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RÉASÚNÚ GEARR

Cúlra

Leis an gClár InvestEU, tá sé d’aidhm ag an gCoimisiún infheistíochtaí poiblí agus 
príobháideacha a shlógadh chun dul i ngleic le bearta infheistíochta atá ann faoi láthair agus 
chun freastal ar chuspóirí trasearnálacha ó thaobh an tsimplithe, na solúbthachta, sineirgí agus 
an chomhleanúnachais de i dtaca leis na beartais ábhartha de chuid AE. 

Chun freagairt ar bhealach níos fearr don ghéarchéim eacnamaíoch arb í paindéim COVID-19 
ba chúis léi, tharraing an Coimisiún siar an togra a thíolaic sé roimhe sin i mí na Bealtaine 2018 
agus chuir sé togra nua ar fáil. Tá tionchar mór ag an bpaindéim ar gheilleagar an Aontais, as a 
n-eascraíonn riachtanais infheistíochta níos airde i dtimpeallacht riosca mhéadaithe. Dá bhrí 
sin, tá ról tábhachtach ag an gClár InvestEU, arb é an ghné lárnach de ná rioscaí a bhaineann le 
tionscadail a mhaolú chun maoiniú príobháideach a mhealladh, i dtéarnamh eacnamaíoch an 
Aontais agus ó thaobh athléimneacht an gheilleagair ina iomláine a dhaingniú. 

Is léiriú an togra nua seo den chuid is mó ar an gcomhaontú páirteach ar thángthas air idir 
Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle i mí Aibreáin 2019. Baineann na príomhghnéithe nua 
le méadú ar an imchlúdach airgeadais a moladh ar dtús mar aon le leathnú raon feidhme an 
togra. Mar a mhol an Coimisiún, soláthróidh Clár InvestEU ráthaíocht EUR 75.1 billiún chun 
tacaíocht a thabhairt do thionscadail trí oibríochtaí airgeadais agus infheistíochta faoin gclár. 
Bunaithe ar ráta soláthair 45 %, is é EUR 33,800 milliún an méid atá le soláthar. Leathnaítear 
an raon feidhme trí ionú beartais breise a bhunú lenar féidir leis an gClár InvestEU athnuaite a 
bheith ag oibriú trí chúig ionú beartais: bonneagar inbhuanaithe; an taighde, nuálaíocht agus 
digitiú; FBManna; infheistíochtaí sóisialta agus scileanna sóisialta; agus infheistíochtaí 
straitéiseacha Eorpacha. Rinneadh an cúigiú ionú beartais, i.e. ionú na n-infheistíochtaí 
straitéiseacha Eorpacha, a chur leis chun freastal ar na riachtanais a bheidh ag an ngeilleagar 
Eorpach amach anseo agus chun neamhspleáchas straitéiseach a dhaingniú nó a choinneáil i 
bpríomhearnálacha. 

Áirítear an t-iompar go príomha in “ionú an bhonneagair inbhuanaithe” agus in “ionú na n-
infheistíochtaí straitéiseacha Eorpacha”, a chumhdaíonn an bonneagar, sócmhainní soghluaiste 
agus imlonnú na dteicneolaíochtaí nuálacha. Mar a mhol an Coimisiún, tacófar le “hionú an 
bhonneagair inbhuanaithe”, lena dtugtar aghaidh ar réimsí amhail an fuinneamh, an nascacht 
dhigiteach, cúlchistí nó an comhshaol, trí sciar EUR 20 billiún de ráthaíocht fhoriomlán AE. 
Tacófar le “hionú na n-infheistíochtaí straitéiseacha Eorpacha” trí sciar EUR 31.2 billiún de 
ráthaíocht fhoriomlán AE. Cumhdaítear an tuarasóireacht freisin agus d’fhéadfaí í a chumhdach 
sna cúig ionú beartais uile, ag brath ar na riachtanais shonracha. 

Seasamh an Rapóirtéara

Cuireann an Rapóirtéir in iúl gur geal leis an togra le haghaidh an Chláir InvestEU mar uirlís 
chun cabhrú le borradh a chur faoi infheistíochtaí poiblí agus príobháideacha in earnáil an 
iompair agus na turasóireachta agus chun rannchuidiú le téarnamh na hearnála, leis an 
iomaíochas fadtéarmach agus leis an athléimneacht i bhfianaise ghéarchéim sláinte agus 
eacnamaíoch COVID-19. Tá earnáil an iompair agus na turasóireachta buailte go dona agus go 
díréireach ag an bpaindéim. Tá laghdú suntasach tagtha ar an ngníomhaíocht eacnamaíoch 
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laistigh agus lasmuigh den Aontas, agus tá laghdú mór ar na leibhéil táirgthe ag eascairt as sin 
agus, dá bhrí sin, ar iompar earraí. Sa bhreis ar an iompar lastais, tá laghdú mór tagtha ar iompar 
paisinéirí chomh maith. 

Tá sé léirithe ag ráig na paindéime cé chomh hidirnasctha atá na slabhraí soláthair domhanda, 
lena n-áirítear in earnáil an iompair, agus nocht sí an spleáchas allmhairiúcháin atá ag tionscail 
straitéiseacha ar thríú tíortha sna slabhraí luacha straitéiseacha. Ba cheart dul i ngleic le 
leochaileachtaí straitéiseacha den sórt sin chun feabhas a chur ar fheidhmíocht agus 
neamhspleáchas straitéiseach na hearnála, rud a rannchuideoidh le feabhas a chur ar fhreagairt 
éigeandála agus athléimneacht eacnamaíoch an Aontais. 

