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LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh 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) 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 
na leibhéil infheistíochta agus leis na 
réamhaisnéisí atá ann faoi láthair chun fás 

(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 8,3% ar OTI an Aontais in 2020, 
crapadh i bhfad níos déine ná mar a bhí ann 
le linn na géarchéime airgeadais in 2009. 
Mar sin de, ní féidir déine na turrainge 
maicreacnamaíche a chinneadh go beacht 
fós. Thairis sin, níl tionchar phaindéim 
COVID-19 mar an gcéanna ar fud na 
hEorpa, le réigiúin áirithe buailte níos 
déine ná cinn eile, rud a mhéadaíonn 
ionchais ar theipeanna margaidh sna 
limistéir sin agus sna hearnálacha 
tionsclaíocha sonracha chomh maith, le 
tionchar as cuimse ar fhás agus ar 
fhorbairt. 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. Sa bhreis 
air sin, léirigh paindéim COVID-19 go 
bhfuil feidhmeanna traidisiúnta 
cruthaithe agus soláthair luacha de 
shamhlacha gnó an-lag agus gur 
tosaíocht straitéiseach é aistriú chuig 
paraidím tháirgthe atá inbhuanaithe agus 
digiteach le haghaidh ceannaireacht 
dhomhanda amach anseo ag an Aontas. 
Ní mór aghaidh a thabhairt ar 
leochaileachtaí den sórt sin, go háirithe i 
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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.

gcás fiontair bheaga agus mheánmhéide 
(FBManna), éiceachórais do ghnólachtaí 
nuathionscanta agus gnólachtaí ar 
mhicreascála, chun feabhas a chur ar 
fhreagairt éigeandála an Aontais agus ar 
athléimneacht an gheilleagair ina iomláine, 
lena n-áirítear trí dhigiteáil an 
gheilleagair, comhthathú agus 
inbhuanaitheacht agus a oscailteacht don 
iomaíocht agus don trádáil a choimeád i 
gcomhréir lena 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 dréim 
leis i dtréimhse téarnaimh láidir agus níor 
leor é chun blianta na tearcinfheistíochta i 
ndiaidh na géarchéime in 2009 a 
chúiteamh. Go deimhin, ní chumhdaítear 
riachtanais 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, 
FBManna, gnólachtaí nuathionscanta mar 
aon leis an ngá atá ann aghaidh a thabhairt 
ar dhúshláin thábhachtacha shochaíocha 
amhail inbhuanaitheacht nó aosú an 
daonra. Dá thoradh sin, chun cuspóirí 
beartais an Aontais a bhaint amach agus 
chun tacú le téarnamh eacnamaíoch gasta, 
cuimsitheach, inbhuanaithe agus folláin, is 
gá tacú le tionscadail a bheadh deacair 
lena gcistiú murach sin, ar tionscadail iad 
lena mbaineann tairbhí fadtéarmacha 
comhshaoil agus sochaíocha do 
shaoránaigh na hEorpa, amhail poist 
fhadtéarmacha ardcháilíochta agus 
bonneagar poiblí, mar aon le réitigh 
inbhuanaithe chun aghaidh a thabhairt 
ar ghéarchéim COVID-19. Dá bhrí sin, tá 
sé ríthábhachtach tionscadail a 
sholáthraíonn an fhíorbhreisíocht agus 
ardcháilíocht sin a shainaithint agus a 
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thacú, chun dúbláil agus plódú ar fhoinsí 
eile a sheachaint, mar aon le haghaidh a 
thabhairt ar theipeanna margaidh agus ar 
staideanna infheistíochta fo-optamacha 
agus chun an bhearna infheistíochta in 
earnálacha spriocdhírithe a laghdú ar fud 
an Aontais agus, ar an gcaoi sin, 
comhdhlúthú nó doimhniú na 
míchothromaíochtaí atá ann cheana idir 
geilleagair na mBallstát a chosc.

Leasú 2
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3) Sna blianta beaga anuas, ghlac an 
tAontas straitéisí uaillmhianacha chun an 
Margadh Aonair a chur i gcrích agus chun 
fás agus poist a bheidh inbhuanaithe agus 
cuimsitheach a spreagadh, mar atá ‘Eoraip 
2020 - Straitéis an Aontais Eorpaigh do 
phoist agus don fhás cliste, inbhuanaithe, 
cuimsitheach’ an 3 Márta 2010, ‘Plean 
Gníomhaíochta maidir le hAontas na 
Margaí Caipitil a thógáil’ an 30 Meán 
Fómhair 2015, ‘Clár Oibre Eorpach Nua le 
haghaidh an Chultúir’ an 
22 Bealtaine 2018, ‘Fuinneamh Glan do 
gach Eorpach’ an 30 Samhain 2016, ‘An 
Ciorcal a shlánú - Plean Gníomhaíochta an 
Aontais Eorpaigh don Gheilleagar 
Ciorclach’ an 2 Nollaig 2015, ‘Straitéis 
Eorpach don tSoghluaisteacht i dtaca le 
hAstaíochtaí Ísle’ an 20 Iúil 2016, ‘Plean 
Gníomhaíochta Eorpach um Chosaint’ an 
30 Samhain 2016, ‘Launching the 
European Defence Fund’ [Seoladh an 
Chiste Eorpaigh Cosanta] an 
7 Meitheamh 2017, ‘an Straitéis Spáis don 
Eoraip’ an 26 Deireadh Fómhair 2016, an 
Forógra Idirinstitiúideach maidir le Colún 
Eorpach na gCeart Sóisialta an 
13 Nollaig 2017, an ‘Comhaontú Glas don 
Eoraip’ an 11 Nollaig 2019, an ‘Plean 
Infheistíochta d’Eoraip Inbhuanaithe’ an 
14 Eanáir 2020, A Strong Social Europe 

(3) Sna blianta beaga anuas, ghlac an 
tAontas straitéisí uaillmhianacha chun an 
Margadh Aonair a chur i gcrích agus chun 
fás agus poist a bheidh inbhuanaithe agus 
cuimsitheach a spreagadh, amhail ‘Eoraip 
2020 - Straitéis an Aontais Eorpaigh do 
phoist agus don fhás cliste, inbhuanaithe, 
cuimsitheach’ an 3 Márta 2010, ‘Plean 
Gníomhaíochta maidir le hAontas na 
Margaí Caipitil a thógáil’ an 30 Meán 
Fómhair 2015, ‘Clár Oibre Eorpach Nua le 
haghaidh an Chultúir’ an 
22 Bealtaine 2018, ‘Fuinneamh Glan do 
gach Eorpach’ an 30 Samhain 2016, ‘An 
Ciorcal a shlánú - Plean Gníomhaíochta an 
Aontais Eorpaigh don Gheilleagar 
Ciorclach’ an 2 Nollaig 2015, ‘Straitéis 
Eorpach don tSoghluaisteacht i dtaca le 
hAstaíochtaí Ísle’ an 20 Iúil 2016, ‘Plean 
Gníomhaíochta Eorpach um Chosaint’ an 
30 Samhain 2016, ‘Launching the 
European Defence Fund’ [Seoladh an 
Chiste Eorpaigh Cosanta] an 
7 Meitheamh 2017, ‘an Straitéis Spáis don 
Eoraip’ an 26 Deireadh Fómhair 2016, an 
Forógra Idirinstitiúideach maidir le Colún 
Eorpach na gCeart Sóisialta an 
13 Nollaig 2017, an ‘Comhaontú Glas don 
Eoraip’ an 11 Nollaig 2019, an ‘Plean 
Infheistíochta d’Eoraip Inbhuanaithe’ an 
14 Eanáir 2020, ‘A Strong Social Europe 
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for Just Transitions [Eoraip láidir shóisialta 
d’aistrithe córa] an 14 Eanáir 2020, an 
‘Straitéis maidir le Todhchaí Dhigiteach na 
hEorpa a Mhúnlú’, an ‘Straitéis 
Dhigiteach’ agus ‘an Teachtaireacht um 
Intleacht Shaorga’ an 19 Feabhra 2020, 
‘Straitéis Thionsclaíoch Nua don Eoraip’ 
an 10 Márta 2020 agus ‘Straitéis FBM 
d’Eoraip inbhuanaithe agus dhigiteach’ an 
10 Márta 2020. 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.

for Just Transitions’ [Eoraip láidir 
shóisialta d’aistrithe córa] an 
14 Eanáir 2020, an ‘Straitéis maidir le 
Todhchaí Dhigiteach na hEorpa a Mhúnlú’, 
an ‘Straitéis Dhigiteach’ agus ‘an 
Teachtaireacht um Intleacht Shaorga’ an 
19 Feabhra 2020, ‘Straitéis Thionsclaíoch 
Nua don Eoraip’ an 
10 Márta 2020,‘Straitéis FBM d’Eoraip 
inbhuanaithe agus dhigiteach’ an 
10 Márta 2020 agus Straitéis 
Bhithéagsúlachta an Aontais do 2030 an 
20 Bealtaine 2020 mar aon leis an togra 
ón gCoimisiún le haghaidh Rialachán 
lena mbunaítear an creat chun 
aeráidneodracht a bhaint amach an 4 
Márta 2020. Ba cheart don Chiste 
InvestEU sineirgí 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 3
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5) Ba cheart don Chiste InvestEU cur 
leis an méid a leanas, mar atá; feabhas ar 
iomaíochas agus ar chóineasú 
socheacnamaíoch an Aontais, lena n-
áirítear i réimse na nuálaíochta agus an 
digitithe, úsáid thíosach ar acmhainní i 
gcomhréir leis an ngeilleagar ciorclach, 
inbhuanaitheacht agus cuimsitheacht fhás 
eacnamaíoch an Aontais, athléimneacht 
shóisialta agus comhtháthú mhargaí caipitil 
an Aontais, lena n-áirítear réitigh a thugann 
aghaidh ar ilroinnt mhargaí caipitil an 
Aontais agus a dhéanann foinsí maoinithe 
d'fhiontair san Aontas a éagsúlú. Chun na 
críche sin, ba cheart don Chiste InvestEU 
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, ionstraimí roinnte riosca agus 

(5) Ba cheart don Chiste InvestEU 
rannchuidiú le feabhas a chur ar dhinimic 
infheistíochta ó thaobh iasachtú fáis agus 
infheistíochtaí i gcothromas 
príobháideach de araon. Ba cheart dó 
iomaíochas agus cóineasú agus comhthathú 
socheacnamaíoch, athléimneacht agus fás 
eacnamaíoch fadtéarmach an Aontais a 
neartú freisin, lena n-áirítear i réimsí na 
nuálaíochta agus na digiteála, úsáid 
thíosach ar acmhainní i gcomhréir leis an 
ngeilleagar ciorclach, inbhuanaitheacht 
agus cuimsitheacht fhás eacnamaíoch an 
Aontais, athléimneacht shóisialta agus 
comhtháthú mhargaí caipitil an Aontais, 
lena n-áirítear réitigh a thugann aghaidh ar 
ilroinnt mhargaí caipitil an Aontais agus a 
dhéanann foinsí maoinithe d’fhiontair san 
Aontas a éagsúlú. Chun na críche sin, ba 
cheart don Chiste InvestEU tacú le 
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ionstraimí cothromais a úsáid faoina 
gcuirfear taca le ráthaíocht ó bhuiséad an 
Aontais agus le ranníocaíochtaí airgeadais 
ó chomhpháirtithe cur chun feidhme de réir 
mar is ábhartha. Ba cheart go mbeadh an 
Ciste InvestEU dírithe ar an éileamh, agus 
ag an am céanna ba cheart dó díriú ar 
thairbhí straitéiseacha fadtéarmacha a 
sholáthar i ndáil le príomhréimsí de 
bheartas an Aontais nach ndéanfaí cistiú 
orthu nó nach ndéanfaí cistiú 
leordhóthanach orthu murach sin, agus ar 
an gcaoi sin rannchuidiú le cuspóirí 
beartais an Aontais a bhaint amach. Ba 
cheart go gcumhdóidh tacaíocht ón gCiste 
InvestEU raon leathan earnálacha agus 
réigiún, ach níor cheart dó díriú an-iomarca 
ar aon earnáil nó ar aon réigiún geografach 
agus ba cheart go n-éascóidh sé rochtain ar 
thionscadail atá comhdhéanta d’eintitis 
chomhpháirtíochta i roinnt réigiún ar fud 
an Aontais.

