhéantar iad a chomhordú ar 
leibhéal an Aontais. Ba cheart úsáid a 
bhaint as an gCiste InvestEU chun tacú le 
hinfheistíocht in oideachas agus in oiliúint, 
lena n-áirítear athsciliú agus uas-sciliú 
oibrithe, inter alia i réigiúin atá i 
dtuilleamaí geilleagar atá dian ar charbón 
agus a ndéanann an t-aistriú chuig 
geilleagar ísealcharbóin difear dóibh. Ba 
cheart úsáid a bhaint as chun tacú le 
tionscadail a ghineann tionchair 
dheimhneacha shóisialta agus a chuireann 
feabhas ar chuimsiú sóisialta trí chúnamh a 
thabhair fostaíocht a mhéadú ar fud na 
réigiún go léir, go háirithe i measc na 
ndaoine atá gan scileanna agus daoine atá 
dífhostaithe go fadtéarmach, agus feabhas 
a chur ar an staid maidir le comhionannas 
inscne, comhionannas deiseanna, neamh-
idirdhealú, inrochtaineacht, an 
dlúthpháirtíocht idir na glúnta, earnáil na 
sláinte agus na seirbhísí sóisialta, tithíocht 
shóisialta, easpa dídine, an chuimsitheacht 
dhigiteach, forbairt phobail, ról agus ionad 
daoine óga sa tsochaí agus daoine 
leochaileacha freisin, lena n-áirítear 
náisiúnaigh tríú tíortha. Ba cheart go 
dtacóidh an Clár InvestEU freisin le cultúr 
agus cruthaitheacht Eorpach lena 
mbaineann cuspóir sóisialta.

deiseanna go háirithe ar rochtain ar an 
oideachas, ar an oiliúint, ar an gcultúr, ar 
an bhfostaíocht, ar an tsláinte agus ar 
sheirbhísí sóisialta. Má dhéantar 
infheistíocht sa gheilleagar sóisialta agus sa 
gheilleagar a bhaineann le scileanna agus 
caipiteal daonna, mar aon le pobail 
leochaileacha a chuimsiú sa tsochaí, is 
féidir deiseanna eacnamaíocha a fheabhsú, 
go háirithe má dhéantar iad a chomhordú ar 
leibhéal an Aontais. Ba cheart leas a bhaint 
as an gCiste InvestEU chun tacú le 
hinfheistíocht san oideachas agus san 
oiliúint, lena n-áirítear athsciliú agus uas-
sciliú agus uas-sciliú oibrithe agus 
oideachas fiontraíochta, inter alia i 
réigiúin atá ag brath ar gheilleagar atá dian 
ar charbón agus a bhfuil tionchar ag an 
aistriú struchtúrach chuig geilleagar 
ísealcharbóin orthu, agus chun deiseanna 
fostaíochta a chur chun cinn in 
earnálacha atá ríthábhachtach don 
todhchaí dhigiteach. Ba cheart úsáid a 
bhaint as chun tacú le tionscadail a bhfuil 
tionchair dheimhneacha shóisialta acu, 
lena n-áirítear tuiscint idir na glúnta a 
chur chun cinn, agus ba cheart dó 
feabhas a chur ar an gcuimsiú sóisialta trí 
chúnamh a thabhairt chun an fhostaíocht a 
mhéadú ar fud na réigiún go léir, go 
háirithe i measc na ndaoine atá dífhostaithe 
go fadtéarmach nó neamhoilte nó 
tearcfhostaithe, agus chun an 
comhionannas inscne a chur chun cinn trí 
aghaidh a thabhairt ar leithscaradh sa 
mhargadh saothair, na bearnaí inscne, pá 
agus pinsin a dhúnadh, cothromaíocht 
oibre is saoil a chur chun cinn, agus 
feabhas a chur ar an gcomhionannas 
inscne agus an chóir chomhionann ag an 
obair, an neamh-idirdhealú, an 
inrochtaineacht, an dlúthpháirtíocht idir na 
glúnta, earnáil na sláinte agus na seirbhísí 
sóisialta, an tithíocht shóisialta, an easpa 
dídine, an chuimsitheacht dhigiteach, an 
fhorbairt pobail, ról agus ionad daoine óga 
sa tsochaí mar aon le daoine leochaileacha, 
lena n-áirítear náisiúnaigh tríú tír. Ba 
cheart go dtacóidh an Clár InvestEU freisin 
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leis an gcultúr agus an chruthaitheacht 
Eorpach lena mbaineann cuspóir sóisialta.