Mar sin, chun tacú le téarnamh na hearnála agus chun borradh a chur faoi fhás inbhuanaithe, 
iomaíochas fadtéarmach, neamhspleáchas straitéiseach agus athléimneacht na hearnála, tá 
infheistíochtaí measartha mór i mbonneagar criticiúil iompair an Aontas de dhíth, sa 
bhonneagar fisiciúil agus digiteach araon, go háirithe maidir leis an idirnascacht, an 
tsoghluaisteacht uirbeach, an idirmhódúlacht, bonneagar breoslaí malartacha le haghaidh gach 
modha iompair, teicneolaíochtaí don tsoghluaisteacht inbhuanaithe, chliste agus uathoibrithe 
agus don lóistíocht i ngach modh iompair, Limistéar Iompair Eorpach Aonair a fhorbairt, mar 
aon le sineirgí a chruthú idir na hearnálacha iompair, fuinnimh, digitithe agus eile sna 
cineálacha éagsúla ionú beartais. Ní hamháin go gcaithfidh an Clár InvestEU feabhas a chur ar 
inbhuanaitheacht agus digitiú earnáil an iompair, ach chomh maith leis sin, caithfidh sé raon 
feidhme leordhóthanach a cheadú chun go rachfaí i ngleic le cuspóirí tábhachtacha amhail an 
tsábháilteacht iompair, deiseanna poist agus an fhorbairt réigiúnach fhadtéarmach. I gcomhréir 
leis na spriocanna a aontaíodh sa chomhaontú páirteach bunaidh, tacaíonn an Rapóirtéir leis go 
gcuirfeadh na comhpháirtithe cur chun feidhme sprioc i bhfeidhm arb é a bheidh inti 55 % ar a 
laghad den infheistíocht faoi ionú beartais an bhonneagair inbhuanaithe a rannchuideoidh le 
cuspóirí aeráide agus comhshaoil an Aontais a chomhlíonadh.

LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht 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, 

(1) Mórshuaitheadh do gheilleagar an 
domhain agus an Aontais is ea paindéim 
COVID-19. De dheasca na mbeart 
imshrianta riachtanach, tá laghdú suntasach 
tagtha ar an ngníomhaíocht eacnamaíoch 
san Aontas. Meastar go mbeidh crapadh 
thart ar 7,5 % ar OTI an Aontais Eorpaigh 
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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 
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.

in 2020, crapadh i bhfad níos déine ná mar 
a bhí ann le linn na géarchéime airgeadais 
in 2009. I roinnt earnálacha, lena n-
áirítear go háirithe earnálacha an 
iompair agus na turasóireachta, bhí an 
crapadh i bhfad níos airde. Tá sé léirithe 
de dhroim ráig na paindéime a thábhachtaí 
atá idirnascacht na slabhraí soláthair 
domhanda agus nochtadh roinnt 
leochaileachtaí amhail róspleáchas na 
dtionscal straitéiseach ar fhoinsí soláthair 
seachtracha neamhéagsúlaithe. Is gá 
aghaidh a thabhairt ar leochaileachtaí den 
sórt sin, chun feabhas a chur 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, lena n-
áirítear an tsaoirse gníomhaíocht ghnó a 
dhéanamh, mar aon le saorghluaiseacht 
daoine agus earraí.  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 
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, 
fiontair bheaga agus mheánmhéide 
(FBManna) mar aon leis an ngá atá ann 
aghaidh a thabhairt ar dhúshláin 
thábhachtacha shochaíocha amhail 
inbhuanaitheacht nó aosú an daonra. Dá 
thoradh sin, chun cuspóirí beartais an 
Aontais a bhaint amach, go háirithe faoin 
gComhaontú Glas, agus chun tacú le 
téarnamh eacnamaíoch gasta, cuimsitheach 
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agus folláin, ba cheart é a bheith ina 
phríomhaidhm 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. Sa bhreis air sin, teastaíonn 
tacaíocht chun aghaidh a thabhairt ar 
theipeanna margaidh agus ar chásanna 
infheistíochta fo-optamacha agus chun an 
bhearna infheistíochta in earnálacha 
spriocdhírithe a laghdú.

Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2) Cuireadh béim sna meastóireachtaí 
gur mar gheall ar an raon éagsúil 
d'ionstraimí airgeadais a tugadh isteach i 
dtréimhse Chreat Airgeadais Ilbhliantúil 
2014-2020 atá roinnt forluí ann ó thaobh 
raon feidhme de. Mar gheall ar an raon 
éagsúil sin, níor mhór d'idirghabhálaithe 
agus faighteoirí deiridh déileáil le rialacha 
casta sna rialacha incháilitheachta agus 
tuairiscithe difriúla. Mar gheall ar easpa 
rialacha comhoiriúnacha freisin, cuireadh 
bac ar mheascán cistí éagsúla de chuid an 
Aontais cé go rachadh an meascán sin 
tairbheach chun tacú le tionscadail a bhfuil 
gá acu le cineálacha difriúla cistiúcháin. Dá 
réir sin, ba cheart ciste aonair, an Ciste 
InvestEU, a chuirfeadh le taithí an Chiste 
Eorpaigh le haghaidh Infheistíochtaí 
Straitéiseacha (CEIS) a chur ar bun faoin 
bPlean Infheistíochta don Eoraip, chun 
tacaíocht lena mbainfeadh feidhmiú níos 
éifeachtúla a chur ar fáil d’fhaighteoirí 
deiridh tríd an maoiniú arna thairiscint faoi 
scéim ráthaíochta buiséadaí aonair a 