tionscadail atá inmharthana ó thaobh na 
teicneolaíochta agus na heacnamaíochta de 
trí fhoráil a dhéanamh maidir le creat i 
ndáil le hionstraimí fiachais, ionstraimí 
roinnte riosca agus ionstraimí cothromais a 
úsáid faoina gcuirfear taca le ráthaíocht ó 
bhuiséad an Aontais agus le 
ranníocaíochtaí airgeadais ó 
chomhpháirtithe cur chun feidhme de réir 
mar is ábhartha. Ba cheart go mbeadh an 
Ciste InvestEU dírithe ar an éileamh, agus 
ag an am céanna ba cheart dó díriú ar 
thairbhí straitéiseacha fadtéarmacha a 
sholáthar i ndáil le príomhréimsí de 
bheartas an Aontais nach ndéanfaí cistiú 
orthu nó nach ndéanfaí cistiú 
leordhóthanach orthu murach sin, agus ar 
an gcaoi sin rannchuidiú le cuspóirí 
beartais an Aontais a bhaint amach. Ba 
cheart go gcumhdóidh tacaíocht ón gCiste 
InvestEU raon leathan earnálacha agus 
réigiún, ach níor cheart dó díriú an-iomarca 
ar aon earnáil nó ar aon réigiún geografach 
agus ba cheart go n-éascóidh sé rochtain ar 
thionscadail atá comhdhéanta d’eintitis 
chomhpháirtíochta a bhfuil 
ardacmhainneacht fáis acu agus atá i 
bpríomhearnálacha straitéiseacha, agus 
tionscadail lena gcothaítear forbairt 
líonraí, braislí agus moil nuálaíochta 
digití i ngach réigiún ar fud an Aontais, 
mar aon le tionscadail trasteorann.

Leasú 4
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6) Is earnálacha tábhachtacha 
mearfháis iad na hearnálacha cultúrtha 
agus cruthaitheacha san Aontas, earnálacha 
a ghineann luach eacnamaíoch agus 
cultúrtha araon as maoin intleachtúil agus 
as cruthaitheacht an duine. D’imir srianta 
ar theagmhálacha sóisialta a cuireadh i 
bhfeidhm le linn ghéarchéim COVID-19 
tionchar eacnamaíoch diúltach nach beag 

(6) Is earnálacha tábhachtacha 
mearfháis iad na hearnálacha cultúrtha 
agus cruthaitheacha san Aontas, earnálacha 
a ghineann luach eacnamaíoch agus 
cultúrtha araon as maoin intleachtúil agus 
as cruthaitheacht an duine. D’imir srianta 
ar theagmhálacha sóisialta a cuireadh i 
bhfeidhm le linn ghéarchéim COVID-19 
tionchar eacnamaíoch diúltach nach beag 
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ar na hearnálacha sin. Ina theannta sin, 
cuireann nádúr doláimhsithe na sócmhainní 
sna hearnálacha sin teorainn ar theacht 
FBManna agus eagraíochtaí ó na 
hearnálacha sin ar mhaoiniú príobháideach 
atá ríthábhachtach ionas gur féidir 
infheistíocht a dhéanamh, méadú ó scála 
agus dul san iomaíocht ar leibhéal 
idirnáisiúnta. Ba cheart go leanfaidh an 
Clár InvestEU de bheith ag éascú teacht ar 
airgeadas do FMBanna agus d’eagraíochtaí 
sna hearnálacha cultúrtha agus 
cruthaitheacha. Tá na hearnálacha 
cultúrtha agus cruthaitheacha, closamhairc 
agus meán ríthábhachtach dár n-éagsúlacht 
chultúrtha agus dár ndaonlathas sa ré 
dhigiteach, agus is dlúthchuid dár n-
oireachas agus dár neamhspleáchas iad, 
agus braitheann an cumas fadtéarma ábhar 
a tháirgeadh agus a dháileadh don lucht 
féachana fairsing trasna na dteorainneacha 
náisiúnta ar infheistíochtaí straitéiseacha in 
ábhar closamhairc agus meán agus sa 
teicneolaíocht lena mbaineann.

ar na hearnálacha sin. Ina theannta sin, 
cuireann nádúr doláimhsithe na sócmhainní 
sna hearnálacha sin teorainn ar theacht 
FBManna agus eagraíochtaí ó na 
hearnálacha sin ar mhaoiniú príobháideach 
atá ríthábhachtach ionas gur féidir 
infheistíocht a dhéanamh, méadú ó scála 
agus dul san iomaíocht ar leibhéal 
idirnáisiúnta. Ba cheart go leanfaidh an 
Clár InvestEU de bheith ag éascú teacht ar 
airgeadas do FBManna agus d’eagraíochtaí 
sna hearnálacha cultúrtha agus 
cruthaitheacha agus tairbhe a bhaint as 
sineirgí le hearnálacha na turasóireachta 
agus an bhia. Tá na hearnálacha cultúrtha 
agus cruthaitheacha, closamhairc agus 
meán mar aon le tionscail na 
cruthaitheachta ríthábhachtach dár n-
éagsúlacht chultúrtha agus dár ndaonlathas 
sa ré dhigiteach, agus braithfidh an cumas 
fadtéarmach chun inneachar a tháirgeadh 
agus a dháileadh don lucht féachana 
fairsing trasna na dteorainneacha náisiúnta 
ar infheistíochtaí straitéiseacha in 
inneachar closamhairc agus meán agus sa 
teicneolaíocht lena mbaineann.

Leasú 5
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 10

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(10) 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 maidir 
leis an Athrú Aeráide mar aon le 
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe a chur 
chun feidhme, 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 

(10) Mar léiriú ar a thábhachtaí atá sé 
dul i ngleic leis an athrú aeráide i 
gcomhréir le gealltanas an Aontais chun 
Comhaontú Pháras maidir leis an Athrú 
Aeráide agus le SFInna a chur chun 
feidhme, beidh an Clár InvestEU ina 
rannchuidiú le gníomhaíochtaí aeráide a 
phríomhshruthú, agus le sprioc foriomlán 
de ar a laghad 30% de bhuiséad an 
Aontais a chur i dtreo caiteachas ar 
chuspóirí aeráide. Le gníomhaíochtaí faoi 
Chlár InvestEU, meastar go gcaithfear ar a 
laghad 30% d'imchlúdach airgeadais 
foriomlán an Chláir InvestEU ar chuspóirí 
aeráide. Sainaithneofar gníomhaíochtaí 
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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.

ábhartha le linn ullmhú agus chur chun 
feidhme an Chláir InvestEU agus déanfar 
athmheasúnú ar na gníomhaíochtaí sin i 
gcomhthéacs na meastóireachtaí agus na 
bpróiseas athbhreithnithe ábhartha.

Leasú 6
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 14

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14) Mar gheall ar rátaí ísle 
infheistíochta bonneagair san Aontas le 
linn na géarchéime airgeadais agus arís eile 
le linn na géarchéime COVID-19, baineadh 
an bonn de chumas an Aontais chun 
borradh a chur faoin bhfás inbhuanaithe, 
iomaíochas agus faoin gcóineasú. 
Cruthaíonn sé riosca freisin go ndéanfar 
míchothromaíochtaí a chomhdhlúthú agus 
go gcuirfear isteach ar fhorbairt 
fhadtéarmach na réigiún. Is gá 
infheistíochtaí measartha mór a dhéanamh 
sa bhonneagar san Aontas, go háirithe 
maidir le hidirnascadh agus éifeachtúlacht 
fuinnimh agus chun Limistéar Iompair 
Eorpach Aonair a chruthú, is gá na 
hinfheistíochtaí sin a dhéanamh chun 
spriocanna inbhuanaitheachta an Aontais a 
chomhlíonadh, gealltanais an Aontais i 
leith SFInna, agus spriocanna fuinnimh 
agus aeráide 2030 san áireamh. Dá réir sin, 
ba cheart tacaíocht ón gCiste InvestEU 
díriú ar infheistíochtaí in iompar, 
fuinneamh, lena n-áirítear éifeachtúlacht 
fuinnimh agus foinsí fuinnimh in-athnuaite 
agus foinsí fuinnimh astaíochtaí ísle atá 
sábháilte agus inbhuanaithe, bonneagar 
comhshaoil, bonneagar a bhaineann le 
gníomhú ar son na haeráide, bonneagar 
muirí agus bonneagar digiteach. Ba cheart 
go mbeadh sé mar aidhm ag an gClár 
InvestEU tosaíocht a thabhairt do réimsí 
atá gann ar infheistíocht, agus ina bhfuil 
gá le tuilleadh infheistíochta. Chun an 
tairbhe is mó is féidir a bhaint as an 
tionchar a bheidh ag tacaíocht 

(14) Mar gheall ar rátaí ísle 
infheistíochta bonneagair san Aontas le 
linn na géarchéime airgeadais agus arís eile 
le linn na géarchéime COVID-19, baineadh 
an bonn de chumas an Aontais chun 
borradh a chur faoin bhfás inbhuanaithe, 
eacnamaíoch agus gairme, faoin 
iomaíochas agus faoin gcóineasú, agus 
baineadh an bonn de phoist a ghiniúint. 
Cruthaíonn sé riosca freisin go ndéanfar 
míchothromaíochtaí a chomhdhlúthú agus 
go gcuirfear isteach ar fhorbairt 
fhadtéarmach na réigiún, lena ndéanfar 
difear do chóineasú agus do chomhtháthú 
an Aontais, rud atá le feiceáil go háirithe 
maidir leis an mbonneagar digiteach. Tá 
sé ríthábhachtach tacú leis an nascacht 
ghasta agus shárghasta i réigiúin tuaithe 
agus uirbeacha uile an Aontais, tacaíocht 
a thabhairt do ghnólachtaí digiteacha 
nuathionscanta agus do FBManna 
nuálacha chun a chur ar a gcumas dul 
san iomaíocht agus méadú ar scála níos 
fearr, agus dlús a chur le claochlú 
digiteach an gheilleagair ina iomláine 
chun iomaíochas fadtéarmach agus 
athléimneacht gheilleagar an Aontais 
araon a mhéadú. Is ríthábhachtach iad 
infheistíochtaí measartha móra a 
dhéanamh in éiceachórais nuálaíochta a 
chothaíonn fiontraíocht theicneolaíoch 
agus forbairt gnólachtaí nuathionscanta 
mar aon le hinfheistíochtaí i mbonneagar 
an Aontas, go háirithe maidir le 
hidirnascadh agus éifeachtúlacht fuinnimh 
agus maidir le Limistéar Iompair Eorpach 
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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 sábháilteachta agus slándála, ba 
cheart go n-áireofaí bearta maidir le 
hathléimneacht bonneagair do thionscadail 
infheistíochta a fhaigheann tacaíocht ón 
Aontas, lena n-áirítear cothabháil agus 
sábháilteacht bonneagair, agus prionsabail 
maidir le saoránaigh a chosaint i spásanna 
poiblí a chur san áireamh. Ba cheart an 
méid sin a bheith comhlántach leis na 
hiarrachtaí arna ndéanamh ag cistí eile an 
Aontais lena dtugtar tacaíocht do 
chomhpháirteanna slándála infheistíochtaí 
sa mhéid a leanas; spásanna poiblí, iompar, 
fuinneamh agus bonneagar criticiúil eile, 
mar atá Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na 
hEorpa.