Leasú 9

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 23

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(23) D’fhonn cur i gcoinne an 
claochlaithe dhomhain ar na sochaithe san 
Aontas agus ar mhargadh an lucht saothair 
sna deich mbliana atá amach romhainn, is 
gá infheistiú i gcaipiteal daonna, 
micreamhaoiniú, maoiniú fiontair 
shóisialta agus samhlacha gnó nua an 
gheilleagair shóisialta, lena n-áirítear 
infheistíocht a bhfuil tionchar sóisialta aici 
agus conarthaí sóisialta de réir torthaí. Ba 
cheart don Chiste InvestEU éiceachóras 
margaidh shóisialta nuaghinte a neartú 
chun méadú a dhéanamh ar sholáthar 
maoiniúcháin do mhicrifhiontair agus 
fiontair shóisialta agus rochtain na 
bhfiontar sin ar mhaoiniúchán, d’fhonn riar 
ar éileamh na bhfiontar sin is mó a bhfuil 
gá acu leis. Sa tuarascáil ón Tascfhórsa 
Ardleibhéil um Infheistiú sa Bhonneagar 
Sóisialta san Eoraip i mí Eanáir 2018 dar 
teideal "Boosting Investment in Social 
Infrastructure in Europe” [Infheistíocht i 
mBonneagar Sóisialta san Eoraip a 
Neartú], sainaithníodh bearna 
infheistíochta iomlán de EUR 1.5 trilliún ar 
a laghad sa bhonneagar agus sna seirbhísí 
sóisialta don tréimhse idir 2018 agus 2030, 
an t-oideachas, an oiliúint, an tsláinte agus 
tithíocht san áireamh. Is gá le tacaíocht, ar 
leibhéal an Aontais san áireamh. Dá bhrí 
sin, ba cheart lántairbhe a bhaint as an 
gcomhchumhacht atá ag caipiteal poiblí, 
tráchtála agus daonchairdiúil, mar aon le 
tacaíocht ó chineálacha malartacha 
soláthraithe airgeadais mar atá gníomhaithe 
eiticiúla, sóisialta agus inbhuanaithe, agus 
ó fhondúireachtaí, chun tacú le forbairt an 
tslabhra luacha margaidh shóisialta agus le 
hAontas a bheidh níos athléimní.

(23) D’fhonn cur i gcoinne an 
chlaochlaithe dhomhain ar na sochaithe san 
Aontas agus ar mhargadh an tsaothair sna 
deich mbliana atá amach romhainn, is gá 
infheistiú sa chaipiteal daonna, sa 
bhonneagar sóisialta, sa mhicreamhaoiniú, 
i maoiniú fiontar sóisialta agus eiticiúil 
agus i samhlacha gnó nua an gheilleagair 
shóisialta, lena n-áirítear infheistíocht a 
bhfuil tionchar sóisialta aici agus conarthaí 
maidir le torthaí sóisialta. Ba cheart don 
Chiste InvestEU an t-éiceachóras margaidh 
shóisialta nuaghinte a neartú chun méadú a 
dhéanamh ar sholáthar maoiniúcháin do 
mhicrifhiontair agus fiontair shóisialta agus 
rochtain na bhfiontar sin ar mhaoiniúchán, 
chun riar ar éileamh na bhfiontar sin is mó 
a bhfuil gá acu leis. Sa tuarascáil ón 
Tascfhórsa Ardleibhéil um Infheistiú sa 
Bhonneagar Sóisialta san Eoraip i mí 
Eanáir 2018 dar teideal “Boosting 
Investment in Social Infrastructure in 
Europe” [Infheistíocht i mBonneagar 
Sóisialta san Eoraip a Neartú], 
sainaithníodh bearna infheistíochta iomlán 
EUR 1.5 trilliún ar a laghad sa bhonneagar 
agus sna seirbhísí sóisialta don tréimhse 
idir 2018 agus 2030, an t-oideachas, an 
oiliúint, an tsláinte agus tithíocht san 
áireamh. Tá tacaíocht ag teastáil chuige 
sin, ar leibhéal an Aontais san áireamh. Dá 
bhrí sin, ba cheart lántairbhe a bhaint as an 
gcomhchumhacht atá ag an gcaipiteal 
poiblí, tráchtála agus daonchairdiúil, mar 
aon le tacaíocht ó fhondúireachtaí agus 
cineálacha malartacha soláthraithe 
airgeadais amhail gníomhaithe eiticiúla, 
sóisialta agus inbhuanaithe chun tacú le 
forbairt an tslabhra luacha margaidh 
shóisialta agus le hAontas a bheidh níos 
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athléimní. Ba cheart go mbeadh an 
nuálaíocht shóisialta agus an geilleagar 
sóisialta ríthábhachtach sa phróiseas sin.

Leasú 10

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 23 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(23 a) Tá sé léirithe ag ráig phaindéim 
COVID-19 gur chun leas luachmhar na 
sochaí é an cúram neamhfhoirmiúil agus 
foirmiúil, lena n-áirítear cúram leanaí, 
cúram dóibh siúd atá faoi mhíchumas 
agus cúram seanóirí, ach gan a bheith 
teoranta dóibh sin, ach gur réimse é a 
mbíonn tionchar mór aige ar theaghlaigh 
agus a mbíonn tionchar díréireach aige ar 
mhná. Chun cothromaíocht oibre is saoil 
a chur chun cinn agus chun borradh a 
chur faoi rannpháirtíocht na mban sa 
mhargadh saothair, agus sa gheilleagar 
ar bhonn níos leithne, ba cheart do 
InvestEU tacú le bonneagar agus 
seirbhísí cúraim a fhorbairt agus ba 
cheart dó modhanna nuálacha soláthair 
cúraim a bhailiú agus a chur chun cinn 
ar mhaithe leis na húdaráis náisiúnta 
agus AE.

Leasú 11

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 23 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(23 b) Is féidir leis an Aontas agus leis na 
Ballstáit dul chun cinn eacnamaíoch, 
sochaíoch agus pearsanta a dhéanamh 
mar thoradh ar thacaíocht a thabhairt do 
dhaoine leochaileacha agus iad a 
lánpháirtiú. Le linn tréimhse 
ghaibhniúcháin COVID-19, tugadh faoi 
deara gur tháinig méadú ar an 



AD\1213154GA.docx 13/25 PE655.872v01-00

GA

bhforéigean teaghlaigh ar fud an Aontais. 
Chun dul i ngleic le sciúirse an fhoréigin 
baile agus le tionchar an fhoréigin ar 
mhná agus ar fhir laistigh den Aontas 
agus sna Ballstáit, ba cheart do InvestEU 
tacú le forbairt an bhonneagair chuí, lena 
n-áirítear ionaid dídine agus línte 
cabhrach d’íospartaigh an fhoréigin.