(2) Cuireadh béim sna meastóireachtaí 
gur mar gheall ar an raon éagsúil ionstraimí 
airgeadais a tugadh isteach faoi Chreat 
Airgeadais Ilbhliantúil 2014-2020 atá 
roinnt forluí ann ó thaobh raon feidhme de. 
Mar gheall ar an raon éagsúil sin, níor 
mhór d’idirghabhálaithe agus faighteoirí 
deiridh déileáil le rialacha difriúla maidir le 
hincháilitheacht agus tuairisciú. Cheal 
rialacha comhoiriúnacha freisin, cuireadh 
bac ar mheascán cistí éagsúla de chuid an 
Aontais cé go mbeadh an meascán sin 
tairbheach chun tacú le tionscadail a bhfuil 
gá acu le cineálacha difriúla cistiúcháin. Dá 
réir sin, ba cheart ciste aonair, an Ciste 
InvestEU, a chuirfeadh le taithí an Chiste 
Eorpaigh le haghaidh Infheistíochtaí 
Straitéiseacha (CEIS) a chur ar bun faoin 
bPlean Infheistíochta don Eoraip, chun 
tacaíocht lena mbainfeadh feidhmiú níos 
éifeachtúla a chur ar fáil d’fhaighteoirí 
deiridh, lena n-áirítear ar an leibhéal 
maorlathach, tríd an maoiniú arna 
thairiscint faoi scéim ráthaíochta buiséadaí 
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chomhtháthú agus a shimpliú, agus dá réir 
sin feabhas a chur ar thionchar thacaíocht 
an Aontais agus an costas ar an Aontas le 
híoc ón mbuiséad a laghdú in éineacht.

aonair a chomhtháthú agus a shimpliú, 
agus, dá réir sin, feabhas a chur ar 
thionchar thacaíocht an Aontais agus an 
costas ar an Aontas atá le híoc ón mbuiséad 
a laghdú in éineacht.

Leasú 3

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 
for Just Transitions [Eoraip láidir shóisialta 
d’aistrithe córa] an 14 Eanáir 2020, an 
‘Straitéis maidir le Todhchaí Dhigiteach na 

(3) Le blianta beaga anuas, ghlac an 
tAontas reachtaíocht agus straitéisí 
uaillmhianacha chun an Margadh Aonair a 
chur i gcrích agus chun fás agus poist a 
bheidh inbhuanaithe agus cuimsitheach a 
spreagadh, mar atá an Comhaontú Glas 
don Eoraip dar dáta an 11 Nollaig 2019, 
‘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 ‘Plean Infheistíochta 
an Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip’ an 
14 Eanáir 2020, ‘Strong Social Europe for 
Just Transitions’ [Eoraip láidir shóisialta 
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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.

d’aistrithe córa] an 14 Eanáir 2020, an 
‘Straitéis maidir le Todhchaí Dhigiteach na 
hEorpa a Mhúnlú’, an ‘Straitéis 
Dhigiteach’ agus ‘an Teachtaireacht um an 
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, Straitéis Bhithéagsúlachta 
2030 AE an 20 Bealtaine 2020, Rialachán 
(AE) 2020/852 maidir le creat a bhunú 
chun infheistíocht inbhuanaithe a 
éascú1a, agus Straitéis maidir le 
Comhtháthú Córas Fuinnimh agus 
Straitéis Hidrigine an 8 Iúil 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.
_______________________

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, 
lch. 13).

Leasú 4

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 

(5) Ba cheart don Chiste InvestEU 
rannchuidiú 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 
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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 
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.

an Aontais, lena n-áirítear réitigh lena 
dtugtar aghaidh ar ilroinnt mhargaí caipitil 
an Aontais agus lena ndéantar na 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 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 
AE, agus sainiúlachtaí na réigiún is 
forimeallaí agus na réigiún tuaithe, 
sléibhtiúil, oileánda agus iargúlta á gcur 
san áireamh.

Leasú 5

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 

(6) Is earnálacha tábhachtacha 
mearfháis iad na hearnálacha cultúrtha, 
oideachais agus cruthaitheacha san Aontas, 
earnálacha a ghineann luach eacnamaíoch 
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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 
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.

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 ar na hearnálacha sin. Thairis 
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 an leibhéal 
idirnáisiúnta. Ba cheart go leanfadh an Clár 
InvestEU de bheith ag éascú rochtain ar 
airgeadas do FMBanna agus d’eagraíochtaí 
sna hearnálacha cultúrtha, oideachais agus 
cruthaitheacha. Tá na hearnálacha 
cultúrtha, oideachais agus cruthaitheacha, 
closamhairc agus meán ríthábhachtach dár 
n-éagsúlacht chultúrtha agus dár 
ndaonlathas sa ré dhigiteach, agus is 
dlúthchuid dár gceannasacht agus dár 
neamhspleáchas iad, agus braitheann an 
cumas fadtéarmach ábhar a tháirgeadh don 
lucht féachana fairsing trasna na 
dteorainneacha náisiúnta, agus a dháileadh 
air, ar infheistíochtaí straitéiseacha in ábhar 
closamhairc agus meán agus sa 
teicneolaíocht lena mbaineann.