Aonair a chruthú, chun spriocanna 
inbhuanaitheachta an Aontais, lena n-
áirítear gealltanais an Aontais i leith 
SFInna, agus spriocanna fuinnimh agus 
aeráide 2030 a chomhlíonadh, lena n-
áirítear infheistíochtaí ríthábhachtacha in 
athchóiriú agus réitigh nuálacha san 
earnáil tógála a chomhtháthú, chun 
cuspóir na haeráidneodrachta agus 
earnáil tógála atá an-tíosach ar 
fhuinneamh agus aeráidneodrach a 
bhaint amach. Dá réir sin, ba cheart 
tacaíocht ón gCiste InvestEU díriú ar 
infheistíochtaí in iompar, fuinneamh, lena 
n-áirítear éifeachtúlacht fuinnimh agus 
foinsí fuinnimh inathnuaite agus foinsí 
fuinnimh astaíochtaí ísle eile atá sábháilte 
agus inbhuanaithe, bonneagar comhshaoil, 
bonneagar a bhaineann le gníomhú ar son 
na haeráide, bonneagar muirí, bonneagar 
spáis agus bonneagar digiteach. Ba cheart 
go tabharfadh an Clár InvestEU tosaíocht 
do réimsí atá gann ar infheistíocht ar fud 
an Aontais. 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 sábháilteachta agus slándála, ba 
cheart go n-áireofaí i dtionscadail 
infheistíochta a fhaigheann tacaíocht ón 
Aontas bearta le haghaidh athléimneacht 
bonneagair, lena n-áirítear cothabháil agus 
sábháilteacht bonneagair, agus ba cheart 
prionsabail maidir le saoránaigh a chosaint 
i spásanna poiblí a chur san áireamh iontu. 
Ba cheart an méid sin a bheith comhlántach 
leis na hiarrachtaí arna ndéanamh ag cistí 
eile de chuid an Aontais lena dtugtar 
tacaíocht do chomhchodanna slándála 
d’infheistíochtaí sna réimsí seo a leanas; 
spásanna poiblí, iompar, fuinneamh, spás, 
in fithis agus ar an talamh araon, agus 
bonneagar criticiúil eile, amhail Ciste 
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Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa.

Leasú 7
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, ní 
raibh an infheistíocht mar an gcéanna in 
aghaidh an réigiúin, treocht a mheastar go 
gcuirfear dlús léi sna réigiúin a bhfuil an 
phaindéim ag déanamh difear níos mó 
dóibh. Lena chois sin, ní raibh an 
infheistíocht i ngníomhaíochtaí ardriosca, 
amhail taighde agus nuálaíocht, 
leordhóthanach agus meastar nach foláir 
gur fhulaing siad buille trom de dheasca na 
géarchéime. Beidh ról tábhachtach ag 
taighde agus nuálaíocht (T&N) ó thaobh 
an ghéarchéim a shárú, athléimneacht an 
Aontais a chomhdhlúthú chun dul i 
ngleic le dúshláin a bheidh ann amach 
anseo, agus ó thaobh na teicneolaíochtaí 
is gá a chruthú chun beartais agus 
spriocanna an Aontais a bhaint amach. 
Mar chuid den Straitéis Eoraip 2020, 
d’aontaigh na Ballstáit go n-infheisteofaí 
ar a laghad 3 % de OTI i T&N faoi 2020. 
Mar sin féin, níor baineadh an sprioc sin 
amach go dtí seo. Dá bhrí sin, ba cheart 
don Chiste InvestEU rannchuidiú go mór 
leis an infheistíocht phoiblí agus 
phríobháideach i T&N sna Ballstáit a 
mhéadú agus, ar an gcaoi sin, cuidiú le 
méid foriomlán na hinfheistíochta i T&N 
a ardú go 3 %, ar a laghad, de OTI an 
Aontais. Chun an sprioc sin a bhaint 
amach, theastódh go ndéanfadh na 
Ballstáit agus an earnáil phríobháideach 
an Ciste InvestEU a chomhlánú lena 
ngníomhaíochtaí infheistíochta féin agus 
le gníomhaíochtaí infheistíochta treisithe 
sa taighde, san fhorbairt agus sa 
nuálaíocht chun an tearcinfheistíocht sa 
taighde agus nuálaíocht a sheachaint, rud 
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a bhfuil díobháil á déanamh d’iomaíochas 
tionsclaíoch agus eacnamaíoch an Aontais 
agus do cháilíocht saoil a chuid saoránach. 
Ba cheart don Chiste InvestEU na táirgí 
airgeadais iomchuí a sholáthar freisin 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 sineirge le Fís 
Eorpach, an Chomhairle Nuálaíochta 
Eorpach san áireamh. I ndáil leis sin, ba 
cheart an taithí a fhaightear ó na 
hionstraimí airgeadais, amhail InnovFin – 
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.

Leasú 8
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 19

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(19) Is réimse tábhachtach í an 
turasóireacht do gheilleagar an Aontais 
agus d'fhulaing an earnáil crapadh thar a 
bheith dian de thoradh ar phaindéim 
COVID-19. Ba cheart go rannchuideodh an 
Clár InvestEU lena hiomaíochas 
fadtéarmach a neartú trí thacú le 
gníomhaíochtaí a chuireann turasóireacht 
inbhuanaithe, nuálach agus dhigiteach chun 
cinn.

(19) Is réimse tábhachtach í an 
turasóireacht, agus go háirithe tionscal an 
fháilteachais, do gheilleagar an Aontais, ós 
rud é, in éineacht le hearnáil an taistil, go 
gcuireann sí go díreach le 3,9 % de OTI 
an Aontais agus gurb ionann í agus 5,1% 
de lucht saothair iomlán an Aontais, ina 
bhfuil mórán ag obair i 
micreachuideachtaí, i gcuideachtaí beaga 
agus meánmhéide agus i ngnólachtaí 
teaghlaigh, agus cion ard ar mhná, 
dhaoine óga, oibrithe séasúracha agus 
daoine atá i staideanna leochaileacha iad. 
D'fhulaing earnáil na turasóireachta 
crapadh thar a bheith dian de thoradh ar 
phaindéim COVID-19, le caillteanais 
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ollmhóra ioncaim ag óstáin, bialanna, 
tionscnóirí turas, gníomhaireachtaí taistil 
agus iarnróid fhadachair, turais mara 
agus aerlínte. Ba cheart go rannchuideodh 
an Clár InvestEU lena hiomaíochas 
fadtéarmach a neartú agus le hearnáil 
turasóireachta inbhuanaithe a fhorbairt 
trí thacú le oibríochtaí lena spreagtar 
téarnamh inbhuanaithe, sábháilte, 
cothrom, nuálach agus digiteach san 
earnáil sin.

Leasú 9
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 le 
cuimsiú sóisialta san Eoraip a chothú. Tá 
tionchar ag an neamhionannas 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 

(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 Shóisialta Láidir 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 
deiseanna go háirithe ar an 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 gcuirtear chun feidhme an 
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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.

Ráthaíocht don Aos Óg agus lena 
mbaintear amach spriocanna an Chláir 
Oibre Scileanna don Eoraip le haghaidh 
iomaíochas inbhuanaithe, cothroime 
shóisialta agus na hathléimneachta, lena 
n-áirítear athsciliú agus uas-sciliú oibrithe 
agus oiliúint a chur ar oibrithe chun post 
nua a fháil, inter alia, i réigiúin atá 
spleách ar gheilleagar 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 chuidiú le 
fostaíocht a mhéadú ar fud na réigiún go 
léir, go háirithe i measc na ndaoine atá gan 
scileanna, daoine ar bheagán oiliúna agus 
daoine atá dífhostaithe go fadtéarmach, 
agus feabhas a chur ar an staid maidir le 
comhionannas inscne, comhionannas 
deiseanna, neamh-idirdhealú, lena n-
áirítear cineálacha fostaíochta a 
thacaíonn le cothromaíocht saoil is oibre 
agus le dáileadh níos fearr ar 
fhreagrachtaí cúraim, 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 an chruthaitheacht Eorpach lena 
mbaineann cuspóir sóisialta.

Leasú 10
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, 

(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 
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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.

bhonneagar sóisialta, sa mhicreamhaoiniú, 
i maoiniú fiontair shóisialta agus eiticiúil 
agus i 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, 
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 
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, forbairt scileanna, 
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 caipiteal 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 athléimní.

Leasú 11
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 

(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 
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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.

infheistíocht phríobháideach. Sna imthosca 
sin, bíonn an phríomhghné den Chiste 
InvestEU chun an riosca a mhaolú i gcás 
tionscadail inmharthana chun airgeadas 
príobháideach a mhealladh thar a bheith 
luachmhar agus ba cheart í a threisiú, inter 
alia, chun frithghníomh i gcoinne an riosca 
go mbeidh téarnamh neamhshiméadrach 
ann. Ba cheart go mbeadh an Clár 
InvestEU in ann tacaíocht ríthábhachtach a 
chur ar fáil do chuideachtaí le linn na 
céime téarnaimh, go háirithe do 
FBManna agus do ghnólachtaí ar 
mhicreascála agus, san am céanna, fócas 
láidir infheisteoirí a áirithiú ar thosaíochtaí 
beartais an Aontais sa mheántéarma agus 
san fhadtéarma agus ar chur chun 
feidhme reachtaíocht an Aontais, amhail 
an Comhaontú Glas don Eoraip, Plean 
Infheistíochta an Chomhaontaithe Ghlais 
don Eoraip, an Rialachán (AE) Uimh. 
2020/852 ó Pharlaimint na hEorpa agus 
ón gComhairle1a, an Dlí Aeráide Eorpach, 
an Straitéis maidir le todhchaí dhigiteach 
na hEorpa a mhúnlú, an Straitéis Eorpach 
maidir le Sonraí, an Páipéar Bán maidir 
leis an Intleacht Shaorga, an Straitéis 
Tionsclaíoch nua don Eoraip lena n-
áirítear an cur chuige éiceachórais, an 
Straitéis do FBManna, uaillmhianta an 
chláir Fís Eorpach, an Rabharta 
Athchóirithe, Colún Eorpach na gCeart 
Sóisialta 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 comhpháirtithe 
cur chun feidhme eile chun tacú le 
téarnamh eacnamaíoch.

_________________
1a 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, 
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lch. 13).

Leasú 12
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 25

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(25) Mórshuaitheadh do gheilleagar an 
domhain agus an Aontais é paindéim 
COVID-19. Meastar go mbeidh an crapadh 
ar OTI an Aontais i bhfad níos déine ná 
mar a bhí ann le linn na géarchéime 
airgeadais in 2009 agus is cinnte go bhfuil 
drochéifeachtaí sóisialta dosheachanta. 
Léirigh ráig na paindéime gur gá aghaidh a 
thabhairt ar leochaileachtaí straitéiseacha 
den sórt sin chun feabhas a chur fhreagairt 
éigeandála an Aontais agus ar 
athléimneacht an gheilleagair ina iomláine. 
Ní féidir ach le geilleagar Eorpach 
athléimneach cuimsitheach agus 
comhtháite an Margadh Aonair agus 
cothrom iomaíochta a chaomhnú, rud a 
bheidh chun tairbhe na mBallstát a fuair na 
buillí ba throime freisin.