Leasú 12

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 24

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(24) Sa ghéarchéim eacnamaíoch a 
ghabhann leis an bpaindéim Covid-19, níl 
leithdháileadh acmhainní go hiomlán 
éifeachtúil agus cuireann riosca a mheastar 
a bheith ann isteach go mór ar shreabhadh 
infheistíocht phríobháideach. Sna cúinsí 
sin, bíonn an phríomhghné den Chiste 
InvestEU chun an riosca a mhaolú i gcás 
tionscadal inmharthana chun airgeadas 
príobháideach a mhealladh thar a bheith 
luachmhar agus ba cheart í a threisiú, inter 
alia chun frithghníomh i gcoinne an riosca 
de théarnamh neamhshiméadrach. Ba 
cheart go mbeadh an Clár InvestEU in ann 
tacaíocht ríthábhachtach a chur ar fáil do 
chuideachtaí le linn na céime téarnaimh 
agus san am céanna fócas láidir 
infheisteoirí a áirithiú ar thosaíochtaí 
beartais an Aontais sa mheántéarma agus 
san fhadtéarma mar atá an Comhaontú 
Glas don Eoraip, Plean Infheistíochta an 
Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip, an 
Straitéis maidir le Todhchaí Dhigiteach na 
hEorpa a Mhúnlú agus maidir leis hEoraip 
Shóisialta Láidir d’Aistrithe Córa. Ba 
cheart go gcuirfidh sé go mór le cumas 
glactha riosca Ghrúpa an Bhainc Eorpaigh 
Infheistíochta (BEI) agus na mbanc agus 
na n-institiúidí náisiúnta promóisin agus 
comhpháirtithe cur chun feidhme eile chun 
tacú le téarnamh eacnamaíoch.

(24) Sa ghéarchéim eacnamaíoch a 
ghabhann le paindéim COVID-19, níl an 
leithdháileadh acmhainní go hiomlán 
éifeachtúil agus cuireann riosca a mheastar 
a bheith ann isteach go mór ar an 
sreabhadh infheistíochta príobháidí. Sna 
himthosca sin, tá luach ar leith leis an 
bpríomhghné den Chiste InvestEU, is é sin 
go ndéanfaí an riosca a mhaolú i gcás 
tionscadail atá inmharthana go 
heacnamaíoch chun airgeadas 
príobháideach a mhealladh, agus ba cheart 
í a threisiú, inter alia chun frithghníomh i 
gcoinne an riosca go mbeidh téarnamh 
neamhshiméadrach ann. I ndáil leis an 
méid sin, ba cheart béim ar leith a leagan 
ar thacaíocht a thabhairt do FBManna, 
agus aird ar leith á tabhairt ar FBManna 
atá á dtreorú ag mná a mbíonn dúshláin 
uathúla rompu go minic ó thaobh 
rochtain a fháil ar mhaoiniú riachtanach 
ó shásraí agus institiúidí maoinithe agus 
a mbeidh tacaíocht shuntasach ag teastáil 
uathu le linn na céime téarnaimh. Ba 
cheart go mbeadh an Clár InvestEU in ann 
tacaíocht ríthábhachtach a chur ar fáil do 
chuideachtaí le linn na céime téarnaimh 
agus san am céanna fócas láidir 
infheisteoirí a áirithiú ar thosaíochtaí 
beartais an Aontais sa mheántéarma agus 
san fhadtéarma amhail an Comhaontú Glas 
don Eoraip, Plean Infheistíochta an 
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Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip, an 
Straitéis maidir le Todhchaí Dhigiteach na 
hEorpa a Mhúnlú, an Straitéis um 
Chomhionannas Inscne agus an Eoraip 
Shóisialta Láidir d’Aistrithe Córa. Ba 
cheart go gcuirfidh sé go mór le cumas 
glactha riosca Ghrúpa an Bhainc Eorpaigh 
Infheistíochta (BEI) agus na mbanc agus 
na n-institiúidí náisiúnta le haghaidh 
spreagtha agus na gcomhpháirtithe cur 
chun feidhme eile chun tacú le téarnamh 
eacnamaíoch.

Leasú 13

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 41

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(41) Ba cheart go dtabharfaí struchtúr 
rialachais do Chiste InvestEU ar cheart go 
mbeadh a fheidhm i gcomhréir lena sprioc 
aonair, á áirithiú go mbainfear úsáid 
iomchuí as ráthaíocht AE, i gcomhréir le 
neamhspleáchas polaitiúil cinntí 
infheistíochta a áirithiú. Ba cheart an 
struchtúr rialachais sin a bheith 
comhdhéanta de bhord comhairleach, bord 
stiúrtha agus Coiste Infheistíochta a bheidh 
iomlán neamhspleách. Maidir le ballraíocht 
fhoriomlán an struchtúir rialachais, ba 
cheart gach iarracht a dhéanamh 
cothromaíocht inscne a bhaint amach ina 
leith. Níor cheart go mbeadh an struchtúr 
rialachais ag tarraingt de nó ag cur isteach 
ar chinnteoireacht Ghrúpa BEI nó 
comhpháirtithe cur chun feidhme eile, nó 
go mbeadh sé ina ionadaí ar a 
gcomhlachtaí rialaithe faoi seach.