Leasú 6

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 

(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 25 % de 
bhuiséad iomlán an Aontais a chur i dtreo 
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dtreo caiteachas ar chuspóirí aeráide. Le 
gníomhuithe faoin gClár InvestEU, meastar 
go gcaithfear 30 % d'imchlúdach airgeadais 
foriomlán an Chláir InvestEU ar chuspóirí 
aeráide. Sainaithneofar gníomhuithe 
ábhartha le linn ullmhú agus chur chun 
feidhme an Chláir InvestEU agus déanfar 
athmheasúnú ar na gníomhuithe sin mar 
chuid de na meastóireachtaí agus na próisis 
athbhreithnithe ábhartha.

caiteachas ar chuspóirí aeráide. Le 
gníomhaíochtaí faoin gClár InvestEU, 
meastar go gcaithfear 30 % d’imchlúdach 
airgeadais foriomlán an Chláir InvestEU ar 
chuspóirí aeráide. Sainaithneofar 
gníomhaíochtaí ábhartha le linn ullmhú 
agus chur chun feidhme an Chláir 
InvestEU agus déanfar athmheasúnú ar na 
gníomhaíochtaí sin mar chuid de na 
meastóireachtaí agus na próisis 
athbhreithnithe ábhartha.

Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

(11) Rianófar ranníocaíocht an Chiste 
InvestEU chun an sprioc aeráide a bhaint 
amach le córas rianaithe aeráide de chuid 
an Aontais arna fhorbairt ag an gCoimisiún 
i gcomhar le comhpháirtithe féideartha cur 
chun feidhme agus úsáid á baint ar 
bhealach iomchuí as na critéir arna mbunú 
le Rialachán (AE) 2020/852 maidir le creat 
a bhunú chun infheistíocht inbhuanaithe a 
éascú chun a chinneadh cé acu atá 
gníomhaíocht eacnamaíoch inbhuanaithe ó 
thaobh an chomhshaoil de nó nach bhfuil. 
Ba cheart don Chlár InvestEU a bheith ina 
chuidiú le tacú le cur chun feidhme 
ghnéithe eile na Spriocanna Forbartha 
Inbhuanaithe.

__________________
25 COM(2018)353.

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 13

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(13) Ba cheart don chomhpháirtí cur (13) Ba cheart don chomhpháirtí cur 
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chun feidhme tionscadail infheistíochta a 
fhaigheann tacaíocht shuntasach ón 
Aontas, go háirithe i réimse an 
bhonneagair, a iniúchadh le cinneadh má 
imríonn siad tionchar ar an gcomhshaol, ar 
an aeráid nó ar chúrsaí sóisialta. Ba cheart 
go mbeadh tionscadail infheistíochta a 
bhfuil tionchar dá leithéid sin a bheith faoi 
réir ag díonadh ó thaobh na 
hinbhuanaitheachta de i gcomhréir le treoir 
ar cheart don Choimisiún í a fhorbairt i 
ndlúthchomhar le comhpháirtithe cur chun 
feidhme féideartha faoin gClár InvestEU. 
Ba cheart go ndéanfadh an treoir seo úsáid 
a bhaint ar bhealach iomchuí as na critéir 
arna mbunú le [an Rialachán lena 
mbunaítear creat maidir le hinfheistíocht 
inbhuanaithe a éascú] chun a chinneadh an 
bhfuil gníomhaíocht eacnamaíoch 
inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de 
agus comhleanúnach leis na treoracha arna 
bhforbairt le haghaidh cláir eile de chuid an 
Aontais. I gcomhréir le prionsabal na 
comhréireachta ba cheart forálacha 
leordhóthanacha a bheith san áireamh leis 
an treoir sin le haghaidh ualaí riaracháin 
míchuí a sheachaint, agus tionscadail faoi 
bhun méid áirithe a bheadh le sainiú sa 
treoir a eisiamh ón díonadh ó thaobh na 
hinbhuanaitheachta de. I gcás go gcinneann 
an comhpháirtí cur chun feidhme nach gá 
aon díonadh ó thaobh na 
hinbhuanaitheachta de a dhéanamh, ba 
cheart dó bonn cirt a thabhairt don Choiste 
Infheistíochta arna bhunú don Chiste 
InvestEU. Níor cheart go mbeadh 
oibríochtaí atá as réir le baint amach na 
gcuspóirí aeráide a bheith incháilithe le 
haghaidh tacaíocht faoin Rialachán seo.