(25) Mórshuaitheadh do gheilleagar an 
domhain agus an Aontais is ea paindéim 
COVID-19. Meastar go mbeidh an crapadh 
ar OTI an Aontais i bhfad níos déine ná 
mar a bhí ann le linn na géarchéime 
airgeadais in 2009 agus is cinnte mbeifear 
in ann drochéifeachtaí sóisialta a 
sheachaint. Léirigh ráig na paindéime gur 
gá aghaidh a thabhairt ar leochaileachtaí 
straitéiseacha den sórt sin chun feabhas a 
chur fhreagairt éigeandála an Aontais agus 
ar athléimneacht an gheilleagair ina 
iomláine. Ní féidir ach le geilleagar 
athléimneach an Aontais, rud a 
chiallaíonn geilleagar atá digiteach, 
nuálach agus inbhuanaithe ó thaobh an 
chomhshaoil de, agus atá in ann aghaidh 
a thabhairt ar shuaití sochaíocha agus 
eacnamaíocha agus a chaomhnaíonn 
dea-bhail na sochaí agus na nglúnta a 
bheidh ann amach anseo, agus freisin is 
féidir le geilleagar Eorpach 
atácuimsitheach agus comhtháite an 
Margadh Aonair agus machaire comhréidh 
a chaomhnú, rud a bheidh chun tairbhe na 
mBallstát a fuair na buillí ba throime 
freisin.

Leasú 13
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 28

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(28) Ba cheart go mbeadh príomhfhócas 
an ionú um infheistíocht straitéiseach san 

(28) Ba cheart go mbeadh príomhfhócas 
an ionú um infheistíocht straitéiseach san 
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Eoraip ar thacaíocht do na faighteoirí 
deiridh atá bunaithe i mBallstát agus i 
mbun oibríochta san Aontas agus a bhfuil a 
ngníomhaíochtaí tábhachtach ó thaobh 
straitéise de don Aontas go háirithe ag 
féachaint do na haistrithe, idir ghlas agus 
dhigiteach, agus d’athléimneacht 
fheabhsaithe sna réimsí a leanas; (i) 
soláthar cúram sláinte criticiúil, monarú 
agus stoc-charnadh cógas, gléasanna 
míochaine agus soláthairtí míochaine, an 
cumas freagartha géarchéime sláinte agus 
an córas cosanta sibhialta a neartú, (ii) 
bonneagar criticiúil, bíodh sé fisiciúil nó 
fíorúil; soláthar earraí agus seirbhísí atá 
lárnach d’oibriú agus do chothabháil an 
bhonneagair sin, (iv) 
eochairtheicneolaíochtaí cumasúcháin, 
claochlaitheacha, glasa agus digiteacha 
agus nuálaíochtaí ceannródaíocha i gcás 
ina bhfuil an infheistíocht tábhachtach go 
straitéiseach do thodhchaí thionsclaíoch an 
Aontais, lena n-áirítear intleacht shaorga, 
blocshlabhra, bogearraí, róbataic, 
leathsheoltóirí, micreaphróiseálaithe, 
teicneolaíochtaí imeall-ríomhaireachta 
agus néalríomhaireachta, ríomhaireacht 
ardfheidhmíochta, cibearshlándáil, 
teicneolaíochtaí candamacha, 
teicneolaíochtaí fuinnimh in-athnuaite, 
teicneolaíochtaí stórála fuinnimh lena n-
áirítear ceallraí, teicneolaíochtaí iompair 
inbhuanaithe, feidhmeanna na hidrigine 
glaine agus na cille breosla, 
teicneolaíochtaí dícharbónaithe don earnáil 
tionsclaíochta, gabháil agus stóráil carbóin, 
teicneolaíochtaí an gheilleagair 
chiorclaigh, bithleigheas, 
nanaitheicneolaíochtaí, cógaisíocht agus 
ardábhair; (v) saoráidí monaraíochta le 
haghaidh olltáirgeadh comhpháirteanna 
agus gléasanna Faisnéise, Cumarsáide agus 
Teicneolaíochta san Aontas; (vi) ionchuir 
chriticiúla a stoc-charnadh agus a sholáthar 
do ghníomhaithe poiblí, do ghnóthaí nó do 
thomhaltóirí san Aontas; (vii) 
teicneolaíochtaí criticiúla agus ionchur i 
gcomhair shlándáil an Aontais agus a 
Bhallstát, amhail earnálacha spáis agus 

Eoraip ar thacaíocht do na faighteoirí 
deiridh atá bunaithe i mBallstát agus i 
mbun oibríochta san Aontas agus a bhfuil a 
ngníomhaíochtaí tábhachtach ó thaobh 
straitéise de don Aontas, i gcomhréir leis 
na tosaíochtaí a thuairiscítear sa Straitéis 
Thionsclaíoch Nua don Eoraip le 
haghaidh Eoraip atá glas agus digiteach 
agus leis an samhail forbartha atá 
bunaithe ar éiceachórais thionsclaíocha. 
Ba cheart go bhfeabhsóidh an t-ionú 
iomaíochas gheilleagair na mBallstát 
freisin, lena n-áirítear an gá atá le 
hacmhainneacht táirgthe na mBallstát a 
atógáil agus infheistíochtaí atá dírithe ar 
an todhchaí a chruthú chun an 
fhiontraíocht agus cruthú post a chur 
chun cinn, agus athléimneacht a fheabhsú, 
lena n-áirítear tríd an spleáchas ar 
shlabhraí leochaileacha soláthair a 
laghdú. Ba cheart do thionscadail 
breisluach a chur leis an Aontas agus ba 
cheart gur tionscadail trasteorann iad nó 
ba cheart iad a bheith in ann fíor-
bhreisluach a ghiniúint i níos mó ná 
Ballstát nó réigiún amháin de bharr 
éifeachtaí iarmharta. Níor cheart d’aon 
tacaíocht sreabhadh isteach go díreach 
sna buiséid náisiúnta nó teacht in ionad 
an chaiteachais bhuiséadaigh náisiúnta, 
amhail sochair shóisialta.  (iii) soláthar 
fios gnó, earraí, teicneolaíochtaí agus 
seirbhísí atá lárnach d’oibriú agus 
cothabháil an bhonneagair sin, (iv) 
príomhtheicneolaíochtaí cumasúcháin, 
claochlaitheacha, glasa agus digiteacha 
agus nuálaíochtaí ceannródaíocha i gcás 
ina bhfuil an infheistíocht tábhachtach go 
straitéiseach do gheilleagar agus todhchaí 
thionsclaíoch inbhuanaithe agus nuálach 
an Aontais, lena n-áirítear nascacht 
ghigighiotáin, an intleacht shaorga, 
blocshlabhra agus teicneolaíochtaí 
mórleabhar dáilte, bogearraí, róbataic, 
leathsheoltóirí, micreaphróiseálaithe, 
teicneolaíochtaí imeall-ríomhaireachta 
agus néalríomhaireachta, ríomhaireacht 
ardfheidhmíochta, an chibearshlándáil, 
teicneolaíochtaí candamacha, fótónaic, an 
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cosanta agus an chibearshlándáil, agus 
ítimí dé-úsáide mar a shainmhínítear i 
bpointe 1 d’Airteagal 2 de Rialachán (CE) 
Uimh. 428/2009 ón gComhairle. Ba cheart 
go mbeadh oifig chláraithe na bhfaighteoirí 
deiridh i mBallstát agus ba cheart go 
mbeidís gníomhach san Aontas, is é sin le 
rá go mbíonn siad i mbun gníomhaíochtaí 
suntasacha ó thaobh foirne, monaraíochta, 
taighde agus forbartha nó gníomhaíochtaí 
gnó eile san Aontas. Ba cheart gur féidir le 
tionscadail a chuirfeadh le héagsúlú na 
slabhraí soláthair straitéiseacha sa 
Mhargadh Aontais trí oibríochtaí i roinnt 
suíomhanna éagsúla ar fud an Aontais in 
ann tairbhe a bhaint as.

bhiteicneolaíocht thionsclaíoch, 
teicneolaíochtaí inathnuaite agus fuinnimh 
eile a rannchuidíonn leis an 
aeráidneodracht a bhaint amach faoi 
2050, teicneolaíochtaí stórála fuinnimh 
lena n-áirítear ceallraí inbhuanaithe, 
teicneolaíochtaí iompair inbhuanaithe, 
feidhmchláir na hidrigine glaine agus na 
cille breosla, teicneolaíochtaí 
dícharbónaithe don earnáil tionsclaíochta, 
amhail táirgeadh cruach atá saor ó CO2, 
agus bonneagar do ghabháil agus stóráil 
carbóin i bpróisis thionsclaíocha, i 
monarchana bithfhuinnimh agus i 
saoráidí monaraíochta chuig an aistriú 
fuinnimh, teicneolaíochtaí an gheilleagair 
chiorclaigh, an bithleigheas, 
nanaitheicneolaíochtaí, an chógaisíocht 
agus ardábhair, córais agus 
teicneolaíochtaí spáis lena n-áirítear 
comhpháirteanna spáis criticiúla, mar 
aon le seirbhísí agus feidhmchláir atá 
spásbhunaithe; (v) saoráidí athchúrsála 
agus monaraíochta le haghaidh 
olltáirgeadh comhpháirteanna agus 
gléasanna Faisnéise, Cumarsáide agus 
Teicneolaíochta san Aontas; (vi) ionchuir 
chriticiúla a stoc-charnadh agus a sholáthar 
do ghníomhaithe poiblí, do ghnólachtaí nó 
do thomhaltóirí san Aontas; (vii) slabhraí 
soláthair agus athléimneacht i gcoinne 
suaití soláthair; (viii) teicneolaíochtaí 
criticiúla, ionchuir agus feidhmchláir i 
gcomhair shlándáil an Aontais agus a 
Bhallstát, amhail earnálacha slándála, 
cosanta agus spáis agus an 
chibearshlándáil, lena n-áirítear slándáil 
an líonra 5G, agus ítimí dé-úsáide mar a 
shainmhínítear i bpointe 1 d’Airteagal 2 de 
Rialachán (CE) Uimh. 428/2009 ón 
gComhairle agus ina athbhreithnithe ina 
dhiaidh sin. Ba cheart go mbeadh oifig 
chláraithe na bhfaighteoirí deiridh i 
mBallstát nach bhfuil fo-chuideachtaí gan 
fíorghníomhaíochtaí eacnamaíocha i dtír 
atá liostaithe ar liosta an Aontais de 
dhlínsí neamh-chomhoibríocha agus ba 
cheart go mbeidís gníomhach san Aontas, 
is é sin le rá go mbíonn siad i mbun 
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gníomhaíochtaí suntasacha ó thaobh foirne, 
monaraíochta, taighde agus forbartha nó 
gníomhaíochtaí gnó eile san Aontas. Ba 
cheart gur féidir le tionscadail a chuirfeadh 
le héagsúlú na slabhraí soláthair 
straitéiseacha sa Mhargadh Aontais trí 
oibríochtaí i roinnt suíomhanna éagsúla ar 
fud an Aontais in ann tairbhe a bhaint as.

Leasú 14
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 29

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(29) Ba cheart go ndíreofaí an t-ionú um 
infheistíocht straitéiseach san Eoraip ar 
sholáthróirí sprioctha a bheadh bunaithe 
agus ag oibriú san Aontas agus a mbeadh a 
ngníomhaíochtaí tábhachtach ó thaobh 
straitéise de don Aontas agus a mbeadh 
infheistíocht fhadtéarmach ag teastáil uathu 
nó a mbeadh clúdaithe faoin sásra um 
scagadh ar infheistíocht dhíreach 
choigríche. Ina theannta sin, ba cheart go 
mbeadh tionscadail thábhachtacha a 
bheadh chun leas na hEorpa i gcoitinne go 
háirithe in ann tairbhe a bhaint as an ionú 
um infheistíocht straitéiseach san Eoraip.