(41) Ba cheart go dtabharfaí struchtúr 
rialachais do Chiste InvestEU ar cheart go 
mbeadh a fheidhm i gcomhréir lena sprioc 
aonair, á áirithiú go mbainfear úsáid 
iomchuí as ráthaíocht AE, i gcomhréir le 
neamhspleáchas polaitiúil cinntí 
infheistíochta a áirithiú. Ba cheart an 
struchtúr rialachais sin a bheith 
comhdhéanta de bhord comhairleach, bord 
stiúrtha agus Coiste Infheistíochta a bheidh 
iomlán neamhspleách. Ba cheart go 
mbainfí amach cothromaíocht inscne 40 
faoin gcéad ar a laghad ó thaobh an 
ghnéis thearcionadaithe de le 
comhdhéanamh foriomlán an struchtúir 
rialachais agus le comhdhéanamh gach 
ceann de na coistí. Níor cheart go mbeadh 
an struchtúr rialachais ag tarraingt de 
chinnteoireacht Ghrúpa BEI nó 
cinnteoireacht na gcomhpháirtithe cur chun 
feidhme eile, nó ag cur isteach uirthi, agus 
níor cheart go dtiocfadh sé in ionad a 
gcomhlachtaí rialaithe faoi seach.

Leasú 14

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 49
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(49) 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 
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. Ba 
cheart Clár InvestEU a chur chun feidhme 
ar bhealach a chuirfidh cothroime 
iomaíochta do bhainc nó institiúidí le 
haghaidh spreagtha atá níos lú nó níos óige 
chun cinn. 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 agus nuair a léiríonn siad 
tromlach AE sa scairshealbhóireacht. 
Chomh maith leis sin, ba cheart an deis a 

(49) Agus comhpháirtithe cur chun 
feidhme á roghnú chun an ciste InvestEU a 
úsáid, ba cheart don Choimisiún a mheas 
an bhfuil an cumas ag an gcontrapháirtí 
cuspóirí an chiste InvestEU a 
chomhlíonadh agus a acmhainní féin a chur 
ar fáil chun cumhdach geografach 
leordhóthanach, cothromaíocht inscne 
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. Ba 
cheart Clár InvestEU a chur chun feidhme 
ar bhealach a chuirfidh cothroime 
iomaíochta do bhainc nó institiúidí le 
haghaidh spreagtha atá níos lú nó níos óige 
chun cinn. Thairis 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 agus nuair a léiríonn siad 
tromlach de chuid an Aontais sa 
scairshealbhóireacht. Chomh maith leis sin, 
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bheith ag eintitis eile a chomhlíonann na 
critéir a leagtar síos sa Rialachán 
Airgeadais gníomhú mar chomhpháirtithe 
cur chun feidhme.

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 15

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 59

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(59) Ó thaobh an chiste InvestEU de, tá 
gá le tacaíocht fothaithe acmhainneachta 
chun cumas eagraíochtúil agus 
gníomhaíochtaí cruthaithe margaidh a 
fhorbairt, ar nithe iad atá ag teastáil chun 
tionscadail ardcháilíochta a thionscnamh. 
Ba cheart go díreodh a leithéid sin de 
thacaíocht ar idirghabhálacha airgeadais 
atá ríthábhachtach chun cuidiú le 
cuideachtaí beaga rochtain a fháil ar 
mhaoiniú agus lán a n-acmhainneachta a 
bhaint amach. Anuas air sin, is é an aidhm 
atá ann na dálaí a chruthú chun go 
dtiocfaidh méadú ar líon na bhfaighteoirí 
incháilithe a d’fhéadfadh a bheith ann i 
ndeighleoga nuaghinte margaidh, go 
háirithe i gcás ina dtiocfaidh ardú mór ar 
chostas an idirbhirt ar leibhéal an 
tionscadail, de thoradh a lú is atá méid na 
dtionscadal aonair, faoi mar atá i gcás an 
éiceachórais maoinithe shóisialta. Ba 
cheart, mar sin, an tacaíocht fothaithe 
acmhainneachta a bheith comhlántach agus 
sa bhreis ar ghníomhaíochtaí a dhéantar 
faoi chláir eile de chuid an Aontais a 
chumhdaíonn réimse beartais ar leith. Ba 
cheart iarracht a thabhairt chun tacú le 
fothú acmhainneachta tionscnóirí 
tionscadal ionchasach, go háirithe 
eagraíochtaí agus údaráis áitiúla.