chun feidhme tionscadail infheistíochta a 
fhaigheann tacaíocht shuntasach ón 
Aontas, go háirithe i réimse an 
bhonneagair, a iniúchadh le cinneadh má 
imríonn siad tionchar ar an gcomhshaol, ar 
an aeráid nó ar chúrsaí sóisialta. Ba cheart 
go mbeadh tionscadail infheistíochta ag a 
bhfuil tionchar dá leithéid sin a bheith faoi 
réir ag díonadh ó thaobh na 
hinbhuanaitheachta de i gcomhréir le treoir 
ar cheart don Choimisiún í a fhorbairt i 
ndlúthchomhar le comhpháirtithe cur chun 
feidhme féideartha faoin gClár InvestEU. 
Ba cheart go ndéanfadh an treoir sin úsáid 
a bhaint ar bhealach iomchuí as na critéir 
arna mbunú le Rialachán (AE) 2020/852 
maidir le creat a bhunú chun infheistíocht 
inbhuanaithe a éascú chun a chinneadh an 
bhfuil gníomhaíocht eacnamaíoch 
inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de 
agus comhleanúnach leis na treoracha arna 
bhforbairt le haghaidh cláir eile de chuid an 
Aontais nó nach bhfuil. I gcomhréir le 
prionsabal na comhréireachta, ba cheart 
forálacha leordhóthanacha a bheith san 
áireamh leis an treoir sin le haghaidh ualaí 
riaracháin míchuí a sheachaint, agus 
tionscadail faoi bhun méid áirithe a bheadh 
le sainiú sa treoir a eisiamh ón díonadh ó 
thaobh na hinbhuanaitheachta de. I gcás ina 
gcinneann an comhpháirtí cur chun 
feidhme nach gá aon díonadh ó thaobh na 
hinbhuanaitheachta de a dhéanamh, ba 
cheart dó bonn cirt a thabhairt don Choiste 
Infheistíochta arna bhunú le haghaidh an 
Chiste InvestEU. Níor cheart oibríochtaí 
atá ar neamhréir le baint amach na 
gcuspóirí aeráide a bheith incháilithe le 
haghaidh tacaíocht faoin Rialachán seo.

Leasú 9

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 14
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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 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 

(14) Mar gheall ar rátaí ísle 
infheistíochta bonneagair san Aontas le 
linn na géarchéime airgeadais agus arís eile 
le linn ghéarchéim COVID-19, baineadh 
an bonn de chumas an Aontais borradh a 
chur faoin bhfás inbhuanaithe, faoin 
iomaíochas agus faoin gcóineasú. 
Cruthaíonn sé riosca freisin go dtiocfaidh 
méadú ar mhíchothromaíochtaí agus go 
gcuirfear isteach ar fhorbairt fhadtéarmach 
na réigiún. Is gá infheistíochtaí measartha 
mór a dhéanamh sa bhonneagar san 
Aontas, go háirithe maidir leis an 
idirnascadh, an idir-inoibritheacht, an 
ilmhódúlacht agus an éifeachtúlacht 
fuinnimh agus chun Limistéar Iompair 
Eorpach Aonair a chruthú, is gá na 
hinfheistíochtaí sin a dhéanamh chun 
spriocanna inbhuanaitheachta an Aontais a 
chomhlíonadh, lena n-áirítear gealltanais 
an Aontais i leith na Spriocanna Forbartha 
Inbhuanaithe, agus spriocanna fuinnimh 
agus aeráide 2030. Dá réir sin, ba cheart 
tacaíocht ón gCiste InvestEU a bheith 
dírithe ar infheistíochtaí san iompar, san 
fhuinneamh, lena n-áirítear an 
éifeachtúlacht fuinnimh agus foinsí 
fuinnimh in-athnuaite agus foinsí fuinnimh 
astaíochtaí ísle agus nialasacha eile atá 
sábháilte agus inbhuanaithe, sa bhonneagar 
comhshaoil, sa bhonneagar a bhaineann 
leis an ngníomhú ar son na haeráide, sa 
bhonneagar muirí agus sa bhonneagar 
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 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 



PE653.989v05-00 14/27 AD\1215367GA.docx

GA

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.

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 leis an 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 na comhchodanna 
slándála d’infheistíochtaí sna réimsí seo a 
leanas: spásanna poiblí, iompar, fuinneamh 
agus bonneagar criticiúil eile, amhail Ciste 
Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa.

Leasú 10

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 earnáil í an turasóireacht lena 
mbaineann tábhacht straitéiseach do 
gheilleagar an Aontais agus na mBallstát 
agus d’fhulaing an earnáil crapadh thar a 
bheith dian de thoradh phaindéim COVID-
19, rud atá le sonrú go háirithe i gcás 
FBManna agus as ar tháinig 
dífhostaíocht ar mhórscála a dhéanann 
difear, go háirithe, d’oibrithe séasúracha 
agus dóibh siúd atá i gcásanna 
leochaileacha. Ba cheart don Chlár 
InvestEU tacú le téarnamh na hearnála 
agus rannchuidiú lena hiomaíochas agus 
inbhuanaitheacht fhadtéarmach a neartú 
tríd an mbunchloch a leagan le haghaidh 
earnáil nua turasóireachta agus taistil in 
AE atá cliste, inrochtana, nuálach, nua-
aimseartha, digiteach agus athléimneach, 
lena n-áirítear bearta nuálacha chun lorg 
aeráide agus comhshaoil na hearnála a 
laghdú. D’imir na srianta ar 
theagmhálacha sóisialta agus dúnadh na 
dteorainneacha a cuireadh i bhfeidhm le 
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linn ghéarchéim COVID-19 tionchar 
eacnamaíoch diúltach nach beag ar na 
hearnálacha turasóireachta agus 
idirnasctha. Ba cheart go rannchuideodh 
téarnamh inbhuanaithe na turasóireachta 
leis an iliomad poist bhuana, áitiúla agus 
ardcháilíochta a chruthú. Réigiúin atá ag 
brath go mór ar an turasóireacht agus a 
bhfuil dúshláin shonracha rompu a 
bhaineann lena bhforbairt eacnamaíoch, 
beidh na réigiúin sin in ann 
infheistíochtaí a mhealladh nach 
bhféadfaí a dhéanamh gan acmhainní an 
Chláir InvestEU agus a chumas 
infheisteoirí príobháideacha a mhealladh 
a bhuí le ráthaíocht AE agus leis an 
éifeacht mheallta a ghabhann léi. 