(29) Ba cheart go mbeadh an t-ionú um 
infheistíocht straitéiseach san Eoraip 
dírithe freisin ar sholáthróirí a bheadh 
bunaithe agus ag oibriú san Aontas agus a 
mbeadh a ngníomhaíochtaí tábhachtach ó 
thaobh straitéise de don Aontas, nach 
mbeidís ina mbagairt do leasanna 
slándála agus cosanta an Aontais agus a 
mbeadh infheistíocht fhadtéarmach ag 
teastáil uathu nó a bheadh clúdaithe faoin 
sásra um Scagadh ar Infheistíocht Dhíreach 
Choigríche. Ina theannta sin, ba cheart go 
mbeadh tionscadail thábhachtacha a 
rachaidh chun leasa na hEorpa i gcoitinne 
agus atá ag teacht le spriocanna aeráide 
agus comhshaoil an Aontais go háirithe in 
ann tairbhe a bhaint as an ionú um 
infheistíocht straitéiseach san Eoraip. Níor 
cheart tacaíocht airgeadais a chur ar fáil, 
áfach, do thionscadail nach bhfuil i 
gcomhréir le leasanna straitéiseacha agus 
eacnamaíocha an Aontais, mar shampla i 
gcás tionscadail a mhéadódh an spleáchas 
ar shlabhraí soláthair leochaileacha nó 
neamhéagsúlaithe. Ba cheart mbeadh an 
t-ionú um infheistíocht straitéiseach san 
Eoraip ag tacú freisin le comhoibriú 
straitéiseach idir comhpháirtithe tionscail 
agus gníomhaithe taighde. Déanfaidh an 
tacaíocht sin sineirgí idir InvestEU agus 
Fís na hEorpa a atreisiú.
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Leasú 15
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 29 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(29a) Tá gá leis an ionú um infheistíocht 
straitéiseach san Eoraip a thabhairt 
isteach mar gheall ar an ráig dhomhanda 
de Covid-19, agus tionchar na ráige sin ar 
bheatha daoine, a tionchar ar shlabhraí 
soláthair agus teacht chun solais 
leochaileachtaí áirithe. Ba cheart go 
gcothófaí téarnamh eacnamaíoch 
inbhuanaithe leis, lena n-áirítear an 
fhéidearthacht go dtabharfaí tús áite do 
leithdháileadh a thacaíochta teicniúla 
agus a chúnaimh theicniúil do réigiúin 
thearcfhorbartha, agus breisíocht na n-
infheistíochtaí uile a dtacaítear leo tríd an 
gCiste InvestEU á háirithiú. Ar an gcúis 
sin, tá sé tábhachtach go n-áiritheofar 
infheictheacht chistiú an Aontais ón 
gCiste InvestEU, agus go háirithe an t-
ionú um infheistíocht straitéiseach san 
Eoraip agus na tosaíochtaí straitéiseacha 
sainaitheanta a ghabhann leis, trí 
chumarsáid éifeachtach, trí bhéim a chur 
ar ghníomhaíochtaí agus torthaí arna 
gcistiú ag an Aontas chun breisluach an 
Aontais a bhaineann leis an gCiste 
InvestEU a chur chun cinn go 
leordhóthanach mar chuid den téarnamh 
eacnamaíoch.

Leasú 16
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 30

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(30) Ba cheart go soláthródh InvestEU 
tacaíocht mhaoiniúcháin chun infheistíocht 
a ghiniúint chun tairbhe na réigiún a 
dhéanann aistriú cóir.

(30) Ba cheart go soláthródh InvestEU 
tacaíocht mhaoiniúcháin chun infheistíocht 
inbhuanaithe a ghiniúint chun tairbhe na 
réigiún a dhéanann aistriú cóir, go sonrach 
i réimse na héifeachtúlachta fuinnimh 
agus an fhuinnimh inathnuaite, mar aon 
leis an bhféidearthacht do na réigiúin faoi 
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seach tairbhe a bhaint as cúnamh 
teicniúil tiomnaithe tríd an gCiste 
InvestEU.

Leasú 17
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 40

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(40) Maidir le ráthaíocht an Aontais lena 
gcuirtear bonn taca faoin gciste InvestEU, 
ba cheart go gcuirfeadh an Coimisiún an 
ráthaíocht sin chun feidhme ar bhealach 
indíreach trí dhul i muinín comhpháirtithe 
cur chun feidhme a bhfuil for-rochtain acu 
ar fhaighteoirí deiridh. Ba cheart do roghnú 
na gcomhpháirtithe cur chun feidhme a 
bheith trédhearcach agus saor ó aon 
choinbhleacht leasa. Ba cheart go socródh 
an Coimisiún comhaontú ráthaíochta ina 
leithdháilfí cumas ráthaíochta ón gCiste 
InvestEU do gach comhpháirtí cur chun 
feidhme chun tacú lena oibríochtaí 
maoiniúcháin agus infheistíochta a thagann 
le critéir incháilitheachta an Chiste 
InvestEU agus a chuireann le baint amach 
na gcuspóirí lena mbaineann. Níor cheart 
go gcuirfeadh bainistiú riosca a bhaineann 
leis an ráthaíocht AE bac ar rochtain 
dhíreach na gcomhpháirtithe cur chun 
feidhme ar an ráthaíocht AE. A luaithe a 
dheonófar an ráthaíocht faoi urrann AE do 
chomhpháirtithe cur chun feidhme, ba 
cheart dóibh a bheith freagrach go hiomlán 
as an bpróiseas infheistíochta ar fad agus as 
dícheall cuí na n-oibríochtaí maoiniúcháin 
nó infheistíochta. Ba cheart do Chiste 
InvestEU tacaíocht a thabhairt do 
thionscadail ar iondúil dóibh próifíl riosca 
níos airde a bheith acu ná tionscadail eile a 
fhaigheann tacaíocht ó ghnáthoibríochtaí 
na gcomhpháirtithe cur chun feidhme agus 
nach bhféadfaí a chur i gcrích sa tréimhse 
ar lena linn is féidir ráthaíocht AE a úsáid, 
nó nárbh fhéidir le foinsí poiblí nó 
príobháideacha eile iad a úsáid, a mhéid 
céanna, gan tacaíocht ó InvestEU. 

(40) Maidir le ráthaíocht an Aontais lena 
gcuirtear bonn taca faoin gciste InvestEU, 
ba cheart go gcuirfeadh an Coimisiún an 
ráthaíocht sin chun feidhme ar bhealach 
indíreach trí dhul i muinín comhpháirtithe 
cur chun feidhme a bhfuil for-rochtain acu 
ar idirghabhálaithe airgeadais, i gcás inarb 
infheidhme, agus faighteoirí deiridh. Ba 
cheart do roghnú na gcomhpháirtithe cur 
chun feidhme a bheith trédhearcach agus 
saor ó aon choinbhleacht leasa. Ba cheart 
go dtabharfadh an Coimisiún comhaontú 
ráthaíochta i gcrích lena leithdháilfí 
acmhainneacht ráthaíochta ón gCiste 
InvestEU do gach comhpháirtí cur chun 
feidhme chun tacú lena oibríochtaí 
maoiniúcháin agus infheistíochta a 
chomhlíonann critéir incháilitheachta an 
Chiste InvestEU agus a rannchuidíonn le 
baint amach a chuspóirí. Níor cheart go 
gcuirfeadh bainistiú riosca a bhaineann le 
ráthaíocht AE bac ar rochtain dhíreach na 
gcomhpháirtithe cur chun feidhme ar 
ráthaíocht AE. A luaithe a dheonófar 
ráthaíocht AE faoi urrann AE do 
chomhpháirtithe cur chun feidhme, ba 
cheart dóibh a bheith freagrach go hiomlán 
as an bpróiseas infheistíochta ar fad agus as 
dícheall cuí a bhaineann leis na 
hoibríochtaí maoiniúcháin nó 
infheistíochta. Ba cheart don Chiste 
InvestEU tacaíocht a thabhairt do 
thionscadail ar iondúil dóibh próifíl riosca 
níos airde a bheith acu ná tionscadail a 
fhaigheann tacaíocht ó ghnáthoibríochtaí 
na gcomhpháirtithe cur chun feidhme agus 
nach bhféadfaí a chur i gcrích sa tréimhse 
ar lena linn is féidir ráthaíocht AE a úsáid, 
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Féadfaidh feidhm, áfach, a bheith ag 
coinníollacha sonracha i leith an chritéir 
bhreisíochta maidir leis na hoibríochtaí 
maoiniúcháin agus infheistíochta faoin 
ionú um infheistíocht straitéiseach san 
Eoraip a eascraíonn as an gcuspóir lena 
mbaineann.

nó nárbh fhéidir le foinsí poiblí nó 
príobháideacha eile iad a úsáid, a mhéid 
céanna, gan tacaíocht ó InvestEU.

Leasú 18
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) I gcomhthéacs an Chiste InvestEU, 
agus ar mhaithe le clistí margaidh a 
leigheas ar thaobh an éilimh den 
ionstraim, tá gá le cúnamh teicniúil a 
mhéadú agus tacaíocht a sholáthar 
d’fhorbairt tionscadal agus giniúint tograí 
infheistíochta, go háirithe i mBallstáit 
agus réigiúin nach bhfuil fáil ar Bhainc 
Náisiúnta le haghaidh Spreagadh iontu 
ná ar chúnamh teicniúil chun tograí a 
fhorbairt agus ardáin infheistíochta a 
chruthú, agus fothú acmhainneachta chun 
forbairt a dhéanamh ar na 
hacmhainneachtaí eagrúcháin agus na 
gníomhaíochtaí forbartha margaidh a 
bhfuil gá leo chun tionscadail 
ardcháilíochta a thionscnamh. Ba cheart 
tacaíocht den sórt sin a dhíriú freisin ar 
idirghabhálaithe airgeadais atá 
ríthábhachtach chun cabhrú le FBManna 
agus le gníomhaithe eile, lena n-áirítear 
pobail agus údaráis áitiúla, rochtain a 
fháil ar mhaoiniú agus a gcumas iomlán a 
bhaint amach agus ba cheart go n-áireofaí 
inti cúnamh teicniúil, go háirithe do 
Bhallstáit a bhfuil éiceachórais airgeadais 
laga acu. Ba cheart béim ar leith a chur 
ar an ualach riaracháin a laghdú, go 
háirithe do FBManna. Thairis sin, is é an 
aidhm atá ann ná 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 
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ardú mór ar chostas an idirbhirt ar leibhéal 
an tionscadail, de thoradh mhéid bheag na 
dtionscadal aonair, amhail i gcás an 
éiceachórais maoinithe shóisialta, lena n-
áirítear eagraíochtaí daonchairdiúla nó le 
haghaidh earnálacha cultúrtha agus 
cruthaitheacha. 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 réimsí 
beartais ar leith. Ba cheart iarracht a 
dhéanamh chun tacú le fothú 
acmhainneachta tionscnóirí tionscadal 
ionchasach, go háirithe eagraíochtaí agus 
údaráis áitiúla.

Leasú 19
Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 61

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(61) I gcomhréir le Rialachán [Ionstraim 
Téarnaimh an Aontais Eorpaigh] agus 
laistigh de theorainneacha na n-acmhainní 
atá dáilte ann, ba cheart bearta téarnaimh 
agus athléimneachta faoin InvestEU a chur 
i gcrích chun aghaidh a thabhairt ar 
thionchar gan fasach na géarchéime Covid-
19. Ba cheart acmhainní breise a úsáid ar 
bhealach chun comhlíontacht leis na 
teorainneacha ama dá bhforáiltear in 
Rialachán [EURI] a áirithiú.