(59) Ó thaobh an chiste InvestEU de, tá 
gá le tacaíocht fothaithe acmhainneachta 
chun cumas eagraíochtúil agus 
gníomhaíochtaí cruthaithe margaidh a 
fhorbairt, ar nithe iad atá ag teastáil chun 
tionscadail ardcháilíochta a thionscnamh. 
Ba cheart go ndíreodh a leithéid sin de 
thacaíocht ar idirghabhálacha airgeadais 
atá ríthábhachtach chun cuidiú le 
cuideachtaí beaga rochtain a fháil ar 
mhaoiniú agus lán a n-acmhainneachta a 
bhaint amach. Thairis sin, is é an aidhm atá 
ann na dálaí a chruthú chun go dtiocfaidh 
méadú ar líon na bhfaighteoirí incháilithe a 
d’fhéadfadh a bheith ann i ndeighleoga 
nuaghinte margaidh, go háirithe i gcás ina 
dtiocfaidh ardú mór ar chostas an idirbhirt 
ar leibhéal an tionscadail, de thoradh a lú is 
atá méid na dtionscadal aonair, faoi mar atá 
i gcás an éiceachórais maoinithe shóisialta, 
lena n-áirítear eagraíochtaí daonchairdiúla. 
Ba cheart, mar sin, an tacaíocht fothaithe 
acmhainneachta a bheith comhlántach agus 
sa bhreis ar ghníomhaíochtaí a dhéantar 
faoi chláir eile de chuid an Aontais a 
chumhdaíonn réimse beartais ar leith. Ba 
cheart iarracht a dhéanamh chun tacú le 
fothú acmhainneachta na dtionscnóirí 
tionscadail ionchasacha, go háirithe 
eagraíochtaí agus údaráis áitiúla. Ba cheart 
dul i ngleic go háirithe le tearcmhaoiniú 
thionscadail nuálacha na mban agus na 
ngnólachtaí trí athbhreithniú a 
dhéanamh ar na critéir.
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Leasú 16

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) athléimneacht shóisialta, 
cuimsitheacht agus nuálaíocht an Aontais;

(c) athléimneacht shóisialta, 
comhionannas idir mná agus fir i 
margadh an tsaothair, cuimsitheacht agus 
nuálaíocht an Aontais agus comhionannas 
inscne;

Leasú 17

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 –mír 2 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Tá na cuspóirí sonracha seo a 
leanas atá ag Clár InvestEU:

2. Tá na cuspóirí sonracha seo a 
leanas ag an gClár InvestEU, agus aird 
chuí á tabhairt ar phrionsabal agus 
saothrú an chomhionannais idir mná 
agus fir:

Leasú 18

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) ionú beartais taighde, nuálaíochta 
agus digitiúcháin lena gcuimsítear taighde, 
forbairt táirgí agus gníomhaíochtaí 
nuálaíochta, aistriú teicneolaíochtaí agus 
torthaí taighde chun an mhargaidh chun 
tacú le héascaitheoirí margaidh agus leis an 
gcomhar idir fhiontair, taispeáint agus 
imscaradh réiteach nuálach agus tacaíocht 
don uas-scálú ar chuideachtaí nuálacha, 
mar aon le digitiú thionscal an Aontais;

(b) ionú beartais taighde, nuálaíochta 
agus digitiúcháin lena gcuimsítear taighde, 
forbairt táirgí agus gníomhaíochtaí 
nuálaíochta, aistriú teicneolaíochtaí agus 
torthaí taighde chun an mhargaidh chun 
tacú le héascaitheoirí margaidh agus leis an 
gcomhar idir fiontair, taispeáint agus 
imscaradh réiteach nuálach agus tacaíocht 
don uas-scálú ar chuideachtaí nuálacha, 
mar aon le digitiú thionscal an Aontais, 
agus aird chuí á tabhairt ar an mbearna 
dhigiteach idir na hinscní;
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Leasú 19

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 1 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) ionú beartas i ndáil le FBManna 
lena gcuimsítear rochtain ar airgeadas agus 
infhaighteacht airgeadais go príomha do 
FBManna, ar a n-áirítear FBManna 
nuálaíocha agus FBManna a bhíonn ag 
feidhmiú sna hearnálacha cultúrtha agus 
cruthaitheacha, chomh maith le cuideachtaí 
meánchaipitlithe beaga;

(c) ionú beartas i ndáil le FBManna 
lena gcuimsítear rochtain ar airgeadas agus 
infhaighteacht airgeadais go príomha do 
FBManna, agus aird chuí á tabhairt ar 
FBManna faoi stiúir na mban, lena n-
áirítear FBManna nuálaíocha agus 
FBManna a bhíonn ag feidhmiú sna 
hearnálacha cultúrtha agus cruthaitheacha, 
chomh maith le cuideachtaí 
meánchaipitlithe beaga;

Leasú 20

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 1 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) ionú beartais i ndáil le 
hinfheistíocht shóisialta agus scileanna, 
lena gcuimsítear an micreamhaoiniú, 
maoiniú na bhfiontar sóisialta, an 
geilleagar sóisialta agus bearta chun an 
comhionannas inscne a chur chun cinn, 
scileanna, oideachas, oiliúint agus seirbhísí 
gaolmhara, an bonneagar sóisialta, ar n-
áirítear an bonneagar sláinte agus 
oideachais agus an tithíocht shóisialta agus 
an tithíocht do mhic léinn, an nuálaíocht 
shóisialta, an tsláinte agus an cúram 
fadtéarmach, an cuimsiú agus an 
inrochtaineacht, gníomhaíochtaí cultúrtha 
agus cruthaitheacha a bhfuil cuspóir 
sóisialta leo, agus lánpháirtiú daoine 
soghonta, ar a n-áirítear náisiúnaigh tríú tír;