Leasú 11

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 25

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(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 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 nach 
mbeifear in ann drochéifeachtaí sóisialta a 
sheachaint. Tá spleáchas seachtrach 
thionscal an Aontais i slabhraí luacha 
straitéiseacha, inter alia, léirithe ag ráig na 
paindéime agus tá béim leagtha aici dá 
bhrí sin ar an ngéarghá atá ann aghaidh a 
thabhairt ar leochaileachtaí straitéiseacha 
ar bhealach comhordaithe chun feabhas a 
chur ar fhreagairt éigeandála an Aontais 
agus ar a neamhspleáchas straitéiseach a 
mbeidh athléimneacht an gheilleagair ina 
iomláine mar thoradh air. Ní féidir ach le 
geilleagar Eorpach atá athléimneach, 
cuimsitheach agus comhtháite dea-
fheidhmiú an Mhargaidh Aonair agus an 
cothrom iomaíochta a chaomhnú, rud a 
rachaidh chun tairbhe do na Ballstáit is mó 
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atá buailte freisin.

Leasú 12

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 
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; (iii) 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 

(28) Ba cheart go mbeadh príomhfhócas 
an ionú um infheistíocht straitéiseach 
Eorpach dírithe ar thacaíocht do na 
faighteoirí deiridh atá bunaithe i mBallstát 
agus i mbun oibríochta san Aontas agus a 
bhfuil a gcuid gníomhaíochtaí 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 cúraim sláinte 
chriticiúil, monarú agus stoc-charnadh 
cógas, cothú tháirgeadh, sholáthar, 
bhainistiú agus cheadúnú neamh-eisiach 
na dtáirgí a bhaineann le géarchéim lena 
n-áirithítear a n-inacmhainneacht ar 
bhealach a chomhlánaíonn ionstraimí 
eile de chuid an Aontais, feistí leighis, 
soláthairtí leighis, agus trealamh cosanta, 
neartú ar an gcumas freagartha géarchéime 
sláinte agus ar an gcóras cosanta sibhialta, 
bunaithe ar phrionsabail na 
hinfhaighteachta forleithne agus na 
hinacmhainneachta a bhaineann le táirgí 
a bhíonn riachtanach in éigeandálaí 
sláinte; (ii) bonneagar criticiúil, bíodh sé 
fisiciúil nó fíorúil, lena n-áirítear, inter 
alia, na gréasáin thras-Eorpacha san 
earnáil iompair, san earnáil fuinnimh 
agus san earnáil dhigiteach agus a 
mbonneagar trasteorann go háirithe; (iii) 
soláthar earraí agus seirbhísí atá lárnach 
d’oibriú agus cothabháil an bhonneagair 
sin, lena n-áirítear maoiniú agus 
acmhainní daonna chun réitigh ar 
scrogaill sa ghréasán tras-Eorpach 
iompair (TEN-T) a sholáthar agus chun 
an t-ualach riaracháin i gcodanna 
trasteorann a laghdú; (iv) 



AD\1215367GA.docx 17/27 PE653.989v05-00

GA

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 
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.

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 an intleacht 
shaorga, blocshlabhra, bogearraí, an 
róbataic, leathsheoltóirí, 
micreaphróiseálaithe, teicneolaíochtaí 
imeall-ríomhaireachta agus 
néalríomhaireachta, an ríomhaireacht 
ardfheidhmíochta, an chibearshlándáil, 
teicneolaíochtaí candamacha, 
teicneolaíochtaí fuinnimh in-athnuaite, 
teicneolaíochtaí stórála fuinnimh lena n-
áirítear ceallraí, teicneolaíochtaí don 
tsoghluaisteacht inbhuanaithe, chliste, 
ilmhódach agus uathoibrithe agus don 
lóistíocht i ngach modh iompair agus sa 
turasóireacht, feidhmeanna na hidrigine 
glaine agus na cille breosla, 
teicneolaíochtaí dícharbónaithe don earnáil 
tionsclaíochta, gabháil agus stóráil carbóin, 
teicneolaíochtaí an gheilleagair 
chiorclaigh, an bithleigheas, 
nanaitheicneolaíochtaí, an chógaisíocht 
agus ardábhair; (v) saoráidí monaraíochta 
agus athchúrsála le haghaidh olltáirgeadh 
comhpháirteanna agus gléasanna Faisnéise, 
Cumarsáide agus Teicneolaíochta san 
Aontas; (vi) ionchuir chriticiúla a stoc-
charnadh agus a sholáthar do ghníomhaithe 
poiblí, gnóthaí nó tomhaltóirí san Aontas; 
(vii) teicneolaíochtaí criticiúla agus 
ionchur i gcomhair shlándáil an Aontais 
agus a Bhallstát, amhail earnálacha spáis 
agus cosanta agus an chibearshlándáil, 
agus earraí dé-úsáide mar a shainmhínítear 
iad 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 de san Aontas. Ba 
cheart don Choimisiún critéir 
mheasúnaithe a bhunú chun a chinneadh 
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an bhfuil gníomhaíochtaí suntasacha ag 
tairbhí san Aontas agus, dá bhrí sin, an 
bhfuil sé i dteideal tacaíocht a fháil faoin 
ionú um infheistíocht straitéiseach 
Eorpach. Ba cheart tionscadail a 
chuirfeadh le héagsúlú na slabhraí soláthair 
straitéiseacha sa Mhargadh Aontais trí 
oibríochtaí i roinnt suíomhanna éagsúla ar 
fud an Aontais a bheith in ann tacaíocht a 
fháil.