(61) I gcomhréir le Rialachán [Ionstraim 
Théarnaimh an Aontais Eorpaigh] agus 
laistigh de theorainneacha na n-acmhainní 
atá leithdháilte ann, ba cheart bearta 
téarnaimh agus athléimneachta faoi 
InvestEU a chur i gcrích chun aghaidh a 
thabhairt ar thionchar ghéarchéim Covid-
19 nach bhfacthas a leithéid riamh cheana 
agus chun tairbhí fadtéarmacha 
comhshaoil agus sochaíocha a chur ar 
fáil do shaoránaigh na hEorpa, ar tairbhí 
iad amhail poist fhadtéarmacha 
ardcháilíochta agus bonneagar poiblí, 
lena n-áirítear trí thacú le haistrithe 
inbhuanaithe agus digiteacha 
cuideachtaí, i gcomhréir le cuspóirí an 
ionú um infheistíocht straitéiseach san 
Eoraip, chun tacú le fás fadtéarmach, le 
poist ardcháilíochta agus le hiomaíochas. 
Ba cheart acmhainní breise den sórt sin a 
úsáid ar bhealach ina n-áiritheofar 
comhlíonadh na dteorainneacha ama dá 
bhforáiltear in Rialachán [EURI].
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Leasú 20
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1 – pointe g

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(g) téarnamh inbhuanaithe 
cuimsitheach gheilleagar an Aontais tar éis 
na géarchéime a tháinig de thoradh 
phaindéim COVID-19, buanú agus neartú 
shlabhraí luacha straitéiseacha an 
gheilleagair sin, agus coinneáil agus 
atreisiú gníomhaíochtaí a bhfuil tábhacht 
straitéiseach don Aontas ag baint leo i ndáil 
le bonneagar criticiúil, le teicneolaíochtaí 
claochlaitheacha, le nuálaíochtaí a 
thugann athrú ó bhonn agus le hionchur 
eile a dhéanann difear do ghnólachtaí agus 
do thomhaltóirí.

(g) téarnamh inbhuanaithe agus 
cuimsitheach gheilleagar an Aontais tar éis 
na géarchéime a tháinig de dheasca 
phaindéim Covid-19, go háirithe 
téarnamh FBManna, i gcomhréir le 
cuspóirí fadtéarmacha aeráide an Aontais 
agus go háirithe an Dlí Aeráide, agus an 
prionsabal ‘gan dochar suntasach a 
dhéanamh’, neamhspleáchas straitéiseach 
an Aontais, buanú agus neartú éiceachóras 
tionsclaíoch, slabhraí luacha straitéiseacha 
agus aistrithe aeráide agus digiteacha 
agus cruthú, cothabháil agus atreisiú 
gníomhaíochtaí a bhfuil tábhacht 
straitéiseach don Aontas ag baint leo i ndáil 
le bonneagar criticiúil, le teicneolaíochtaí 
claochlaitheacha, le hamhábhair agus le 
dlús a chur le haistriú teicneolaíochta, le 
taighde agus nuálaíocht a chruthaíonn 
athrú ó bhonn, lena n-áirítear 
éiceachórais le haghaidh forbairt 
fiontraíochta theicneolaíoch agus le 
hionchur eile a dhéanann difear do 
ghnólachtaí agus do thomhaltóirí.

Leasú 21
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 2 – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) tacú le hoibríochtaí maoiniúcháin 
agus infheistíochta sna hearnálacha dá 
dtagraítear i bpointe (e) d’Airteagal 7(1) 
chun uathriail straitéiseach an Aontais agus 
gheilleagar an Aontais a choinneáil ar bun 
agus a atreisiú.

(e) tacú le hoibríochtaí maoiniúcháin 
agus infheistíochta, lena n-áirítear 
cothromas príobháideach agus cistiú 
caipitil fiontair sna hearnálacha dá 
dtagraítear i bpointe (e) d’Airteagal 7(1) 
chun cothabháil agus atreisiú a 
dhéanamh ar athléimneacht, iomaíochas 
agus inbhuanaitheacht dhomhanda 
gheilleagar an Aontais agus chun 
rannchuidiú ar an gcaoi sin le huathriail 
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straitéiseach an Aontais;

Leasú 22
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 2 – pointe e a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ea) ní bheidh cuideachtaí atá cláraithe 
i dtíortha atá ar liosta an Aontais de 
dhlínsí neamh-chomhoibríocha chun 
críoch cánach incháilithe chun tacaíocht 
airgeadais a fháil.

Leasú 23
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Déanfar suim EUR 31 153 850 000 (i 
bpraghsanna reatha) den mhéid dá 
dtagraítear sa chéad fhomhír de mhír 1 a 
leithdháileadh le haghaidh oibríochtaí lena 
gcuirtear chun feidhme na bearta dá 
dtagraítear in Airteagal 2 de Rialachán 
[EURI] i leith na gcuspóirí dá dtagraítear i 
bpointe (e) d’Airteagal 3(2).

Déanfar suim EUR 31 153 850 000 (i 
bpraghsanna reatha) den mhéid dá 
dtagraítear sa chéad fhomhír de mhír 1 a 
leithdháileadh le haghaidh oibríochtaí lena 
gcuirtear chun feidhme na bearta dá 
dtagraítear in Airteagal 2 de Rialachán 
[EURI] i leith na gcuspóirí dá dtagraítear i 
bpointe (e) d’Airteagal 3(2). Tabharfar tús 
áite do thionscnaimh a chuireann le 
hathléimneacht, le slándáil agus le 
hiomaíochas gheilleagar an Aontais, agus 
béim ar leith á leagan ar thacaíocht 
leordhóthanach a áirithiú do na haistrithe 
aeráide agus digiteacha, agus 
tionscnaimh ghaolmhara amhail 
teicneolaíochtaí agus nuálaíochtaí 
digiteacha a fhorbairt, cur in úsáid 5G, 
intleacht shaorga, líonraí cumarsáide 
leictreonaí an-ardluais, sonraí, cur in 
úsáid fuinnimh in-athnuaite agus 
infheistíochtaí éifeachtúlachta fuinnimh.

Leasú 24
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 1 – pointe e – an chuid réamhráiteach
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) ionú beartais straitéiseach Eorpach 
lena gcuimsítear infheistíocht straitéiseach 
chun tacú le faighteoirí deiridh atá bunaithe 
i mBallstát agus ar san Aontas atá siad ag 
oibriú, agus a ngabhann lena gcuid 
gníomhaíochtaí tábhacht straitéiseach don 
Aontas, go háirithe i bhfianaise an aistrithe 
ghlais agus an aistrithe dhigitigh agus i 
bhfianaise na hathléimneachta 
feabhsaithe, i gceann de na réimsí seo a 
leanas:

(e) ionú beartais um infheistíocht 
straitéiseach san Eoraip lena gcuimsítear 
infheistíocht atá straitéiseach agus dírithe 
ar an todhchaí chun tacú le faighteoirí 
deiridh, lena n-áirítear FBManna agus 
gnólachtaí nuathionscanta atá bunaithe i 
mBallstát agus ar san Aontas atá siad ag 
oibriú, agus a ngabhann tábhacht 
straitéiseach don Aontas lena gcuid 
gníomhaíochtaí, go háirithe ag féachaint 
don aistriú aeráide agus don aistriú 
digiteach, i gcomhréir leis na tosaíochtaí a 
thuairiscítear sa Straitéis Tionsclaíochta 
Nua don Eoraip le haghaidh Eoraip ghlas 
agus dhigiteach, lena n-áirítear an 
tsamhail forbartha atá bunaithe ar 
éiceachórais thionsclaíocha agus sprioc 
an Aontais maidir le neodracht aeráide, 
mar a chumhdaítear sa dlí aeráide 
Eorpach agus i sprioc 2030. Tacóidh an t-
ionú sin le tionscadail lena gcuirtear 
feabhas ar iomaíochas gheilleagair na 
mBallstát, lena n-athfhothaítear a n-
acmhainneacht tháirgiúil, lena 
laghdaítear an spleáchas ar shlabhraí 
leochaileacha soláthair, agus lena 
gcuirtear chun cinn fiontraíocht, cruthú 
post, agus athléimneacht fheabhsaithe, i 
gceann de na réimsí seo a leanas:

Leasú 25
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 1 – pointe e – pointe i

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

i) soláthar cúraim sláinte chriticiúil, 
monarú agus stoc-charnadh cógaisíochta, 
feistí leighis agus soláthairtí leighis, neartú 
acmhainn na freagairte ar ghéarchéimeanna 
sláinte agus acmhainn an chórais cosanta 
sibhialta;

(i) soláthar cúraim sláinte chriticiúil, 
monarú agus stoc-charnadh cógas, 
gléasanna míochaine agus soláthairtí 
míochaine, neartú na hacmhainneachta 
freagartha do ghéarchéimeanna sláinte 
agus an chórais cosanta sibhialta, bunaithe 
ar phrionsabail na hinfhaighteachta 
forleithne agus inacmhainne na dtáirgí 
atá bunriachtanach in éigeandálaí 
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sláinte;

Leasú 26
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 
fisiciúil, analógach nó digiteach, lena n-
áirítear eilimintí bonneagair a aithnítear a 
bheith criticiúil sna réimsí seo a leanas: 
fuinneamh, iompar, lena n-áirítear iompar 
poiblí agus soghluaisteacht ghníomhach, 
an comhshaol, uisce, sláinte, cumarsáid 
agus líonraí digiteacha slána, 5G agus 
líonraí cumarsáide leictreonaí an-
ardluais, idirlíon na rudaí nithiúla, ardáin 
seirbhíse ar líne, imeallríomhaireacht agus 
néalríomhaireacht shlán, próiseáil nó 
stóráil sonraí, íocaíochtaí agus bonneagar 
airgeadais, aeraspás, slándáil agus cosaint, 
earnáil na cumarsáide, na meáin 
chumarsáide, oideachas agus oiliúint, 
bonneagar toghchánach agus saoráidí 
íogaire, riarachán poiblí, slándáil, 
tithíocht, chomh maith le talamh agus 
eastát réadach a bhfuil ríthábhacht leo in 
úsáid bonneagair chriticiúil den sórt sin;

Leasú 27
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 1 – pointe e – pointe iii

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

iii) soláthar earraí agus seirbhísí a 
mbaintear feidhm astu chun an bonneagar 
criticiúil faoi phointe (ii) a oibriú agus a 
choinneáil ar bun;

(iii) Soláthar feasa gnó, earraí, 
teicneolaíochtaí agus seirbhísí a mbaintear 
feidhm astu chun an bonneagar criticiúil 
faoi phointe (ii) a oibriú agus a 
chothabháil;

Leasú 28
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 1 – pointe e – pointe iv – an chuid réamhráiteach
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

iv) príomhtheicneolaíochtaí 
cumasúcháin, claochlaitheacha, glasa agus 
digiteacha agus nuálaíochtaí a thugann 
athrú ó bhonn a bhfuil tábhacht 
straitéiseach ag gabháil leo do thodhchaí na 
tionsclaíochta san Aontais, ar a n-áirítear

(iv) príomhtheicneolaíochtaí 
cumasúcháin, claochlaitheacha, glasa agus 
digiteacha agus nuálaíochtaí a thugann 
athrú ó bhonn a bhfuil tábhacht 
straitéiseach ag gabháil leo do gheilleagar 
agus do thodhchaí inbhuanaithe agus 
nuálach na tionsclaíochta san Aontais, 
lena n-áirítear ationsclú, agus aird á 
tabhairt ar phrionsabal an aistrithe chóir 
agus sochair leathana shóisialta, lena n-
áirítear

Leasú 29
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 1 – pointe e – pointe iv – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) an intleacht shaorga, an 
teicneolaíocht bhlocshlabhra, bogearra, an 
róbataic, leathsheoltóirí, 
micreaphróiseálaithe, teicneolaíochtaí 
néalríomhaireachta imill, an ríomhaireacht 
ardfheidhmíochta, an chibearshlándáil, 
teicneolaíochtaí candaim, an fhótónaic, an 
bhiteicneolaíocht thionsclaíoch,

(a) an intleacht shaorga, blocshlabhra 
agus teicneolaíochtaí mórleabhar dáilte, 
bogearraí, róbataic, leathsheoltóirí, 
micreaphróiseálaithe, teicneolaíochtaí 
néalríomhaireachta imill, an ríomhaireacht 
ardfheidhmíochta, an chibearshlándáil, 
teicneolaíochtaí candaim, an fhótónaic, an 
bhiteicneolaíocht thionsclaíoch,