(d) ionú beartais i ndáil le 
hinfheistíocht shóisialta agus scileanna, 
lena gcuimsítear an micreamhaoiniú, 
maoiniú na bhfiontar sóisialta, an 
geilleagar sóisialta agus bearta chun an 
comhionannas inscne agus 
rannpháirtíocht chomhionann na mban 
sa gheilleagar a chur chun cinn agus a 
phríomhshruthú, go háirithe maidir le 
cruthú post, agus é mar chuspóir an 
bhearna chúraim idir na hinscní a 
dhúnadh trí fheabhas a chur ar 
infhaighteacht agus inacmhainneacht 
seirbhísí cúraim ardcháilíochta trí CSE+, 
CFRE, InvestEU, CETFT, lena n-áirítear 
sa tsochaí, scileanna, oideachas, oiliúint 
agus seirbhísí gaolmhara, an fhiontraíocht, 
an bonneagar sóisialta, lena n-áirítear an 
bonneagar sláinte agus oideachais agus an 
tithíocht shóisialta agus an tithíocht do 
mhic léinn, cúram leanaí, an nuálaíocht 
shóisialta, an tsláinte, agus an cúram 
fadtéarmach agus cúram leanaí, go 
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háirithe do thuismitheoirí aonair, cúraim 
do dhaoine faoi mhíchumas, an cuimsiú 
agus an inrochtaineacht, bearta maidir le 
cothromaíocht oibre is saoil, 
gníomhaíochtaí cultúrtha agus 
cruthaitheacha a bhfuil cuspóir sóisialta 
leo, tuiscint idir na glúnta a chur chun 
cinn, agus lánpháirtiú daoine leochaileacha 
agus tacaíocht dóibh, lena n-áirítear 
daoine faoi mhíchumas, tuismitheoirí 
aonair, daoine a bhfuil stádas 
socheacnamaíoch faoi mhíbhuntáiste acu, 
mná, íospartaigh nó marthanaigh foréigin 
atá bunaithe ar inscne, daoine LADTI, 
mionlaigh eitneacha, Romaigh, 
náisiúnaigh tríú tír, agus ionaid dídine 
agus línte cabhrach d’íospartaigh an 
fhoréigin, agus aird ar leith á tabhairt ar 
na réigiúin thuaithe, na réigiúin 
shléibhtiúla, na réigiúin is forimeallaí 
agus na réigiúin is lú forbairt;

Leasú 21

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 1 – pointe e – pointe ii

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

ii) bonneagar criticiúil, bíodh sé 
fisiceach nó fíorúil, ar a n-áirítear eilimintí 
bonneagair a n-aithnítear gur cinn 
chriticiúla iad sna réimsí seo a leanas – 
fuinneamh, iompar, comhshaol, sláinte, 
cumarsáid dhigiteach shlán, 5G, idirlíon na 
rudaí nithiúla, ardáin seirbhíse ar líne, 
néalríomhaireacht shlán, próiseáil nó 
stóráil sonraí, íocaíochtaí agus bonneagar 
airgeadais, aeraspás, cosaint, earnáil na 
cumarsáide, na meáin chumarsáide, 
oideachas agus oiliúint, bonneagar 
toghchánach agus saoráidí íogaire, chomh 
maith le talamh agus eastát réadach a 
bhfuil ríthábhacht leo in úsáid bonneagair 
chriticiúil den sórt sin;

ii) bonneagar criticiúil, bíodh sé 
fisiceach nó fíorúil, lena n-áirítear eilimintí 
bonneagair a n-aithnítear gur cinn 
chriticiúla iad sna réimsí seo a leanas – 
fuinneamh, iompar, an comhshaol, sláinte, 
cumarsáid dhigiteach shlán, 5G, idirlíon na 
rudaí nithiúla, ardáin seirbhíse ar líne, 
néalríomhaireacht shlán, próiseáil nó 
stóráil sonraí, íocaíochtaí agus bonneagar 
airgeadais, aeraspás, cosaint, earnáil na 
cumarsáide, na meáin chumarsáide, 
oideachas agus oiliúint, bonneagar 
toghchánach agus saoráidí íogaire, chomh 
maith le talamh agus eastát réadach a 
bhfuil ríthábhacht leo in úsáid bonneagair 
chriticiúil den sórt sin; ba cheart na 
bonneagair chriticiúla sin a 
phríomhshruthú de réir inscne agus a 
áirithiú nach bhfuil aon chlaontacht ann 
agus na bonneagair sin á gcur chun 
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feidhme.

Leasú 22

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 1 – pointe e – pointe vii – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Chomh maith leis sin, i gcás infheistíochtaí 
i dtionscadail spáis, cosanta agus 
cibearshlándála, agus i gcineálacha 
sonracha tionscadal a bhfuil impleachtaí 
slándála de chineál díreach iarbhír acu in 
earnálacha criticiúla, ní bheidh na 
faighteoirí deiridh á rialú ag tríú tíortha ná 
ag eintitis tríú tír agus is san Aontas a 
bheidh an bhainistíocht feidhmiúcháin acu 
d’fhonn slándáil an Aontais agus a 
Bhallstát a chosaint.

Sa bhreis air sin, i gcás infheistíochtaí i 
dtionscadail spáis, cosanta agus 
cibearshlándála, agus i gcineálacha 
sonracha tionscadal a bhfuil impleachtaí 
slándála de chineál díreach iarbhír acu in 
earnálacha criticiúla, ní bheidh na 
faighteoirí deiridh á rialú ag tríú tíortha ná 
ag eintitis tríú tír agus is san Aontas a 
bheidh an bhainistíocht feidhmiúcháin acu 
d’fhonn slándáil an Aontais agus a 
Bhallstát a chosaint. Beidh na 
hinfheistíochtaí sin i gcomhréir leis an 
gcomhionannas inscne agus cuirfidh siad 
chun cinn é ar gach leibhéal.