Leasú 13

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 35

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(35) Ba cheart don Choimisiún tuairimí 
a lorg ó chomhpháirtithe cur chun feidhme 
féideartha eile agus ón nGrúpa BEI maidir 
leis an méid a leanas; treoirlínte 
infheistíochta, an córas rianaithe aeráide, 
na treoirdhoiciméid agus modheolaíochtaí 
coitianta maidir le hinbhuanaitheacht, de 
réir mar is iomchuí, d’fhonn cuimsitheacht 
agus oibríochtúlacht a áirithiú, go dtí go 
gcuirfear na comhlachtaí rialachais ar bun, 
agus ina dhiaidh sin ba cheart go mbeadh 
rannpháirtíocht na gcomhpháirtithe cur 
chun feidhme faoi chuimsiú an Bhoird 
Chomhairligh agus Bhord Stiúrtha an 
Chláir InvestEU.

(35) Ba cheart don Choimisiún tuairimí 
a lorg ó chomhpháirtithe cur chun feidhme 
féideartha eile, lena n-áirítear údaráis 
áitiúla agus réigiúnacha, comhpháirtithe 
sóisialta agus an tsochaí shibhialta, agus 
ó Ghrúpa BEI maidir leis an méid a leanas; 
treoirlínte infheistíochta, an córas rianaithe 
aeráide, na treoirdhoiciméid agus 
modheolaíochtaí coitianta maidir le 
hinbhuanaitheacht, de réir mar is iomchuí, 
d’fhonn cuimsitheacht agus oibríochtúlacht 
a áirithiú, go dtí go gcuirfear na 
comhlachtaí rialachais ar bun, agus ina 
dhiaidh sin ba cheart go mbeadh 
rannpháirtíocht na gcomhpháirtithe cur 
chun feidhme faoi chuimsiú an Bhoird 
Chomhairligh agus Bhord Stiúrtha an 
Chláir InvestEU.

Leasú 14

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 

(g) téarnamh inbhuanaithe 
cuimsitheach gheilleagar an Aontais tar éis 
na géarchéime a tháinig de thoradh 
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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.

phaindéim COVID-19, buanú agus neartú 
dhea-fheidhmiú shlabhraí luacha 
straitéiseacha an gheilleagair sin, agus 
coinneáil agus treisiú gníomhaíochtaí a 
rannchuidíonn le neamhspleáchas 
straitéiseach an Aontais i ndáil le 
bonneagar criticiúil, lena n-áirítear an 
gréasán tras-Eorpach iompair, 
teicneolaíochtaí claochlaitheacha, 
nuálaíochtaí a thugann athrú ó bhonn agus 
ionchur eile a dhéanann difear do 
ghnólachtaí agus do thomhaltóirí, go 
háirithe sna hearnálacha is mó atá thíos 
leis an ngéarchéim, amhail an 
turasóireacht agus cúrsaí iompair.

Leasú 15

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 sna hearnálacha dá 
dtagraítear i bpointe (e) d’Airteagal 7(1) 
chun neamhspleáchas straitéiseach, 
inbhuanaitheacht agus athléimneacht an 
Aontais agus gheilleagar an Aontais a 
choinneáil ar bun agus a threisiú.

Leasú 16

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) ionú beartais bonneagair 
inbhuanaithe lena gcuimsítear infheistíocht 
inbhuanaithe i réimse an iompair, ar a n-
áirítear an t-iompar ilmhódúil, an 
tsábháilteacht ar bhóithre, ar a n-áirítear air 
sin é a bheith i gcomhréir le cuspóir AE 
deireadh a chur le timpistí marfacha 
bóthair agus gortuithe tromchúiseacha faoi 

(a) ionú beartais bonneagair 
inbhuanaithe lena gcuimsítear infheistíocht 
inbhuanaithe sna réimsí seo a leanas: 
earnáil an iompair, lena n-áirítear 
bonneagar an iompair ilmhódúil lena n-
éascaítear an t-aistriú módúil, an 
tsábháilteacht ar bhóithre, lena n-áirítear í a 
bheith i gcomhréir le cuspóir AE deireadh 
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2050, athnuachan agus cothabháil an 
bhonneagair iarnróid agus bóthair, 
fuinneamh, go háirithe fuinneamh in-
athnuaite, éifeachtúlacht fuinnimh i 
gcomhréir le creat fuinnimh 2030, 
tionscadail athnuachana foirgneamh atá 
dírithe ar choigiltis fuinnimh agus 
comhtháthú ar fhoirgnimh le córais nasctha 
fuinnimh, stórála, digiteach agus iompair, 
feabhas a chur ar leibhéil idirnascthachta, 
nascthacht dhigiteach agus rochtain lena n-
áirítear i limistéir thuaithe, soláthar agus 
próiseáil amhábhair, spáis, farraigí, uisce, 
ar a n-áirítear uiscebhealaí intíre, dramhaíl 
a bhainistiú i gcomhréir leis an ordlathas 
dramhaíola agus an geilleagar ciorclach, an 
dúlra agus bonneagar comhshaoil eile, an 
oidhreacht chultúrtha, turasóireacht, 
trealamh, sócmhainní móibíleacha agus 
imscaradh na dteicneolaíochtaí nuálaíocha 
a rannchuidíonn le cuspóirí athléimneachta 
aeráide comhshaoil nó inbhuanaitheachta 
sóisialta an Aontais agus a chomhlíonann 
caighdeáin chomhshaoil nó 
inbhuanaitheachta sóisialta an Aontais;