Leasú 30
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 1 – pointe e – pointe iv – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) teicneolaíochtaí fuinnimh 
inathnuaite, teicneolaíochtaí stórála 
fuinnimh ar a n-áirítear ceallraí, 
teicneolaíochtaí iompair inbhuanaithe, 
úsáid hidrigine glaine agus ceall breosla, 
teicneolaíochtaí dícharbónúcháin, gabháil 
agus stóráil carbóin, teicneolaíochtaí 
geilleagair chiorclaigh,

(b) teicneolaíochtaí fuinnimh in-
athnuaite agus teicneolaíochtaí eile 
fuinnimh lena rannchuidítear le 
neodracht aeráide a bhaint amach faoi 
2050, teicneolaíochtaí stórála fuinnimh 
lena n-áirítear ceallraí inbhuanaithe, 
teicneolaíochtaí iompair inbhuanaithe, 
úsáid hidrigine glaine agus ceall breosla, 
teicneolaíochtaí dícharbónúcháin don 
tionsclaíocht, bonneagar do ghabháil agus 
stóráil carbóin i bpróisis thionsclaíocha, i 
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ngléasraí bithfhuinnimh agus i saoráidí 
monaraíochta i dtreo an aistrithe 
fuinnimh, teicneolaíochtaí an geilleagair 
chiorclaigh agus slabhraí soláthair,

Leasú 31
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 1 – pointe e – pointe iv – pointe b a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ba) córais agus teicneolaíochtaí spáis, 
lena n-áirítear comhpháirteanna 
criticiúla spáis, chomh maith le seirbhísí 
agus feidhmeanna spásbhunaithe;

Leasú 32
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 1 – pointe e – pointe v

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

v) saoráidí monaraíochta le haghaidh 
olltáirgeadh comhpháirteanna agus 
gléasanna Faisnéise, Cumarsáide agus 
Teicneolaíochta san Aontas;

(v) saoráidí athchúrsála agus 
monaraíochta le haghaidh olltáirgeadh 
comhpháirteanna agus gléasanna Faisnéise, 
Cumarsáide agus Teicneolaíochta san 
Aontas;

Leasú 33
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 1 – pointe e – pointe vi

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

vi) soláthar agus stoc-charnadh ionchur 
criticiúil do gníomhaithe poiblí , do 
ghnólachtaí nó do thomhaltóirí san Aontas 
Eorpach, ar a n-áirítear soláthar agus stoc-
charnadh fuinnimh nó amhábhar nó an 
tslándáil bia, ag féachaint don 
éifeachtúlacht acmhainní agus don 
chiorclacht i slabhraí luacha straitéiseacha;

(vi) soláthar agus stoc-charnadh na n-
ionchur criticiúil do ghníomhaithe poiblí, 
do ghnólachtaí nó do thomhaltóirí san 
Aontas, lena n-áirítear fuinneamh nó 
amhábhair, ach amháin i gcás ina bhfuil 
siad cumhdaithe cheana féin le ceanglais 
reachtacha, nó an tslándáil bia, ag 
féachaint don éifeachtúlacht acmhainní 
agus don chiorclacht i slabhraí luacha 
straitéiseacha agus éiceachórais 
straitéiseacha;
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Leasú 34
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 1 – pointe e – pointe vii 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

vii) teicneolaíochtaí criticiúla agus 
ionchur i gcomhair shlándáil an Aontais 
agus a Bhallstát, amhail earnálacha spáis 
agus cosanta agus an chibearshlándáil, 
agus ítimí dé-úsáide mar a shainmhínítear i 
bpointe 1 d’Airteagal 2 de Rialachán (CE) 
Uimh. 428/2009 ón gComhairle.

(vii) teicneolaíochtaí criticiúla, ionchuir 
agus feidhmchláir i gcomhair shlándáil an 
Aontais agus a Bhallstát, amhail earnálacha 
slándála, cosanta agus spáis agus an 
chibearshlándáil, agus ítimí dé-úsáide mar 
a shainmhínítear i bpointe 1 d’Airteagal 2 
de Rialachán (CE) Uimh. 428/2009 ón 
gComhairle nó aon athbhreithniú ina 
dhiaidh sin agus reachtaíocht ghaolmhar. 
Thairis sin, ní dhéanfaidh faighteoirí 
deiridh teicneolaíocht a bhaineann le 
cosaint a onnmhairiú chuig tríú tíortha a 
bhíonn ag bagairt ar shláine chríochach 
na mBallstát nó a sháraíonn an dlí 
idirnáisiúnta go córasach nó a chuireann 
bac ar an tslándáil agus ar an 
gcobhsaíocht réigiúnach nó dhomhanda.

Leasú 35
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 1 – pointe e – pointe vii a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(viia) infheistíocht agus cúnamh 
teicniúil do chuideachtaí, go háirithe do 
FBManna, do ghnólachtaí 
nuathionscanta, do ghnólachtaí 
teaghlaigh agus do phobail chun 
athléimneacht a slabhraí luacha agus a 
samhlacha gnó a mhéadú, chun scileanna 
fiontraíochta a chothú chomh maith le 
tacú leis na dálaí chun borradh a chur 
faoin bhfiontraíocht, lena n-áirítear trí 
líonraí braislí agus moil nuálaíochta digití 
a fhorbairt, agus forbairt earnálach 
theicneolaíoch agus inbhuanaithe;

Leasú 36
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Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 1 – pointe e – pointe vii b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(viib) luathbhrath criticiúil, agus 
acmhainneachtaí freagartha 
institiúideacha agus eacnamaíocha 
comhordaithe chun freagairt do riosca 
géarchéimeanna, chomh maith le réitigh 
maidir le leanúnachas gnó agus seirbhíse 
a chur chun cinn d’institiúidí agus 
earnálacha poiblí agus príobháideacha 
bunriachtanacha;

Leasú 37
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 1 – pointe e – pointe vii c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(viic) infheistíocht i ngníomhaíochtaí an 
Spáis Nua, idir ghníomhaíochtaí 
réamhtheachtacha agus ghníomhaíochtaí 
iartheachtacha, chun na teicneolaíochtaí 
agus na feidhmeanna is mó a bhfuil 
gealladh fúthu a thabhairt chuig an 
margadh, agus ar an gcaoi sin 
iomaíochas thionscal Spáis na hEorpa a 
áirithiú;

Leasú 38
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 1 – pointe e – pointe vii d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(viid) infheistíocht straitéiseach i 
dtionscadail fuinnimh in-athnuaite agus 
éifeachtúlachta fuinnimh, lena n-áirítear 
athchóiriú foirgneamh, lena mbaineann 
acmhainneacht mhór rannchuidiú go 
suntasach leis na spriocanna a leagtar 
amach i dTreoracha (AE) 2018/2001, 
(AE) 2018/2002 agus (AE) 2018/844 a 
bhaint amach agus rannchuidiú le 
hearnáil foirgníochta atá neodrach ó 
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thaobh aeráide agus tíosach ar 
fhuinneamh a bhaint amach mar chuid 
den Chomhaontú Glas don Eoraip mar a 
leagtar amach sa [straitéis maidir le 
rabharta athchóirithe], nó 
gníomhaíochtaí faoi shásra maoiniúcháin 
an Aontais don fhuinneamh inathnuaite, 
atá incháilithe faoin gclár InvestEU.

Leasú 39
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 1 – pointe e – fomhír 2

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, maidir leis na faighteoirí 
deiridh go léir a fhaigheann cistiú faoin 
ionú sin, go háirithe na faighteoirí sin a 
fhaigheann cistiú i réimsí an spáis, na 
cosanta agus na 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 
tír 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. Ní chuirfear 
tacaíocht airgeadais ar fáil i gcás nach 
bhfuil tionscadal i gcomhréir le leasanna 
straitéiseacha agus eacnamaíocha an 
Aontais, mar shampla le haghaidh 
tionscadail a mhéadódh spleáchas ar 
shlabhraí soláthair leochaileacha nó 
neamhéagsúlaithe.

Leasú 40
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 1 – pointe e – fomhír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Le maoiniú agus infheistíocht faoin ionú 
sin, áiritheofar tacaíocht leordhóthanach 
do dhúshláin chomhthreomhara an 
aistrithe aeráide agus an aistrithe 
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dhigitigh.

Leasú 41
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

8. I gcás oibríochtaí maoiniúcháin 
agus infheistíochta faoin ionú 
infheistíochta straitéisí Eorpach i réimsí na 
cosanta agus an spáis agus sa 
chibearshlándáil, féadfar teorainneacha a 
leagan amach sna treoirlínte infheistíochta i 
ndáil le cearta maoine intleachtúla a aistriú 
go teicneolaíochtaí criticiúla agus go 
teicneolaíochtaí a mbaintear feidhm astu 
chun slándáil an Aontais agus a Bhallstát a 
choimirciú, agus i ndáil le ceadúnú na 
gceart sin dóibh do na teicneolaíochtaí 
céanna.

8. I gcás oibríochtaí maoiniúcháin 
agus infheistíochta faoin ionú um 
infheistíocht straitéiseach san Eoraip i 
réimsí na slándála agus na cosanta agus an 
spáis agus sa chibearshlándáil, féadfar 
teorainneacha a leagan amach sna 
treoirlínte infheistíochta i ndáil le cearta 
maoine intleachtúla a aistriú go 
teicneolaíochtaí criticiúla agus go 
teicneolaíochtaí a mbaintear feidhm astu 
chun slándáil an Aontais agus a Bhallstát a 
choimirciú, agus i ndáil le ceadúnú na 
gceart sin do na teicneolaíochtaí céanna, go 
háirithe nuair a dhéanann na faighteoirí 
deiridh tráchtáil ar tháirgí a bhaineann le 
cosaint, leis an spás agus le 
cibearshlándáil le tríú tíortha a chuireann 
sláine chríochach na mBallstát i mbaol, a 
sháraíonn an dlí idirnáisiúnta agus a 
dhéanann saobhadh córasach ar an 
tslándáil agus an tsíocháin réigiúnach.

Leasú 42
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 24 – mír 1 – fomhír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

D’ionú beartais an bhonneagair 
inbhuanaithe, déanfaidh Mol 
Comhairleach InvestEU cúnamh teicniúil 
a chur chun cinn agus a sholáthar do 
chuideachtaí incháilithe chomh maith le 
nósanna imeachta chun ualaí riaracháin 
iomarcacha a shimpliú.

Leasú 43
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Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 24 – mír 2 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) I gcás inarb iomchuí, tabharfaidh sé 
cúnamh do thionscnóirí tionscadail a 
dtionscadail a fhorbairt chun go 
gcomhlíonfaidh siad na cuspóirí a leagtar 
amach in Airteagail 3 agus 7 agus na critéir 
incháilitheachta a leagtar amach in 13, agus 
éascóidh sé an obair fhorbartha ar 
Thionscadail Thábhachtacha ar Mhaithe le 
Leas na hEorpa i gCoitinne agus ar 
chomhbhailitheoirí le haghaidh tionscadail 
bheaga, ar a n-áirítear é sin a dhéanamh trí 
bhíthin na hardáin infheistíochta dá 
dtagraítear i bpointe (f) den mhír seo, ar 
choinníoll nach mbeidh an cúnamh sin ina 
chúis le haon réamhbhreith i gconclúidí an 
Choiste Infheistíochta i ndáil le cumhdach 
na ráthaíochta AE le haghaidh na 
dtionscadal sin;

(c) i gcás inarb iomchuí, cúnamh a 
thabhairt do thionscnóirí tionscadail a 
dtionscadail a fhorbairt chun go 
gcomhlíonfaidh siad na cuspóirí a leagtar 
amach in Airteagail 3 agus 7 agus na critéir 
incháilitheachta a leagtar amach in 
Airteagal 13, agus éascú a dhéanamh ar an 
bhforbairt ar Thionscadail Thábhachtacha 
ar Mhaithe le Leas na hEorpa i gCoitinne a 
éascú i gcomhréir le cuspóirí 
uileghabhálacha aeráide an Aontais, lena 
n-áirítear an t-aistriú cóir chuig 
geilleagar atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de, agus comhbhailitheoirí le 
haghaidh tionscadail bheagmhéide, lena n-
áirítear trí ardáin infheistíochta dá 
dtagraítear i bpointe (f) den mhír seo, agus 
trí chomhghuaillíochtaí straitéiseacha, 
lena rannchuidítear le bunú slabhraí 
luacha straitéiseacha sa chur chuige 
éiceachórais, ar choinníoll nach mbeidh an 
cúnamh sin ina chúis le haon réamhbhreith 
i gconclúidí an Choiste Infheistíochta i 
ndáil le cumhdach ráthaíocht AE le 
haghaidh na dtionscadal sin;

Leasú 44
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 31 – mír 1 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

I dtaca leis na ceanglais faoin gcéad 
fhomhír a chur i bhfeidhm maidir le 
tionscadail i réimsí an spáis agus na 
cosanta, beidh an cur i bhfeidhm sin faoi 
réir aon oibleagáidí rúndachta a urramú.