Leasú 23

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Déanfar scagadh ar oibríochtaí 
maoiniúcháin agus infheistíochta chun a 
chinneadh an bhfuil tionchar comhshaoil, 
aeráide nó sochaíoch ag gabháil leo. Más 
rud é gur oibríochtaí iad a mbeidh tionchar 
den chineál sin acu, beidh siad faoi réir 
díonadh inbhuanaitheachta aeráide, 
comhshaoil agus sóisialta a dhéanamh 
orthu d’fhonn na drochthionchair a laghdú 
agus na tairbhí a mhéadú, a mhéid a 
bhaineann le gnéithe aeráide, comhshaoil 
agus sóisialta. Chun na críche sin, i dtaca le 
tionscnóirí tionscadail a iarrann maoiniú, 
cuirfidh na tionscnóirí sin faisnéis iomchuí 
ar fáil bunaithe ar an treoir dá dtagraítear i 
mír 4. Déanfar tionscadail ar lú iad na méid 

3. Déanfar scagadh ar oibríochtaí 
maoiniúcháin agus infheistíochta chun a 
chinneadh an bhfuil tionchar comhshaoil, 
aeráide nó sochaíoch ag gabháil leo, lena 
n-áirítear tionchar díobhálach ar an 
gcomhionannas idir mná agus fir i 
margadh an tsaothair. Más rud é gur 
oibríochtaí iad a mbeidh tionchar den 
chineál sin acu, beidh siad faoi réir díonadh 
inbhuanaitheachta aeráide, comhshaoil, 
comhionannais agus sóisialta d’fhonn na 
drochthionchair a laghdú agus na tairbhí 
don aeráid, don chomhshaol, don 
chomhionannas inscne agus do ghnéithe 
sóisialta a mhéadú. Chun na críche sin, i 
dtaca le tionscnóirí tionscadail a iarrann 
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áirithe a shonrófar sa treoir a eisiamh ón 
díonadh. Tionscadail nach bhfuil i 
gcomhréir leis na cuspóirí aeráide, ní 
bheidh siad incháilithe le haghaidh 
tacaíochta faoin Rialachán seo. I gcás go 
gcinnfidh an comhpháirtí cur chun feidhme 
nach bhfuil gá aon díonadh ó thaobh na 
hinbhuanaitheachta de a dhéanamh, 
cuirfidh sé údar cuí ar fáil don Choiste 
Infheistíochta.

maoiniú, cuirfidh na tionscnóirí sin faisnéis 
iomchuí ar fáil bunaithe ar an treoir dá 
dtagraítear i mír 4. Déanfar tionscadail ar 
lú iad ná méid áirithe a shonrófar sa treoir a 
eisiamh ón díonadh. Tionscadail nach 
bhfuil i gcomhréir leis na cuspóirí aeráide, 
ní bheidh siad incháilithe le haghaidh 
tacaíochta faoin Rialachán seo. I gcás ina 
gcinnfidh an comhpháirtí cur chun feidhme 
nach bhfuil gá aon díonadh ó thaobh na 
hinbhuanaitheachta de a dhéanamh, 
cuirfidh sé údar cuí ar fáil don Choiste 
Infheistíochta.

Leasú 24

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 4 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) measúnú a dhéanamh ar thionchar 
sóisialta na dtionscadal, ar a n-áirítear an 
tionchar ar an gcomhionannas inscne, ar an 
gcuimsiú sóisialta i limistéir áirithe nó i 
ndaonraí áirithe agus ar fhorbairt 
eacnamaíoch na limistéar agus na n-
earnálacha a mbíonn éifeacht ag dúshláin 
struchtúracha orthu amhail an riachtanas 
atá ann an geilleagar a dhícharbónú;

(c) measúnú a dhéanamh ar thionchar 
sóisialta na dtionscadal, ar a n-áirítear an 
tionchar ar an gcomhionannas inscne i 
margadh an tsaothair, ar an gcuimsiú 
sóisialta i limistéir áirithe nó i ndaonraí 
áirithe agus ar fhorbairt eacnamaíoch na 
limistéar agus na n-earnálacha a mbíonn 
éifeacht ag dúshláin struchtúracha orthu 
amhail an riachtanas atá ann an geilleagar a 
dhícharbónú;

Leasú 25

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 4 – pointe d a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d a) tionscadail a shainaithint nach 
bhfuil ag teacht le cur chun cinn an 
chomhionannais inscne agus prionsabail 
an phríomhshruthaithe inscne agus an 
bhuiséadaithe inscne;

Leasú 26
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Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 13 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1 a. atá ag teacht leis an 
gcomhionannas inscne, an buiséadú 
inscne agus treoirlínte maidir le 
príomhshruthú inscne.

Leasú 27

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 –mír 2 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Déanfaidh an Bord Comhairleach a 
dhícheall cothromaíocht inscne a áirithiú 
agus beidh na comhaltaí seo a leanas air:

2. Áiritheoidh an Bord Comhairleach 
go mbeidh cothromaíocht inscne íosta 40 
faoin gcéad ar a laghad ó thaobh an 
ghnéis thearcionadaithe de ann agus 
beidh an méid seo a leanas ann:

Leasú 28

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 20 – mír 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Cuirfear Bord Stiúrtha ar bun le 
haghaidh an Chláir InvestEU. Beidh sé 
comhdhéanta de cheathrar ionadaithe ón 
gCoimisiún, triúr ionadaithe ó Ghrúpa BEI 
agus beirt ionadaithe ó na comhpháirtithe 
cur chun feidhme cé is moite den Ghrúpa 
BEI agus saineolaí amháin arna cheapadh 
mar chomhalta gan vóta ag Parlaimint na 
hEorpa. An saineolaí arna cheapadh ag 
Parlaimint na hEorpa mar chomhalta gan 
ceart vótála, ní dhéanfaidh sé treoracha a 
lorg ná a ghlacadh ó institiúidí, 
comhlachtaí, oifigí ná gníomhaireachtaí an 
Aontais, ó rialtas aon Bhallstáit ná ó aon 
chomhlacht poiblí ná príobháideach eile 
agus gníomhóidh an saineolaí le 
neamhspleáchas iomlán. Déanfaidh an 
saineolaí sin a dhualgais nó a dualgais a 
chomhlíonadh go neamhchlaonta agus 

1. Cuirfear Bord Stiúrtha ar bun le 
haghaidh an Chláir InvestEU. Beidh sé 
comhdhéanta de cheathrar ionadaithe ón 
gCoimisiún, triúr ionadaithe ó Ghrúpa BEI 
agus beirt ionadaithe ó na comhpháirtithe 
cur chun feidhme cé is moite de Ghrúpa 
BEI agus saineolaí amháin arna cheapadh 
mar chomhalta gan vóta ag Parlaimint na 
hEorpa agus áiritheoidh sé go mbeidh 
comhdhéanamh an Bhoird Stiúrtha ina 
iomláine cothrom ó thaobh inscne de. An 
saineolaí arna cheapadh ag Parlaimint na 
hEorpa mar chomhalta gan ceart vótála, ní 
dhéanfaidh sé treoracha a lorg ná a 
ghlacadh ó institiúidí, comhlachtaí, oifigí 
ná gníomhaireachtaí an Aontais, ó rialtas 
aon Bhallstáit ná ó aon chomhlacht poiblí 
ná príobháideach eile agus beidh an 
saineolaí go hiomlán neamhspleách. 
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chun leasa Chiste InvestEU. Déanfaidh an saineolaí sin a chuid nó a 
cuid dualgas a chomhlíonadh go 
neamhchlaonta agus chun leasa Chiste 
InvestEU.

Leasú 29

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 22 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Déanfaidh an Coimisiún seiceáil 
chun a dheimhniú go gcomhlíonann na 
hoibríochtaí maoiniúcháin agus 
infheistíochta atá á mbeartú ag na 
comhpháirtithe cur chun feidhme cé is 
moite de BEI dlí agus beartais an Aontais.

1. Déanfaidh an Coimisiún seiceáil 
chun a dheimhniú go gcomhlíonann na 
hoibríochtaí maoiniúcháin agus 
infheistíochta atá á mbeartú ag na 
comhpháirtithe cur chun feidhme cé is 
moite de BEI dlí agus beartais an Aontais, 
lena n-áirítear prionsabal an 
chomhionannais inscne.

Leasú 30

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 23 – mír 2 – fomhír 3 – pointe i (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(i) chun cothromaíocht inscne a 
áirithiú, ba cheart don Choiste 
Infheistíochta a bheith tiomanta straitéisí 
agus nósanna imeachta a ghlacadh chun 
cothromaíocht inscne a áirithiú sa 
choiste.

Leasú 31

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 27 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Leagtar amach in Iarscríbhinn III na 
táscairí a úsáidfear le haghaidh le tuairisciú 
a dhéanamh ar dhul chun cinn an Chláir 
maidir le baint amach na gcuspóirí 

1. Leagtar amach in Iarscríbhinn III na 
táscairí a úsáidfear le haghaidh tuairisciú a 
dhéanamh ar dhul chun cinn an Chláir 
maidir le baint amach na gcuspóirí 
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ginearálta agus sonracha a leagtar amach in 
Airteagal 3.

ginearálta agus sonracha a leagtar amach in 
Airteagal 3. Ba cheart go mbeidís ina 
léiriú ar shonraí atá íogair ó thaobh 
inscne de agus ba cheart iad a cheapadh 
ar bhealach atá íogair ó thaobh inscne de, 
nuair is féidir, ag cur le measúnuithe 
tionchair inscne. Ar an gcaoi sin, 
cumhdófar leis an bhfaireachán bearnaí 
sna hearnálacha baineannaithe agus 
tabharfar aghaidh ar chomhionannas 
deiseanna agus ar chóir chomhionann do 
mhná agus fir i margadh an tsaothair.

Leasú 32

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 12 – pointe d – pointe iii

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(iii) cúram sláinte agus cúram 
fadtéarma, lena n-áirítear clinicí, ospidéil, 
cúram sláinte príomhúil, cúram baile agus 
seirbhísí pobalbhunaithe;

(iii) cúram sláinte, cúram leanaí agus 
cúram fadtéarma, lena n-áirítear ionaid 
cúraim lae phoiblí agus phríobháideacha, 
clinicí, ospidéil, cúram sláinte príomhúil, 
cúram baile agus seirbhísí pobalbhunaithe;

Leasú 33

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – pointe 12 – pointe g

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(g) Beartais i leith chur chun cinn an 
chomhionannais inscne;

(g) bearta i leith chur chun cinn an 
chomhionannais inscne, lena n-áirítear 
rannpháirtíocht na mban i margadh an 
tsaothair;

Leasú 34

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 12 – pointe h

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(h) daoine leochaileacha a lánpháirtiú, (h) daoine leochaileacha a lánpháirtiú, 
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lena n-áirítear náisiúnaigh tríú tíortha; lena n-áirítear daoine faoi mhíchumas, 
daoine LADTI+ agus náisiúnaigh tríú tír;