Beidh cur i bhfeidhm na gceanglas faoin 
gcéad fhomhír ar thionscadail in earnálacha 
na cosanta agus an spáis faoi réir urramú 
aon oibleagáidí rúndachta, ach amháin i 
gcás líomhaintí nó fianaise go bhféadfadh 
na tionscadail dul chun tairbhe tríú 
tíortha a bhíonn ag bagairt ar shláine 
chríochach na mBallstát, a sháraíonn an 
dlí idirnáisiúnta agus a shaobhann an 
tsíocháin agus an tslándáil réigiúnach. 
Déanfar tairbhithe féideartha, tairbhithe, 
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rannpháirtithe, faighteoirí deiridh 
ionstraimí airgeadais a nochtadh le 
trédhearcacht iomlán. Ní mór iad a liostú 
i gcóras faireacháin digiteach do chistí an 
Aontais. Bunóidh an Coimisiún an córas 
faireacháin sin.

Leasú 45
Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 12 – pointe d – pointe ii

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ii) tithíocht shóisialta inacmhainne;58 (ii) tithíocht shóisialta atá 
inacmhainne, sláintiúil agus tíosach ar 
fhuinneamh58;

_________________ _________________
58 Ní mór a thuiscint go bhfuil tithíocht 
shóisialta dírithe ar dhaoine faoi 
mhíbhuntáiste nó grúpaí nach bhfuil na 
buntáistí céanna acu, ar daoine iad atá ag 
maireachtáil, de dheasca srianta 
sócmhainneachta, faoi dhiandíothacht 
tithíochta nó nach bhfuil in ann tithíocht a 
fháil faoi dhálaí an mhargaidh.

58 Ní mór a thuiscint go bhfuil tithíocht 
shóisialta dírithe ar dhaoine faoi 
mhíbhuntáiste nó grúpaí nach bhfuil na 
buntáistí céanna acu ar bhonn sóisialta, ar 
daoine iad atá ag maireachtáil, de dheasca 
srianta sócmhainneachta, faoi 
dhiandíothacht tithíochta nó nach bhfuil in 
ann tithíocht a fháil faoi dhálaí an 
mhargaidh.

Leasú 46
Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – pointe 8 – pointe 8.1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

8.1 Líon agus méid na n-oibríochtaí 
lena rannchuidítear le soláthar bonneagair 
chriticiúil, arna mhiondealú de réir 
bonneagar fisiciúil agus earraí agus 
seirbhísí gaolmhara, i gcás inarb 
infheidhme

8.1 Líon agus méid na n-oibríochtaí 
lena rannchuidítear le soláthar bonneagair 
chriticiúil, arna mhiondealú de réir 
bonneagar fisiciúil agus fíorúil agus earraí 
agus seirbhísí gaolmhara, i gcás inarb 
infheidhme

Leasú 47
Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – pointe 8 – pointe 8.3
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

8.3 Líon agus méid na n-oibríochtaí 
lena rannchuidítear le teicneolaíochtaí agus 
ionchuir chriticiúla a fhorbairt le haghaidh 
shlándáil an Aontais agus a Bhallstát, agus 
earraí dé-úsáide

8.3 Líon agus méid na n-oibríochtaí 
lena rannchuidítear le taighde agus forbairt 
ar theicneolaíochtaí agus ionchuir 
chriticiúla le haghaidh shlándáil an Aontais 
agus a Bhallstát, agus earraí dé-úsáide

Leasú 48
Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – pointe 8 – pointe 8.4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

8.4 a Líon na mbraislí agus na Mol 
Nuálaíochta Digití a fhaigheann 
tacaíocht chun sineirgí a chruthú idir 
gnólachtaí agus cuideachtaí réigiúnacha, 
náisiúnta, Eorpacha agus príobháideacha

Leasú 49
Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – pointe 8 – pointe 8.5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

8.5 Líon agus méid na n-oibríochtaí 
lena rannchuidítear le hionchuir chriticiúla 
a sholáthar, a mhonarú agus a stoc-
charnadh, lena n-áirítear soláthairtí cúraim 
sláinte criticiúla

8.5 Líon agus méid na n-oibríochtaí 
lena rannchuidítear le hionchuir chriticiúla 
a sholáthar, a mhonarú agus a stoc-
charnadh, ach amháin laistigh de 
theorainneacha na gceanglas dlíthiúil atá 
ann cheana, lena n-áirítear soláthairtí 
cúraim sláinte criticiúla

Leasú 50
Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 8 – pointe 8.7 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

8.7 a Líon agus méid na n-oibríochtaí 
chun cabhrú le cuideachtaí agus pobail, 
go háirithe FBManna, a ngnólachtaí a 
dhigiteáil agus athléimneacht a gcuid 
slabhraí luacha agus a gcuid samhlacha 
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gnó a mhéadú

Leasú 51
Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – pointe 8 – pointe 8.7 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

8.7 b Líon na ngnólachtaí 
nuathionscanta, na ngnólachtaí 
fiontraíochta teicneolaíochta agus na n-
éiceachóras nuálaíochta ar tugadh 
tacaíocht dóibh agus a forbraíodh leis an 
ionstraim infheistíochta sin, líon agus 
méid na n-oibríochtaí chun fiontraíocht a 
chur chun cinn

Leasú 52
Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – pointe 8 – pointe 8.7 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

8.7 c Líon agus méid na n-oibríochtaí a 
rannchuidíonn le hastaíochtaí gás 
ceaptha teasa a laghdú chuig geilleagar 
glan-nialasach i gcomhréir leis na 
spriocanna aeráide Eorpacha

Leasú 53
Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – pointe 8 – pointe 8.7 d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

8.7 d Líon rannpháirtíochtaí na Mol 
Comhairleach Eorpach maidir le 
hInfheistíocht i réigiúin agus i mBallstáit 
a bhfuil cuntas teiste teoranta acu go dtí 
seo i dtionscnamh agus forbairt 
tionscadal agus in earnálacha 
tionsclaíocha tearc-infheistithe nár bhain 
tairbhe as ionstraimí infheistíochta an 
Aontais roimhe seo
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Leasú 54
Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – pointe 8 – pointe 8.7 e (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

8.7 e Méadú ar mhéid na n-
infheistíochtaí cothromais phríobháidigh 
agus caipitil fiontair i dtionscadail 
ghaolmhara

Leasú 55
Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – pointe 8 – pointe 8.7 f (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

8.7 f Leithead réigiúnach agus 
náisiúnta a thugann le fios go bhfuil na 
Ballstáit agus na réigiúin a thairbhigh 
scaipthe go cothrom ar fud chríoch an 
Aontais agus nach bhfuil aon 
chomhchruinniú tairbhí ann do líon 
teoranta Ballstát nó réigiún

Leasú 56
Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn V – cuid A –mír 2 – pointe 1 – mír 1 – pointe f

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(f) I gcás tacaíocht d'oibríochtaí 
maoiniúcháin agus infheistíochta faoin 
bhfuinneog infheistíochta Eorpaí straitéisí, 
ní dhéanfaí an infheistíocht, nó ní dhéanfaí 
an infheistíocht a mhéid céanna trí 
mhaoiniú margaidh ó eintitis atá bunaithe 
agus a oibríonn san Aontas de bharr na 
ndeacrachtaí atá ann maidir le sochair a 
inmheánú ar sochair iad a sholáthraítear i 
dtaobh leas straitéiseach na hEorpa.

(f) I gcás tacaíocht d’oibríochtaí 
maoiniúcháin agus infheistíochta faoin 
ionú um infheistíocht straitéiseach san 
Eorpach, ní dhéanfaí an infheistíocht, nó ní 
dhéanfaí í trí mhaoiniú margaidh ó eintitis 
a bheadh bunaithe agus ag oibriú san 
Aontas de bharr na ndeacrachtaí a bheadh 
ann maidir le sochair a inmheánú, ar 
sochair iad a sholáthrófaí i dtaobh leas 
straitéiseach na hEorpa agus a 
hiomaíochais fhadtéarmaigh.

Leasú 57
Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn V – cuid A –mír 2 – pointe 2 – mír 1 – pointe 3
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3) Oibríochtaí maoiniúcháin agus 
infheistíochta faoin bhfuinneog 
infheistíochta Eorpaí straitéisí, féadfar a 
mheas gur sa bhreis iad nuair nach mbeidís 
déanta, nó nach mbeidís déanta a mhéid 
céanna, ag foinsí poiblí agus 
príobháideacha atá bunaithe agus a 
oibríonn san Aontas gan aon tacaíocht ón 
gCiste InvestEU.

(3) Maidir le hoibríochtaí maoiniúcháin 
agus infheistíochta faoin ionú 
infheistíochta Eorpaí straitéisí, féadfar a 
mheas gur sa bhreis iad nuair nach mbeidís 
déanta ag foinsí poiblí agus príobháideacha 
eile atá bunaithe agus a oibríonn san 
Aontas gan aon tacaíocht ón gCiste 
InvestEU.

Leasú 58
Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn V – cuid B – mír 1 – pointe 12 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12) Infheistíochtaí a bhaineann le 
mianadóireacht nó le heastóscadh, 
próiseáil, dáileadh, stóráil nó dóchán 
breoslaí iontaise soladacha agus ola, mar 
aon le hinfheistíochtaí a bhaineann le 
heastóscadh gáis. Níl feidhm ag an eisiamh 
sin i leith na nithe seo a leanas:

(12) Infheistíochtaí a bhaineann le 
mianadóireacht nó le heastóscadh, 
próiseáil, dáileadh, stóráil nó dóchán 
breoslaí iontaise agus ola, mar aon le 
hinfheistíochtaí a bhaineann le heastóscadh 
gáis. Níl feidhm ag an eisiamh sin i leith 
tionscadail atá incháilithe faoin [gCiste 
um Aistriú Cóir].

Leasú 59
Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn V – cuid B – mír 1 – pointe 12 pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) tionscadail nach bhfuil aon 
teicneolaíocht mhalartach inmharthana 
ann;

scriosta

Leasú 60
Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn V – cuid B – mír 1 – pointe 12 pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) tionscadail a bhaineann le scriosta
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truailliú a chosc agus a rianú;

Leasú 61
Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn V – cuid B – mír 1 – pointe 12 pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) tionscadail ag a bhfuil fearais 
chun carbón a ghabháil agus a stóráil nó 
chun cabón a ghabháil agus a úsáid; 
tionscadail thionsclaíocha nó taighde as a 
n-eascraíonn laghduithe suntasacha ar 
astaíochtaí gás ceaptha teasa i 
gcomparáid leis na tagarmharcanna is 
infheidhme faoi Scéim Trádála 
Astaíochtaí AE

scriosta
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