a chur le timpistí marfacha bóthair agus 
gortuithe tromchúiseacha faoi 2050, 
athnuachan agus cothabháil an bhonneagair 
iarnróid agus bóthair agus na n-
uiscebhealaí intíre, forbairt an iarnróid, 
lena n-áirítear traenacha oíche, an 
fuinneamh, go háirithe an fuinneamh in-
athnuaite, an éifeachtúlacht fuinnimh i 
gcomhréir le creat fuinnimh 2030 agus 
sprioc an Aontais neodracht ó thaobh 
carbóin de a bhaint amach faoi 2050, 
tionscadail athnuachana foirgneamh atá 
dírithe ar choigiltis fuinnimh agus 
comhtháthú foirgneamh i gcóras nasctha 
fuinnimh, stórála, digiteach agus iompair, 
feabhsú na leibhéal idirnascthachta agus na 
nascthachta agus na rochtana digití, lena n-
áirítear i gceantair thuaithe, sna réigiúin is 
forimeallaí agus i gceantair shléibhtiúla, 
soláthar agus próiseáil amhábhair, an spás, 
na farraigí, an t-uisce, lena n-áirítear 
uiscebhealaí intíre, bainistiú dramhaíola i 
gcomhréir le hord na réiteach dramhaíola 
agus an geilleagar ciorclach, an dúlra agus 
bonneagar comhshaoil eile, an oidhreacht 
chultúrtha, an turasóireacht inbhuanaithe, 
trealamh, sócmhainní soghluaiste agus 
imlonnú na dteicneolaíochtaí nuálacha a 
rannchuidíonn le cuspóirí athléimneachta 
aeráide nó comhshaoil nó 
inbhuanaitheachta sóisialta an Aontais agus 
a chomhlíonann caighdeáin chomhshaoil 
nó inbhuanaitheachta sóisialta an Aontais;

Leasú 17

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

(c) ionú beartais i ndáil le FBManna 
lena gcuimsítear rochtain ar airgeadas agus 
infhaighteacht airgeadais go príomha do 
FBManna, lena n-áirítear FBManna 
nuálacha agus FBManna atá ag oibriú sna 
hearnálacha turasóireachta agus cultúrtha 
agus cruthaitheacha, agus do chuideachtaí 
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meánchaipitlithe beaga; meánchaipitlithe beaga;

Leasú 18

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 1 – pointe e – an chuid réamhráiteach

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 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 tábhacht straitéiseach don 
Aontas lena gcuid gníomhaíochtaí, go 
háirithe i bhfianaise an aistrithe ghlais agus 
an aistrithe dhigitigh agus i bhfianaise 
athléimneacht fheabhsaithe na hEorpa 
agus gheilleagar na hEorpa, i gceann de 
na réimsí seo a leanas:

Leasú 19

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

ii) bonneagar criticiúil, bíodh sé 
fisiceach nó fíorúil, lena n-áirítear eilimintí 
bonneagair nó sócmhainní soghluaiste a 
n-aithnítear gur cinn chriticiúla iad sna 
réimsí seo a leanas: an fuinneamh, earnáil 
an iompair, an lóistíocht, an comhshaol, an 
tsláinte, an chumarsáid dhigiteach shlán, 
5G, idirlíon na rudaí nithiúla, ardáin 
seirbhíse ar líne, an néalríomhaireacht 
shlán, próiseáil nó stóráil sonraí, 
íocaíochtaí agus bonneagar airgeadais, an 
t-aeraspás, an chosaint, earnáil na 
cumarsáide, na meáin chumarsáide, an t-
oideachas agus oiliúint, an bonneagar 
toghchánach agus saoráidí íogaire, mar aon 
le talamh agus eastát réadach a bhfuil 
ríthábhacht leo in úsáid an bhonneagair 
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chriticiúil sin;

Leasú 20

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 earraí agus seirbhísí a 
mbaintear úsáid astu chun an bonneagar 
criticiúil nó na sócmhainní soghluaiste 
faoi phointe (ii) a oibriú agus a 
chothabháil;

Leasú 21

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, an 
teicneolaíocht bhlocshlabhra, bogearraí, an 
róbataic, leathsheoltóirí, 
micreaphróiseálaithe, teicneolaíochtaí 
néalríomhaireachta imill, an ríomhaireacht 
ardfheidhmíochta, an chibearshlándáil, 
teicneolaíochtaí candaim, an fhótónaic, an 
bhiteicneolaíocht thionsclaíoch, feithiclí 
uathrialaitheacha, agus teicneolaíochtaí a 
bhaineann le sábháilteacht na feithicle 
agus an bhonneagair bóthair;

Leasú 22

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ca) teicneolaíochtaí don 
tsoghluaisteacht inbhuanaithe, chliste 
agus uathoibrithe agus don lóistíocht i 



AD\1215367GA.docx 23/27 PE653.989v05-00

GA

ngach modh iompair, lena n-áirítear an 
tréthicéadú agus seirbhísí teicneolaíochta 
soghluaisteachta gan uaim;

Leasú 23

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(cb) an turasóireacht inbhuanaithe;

Leasú 24

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 1 – pointe e – pointe vii – mír 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 um infheistíocht straitéiseach 
Eorpach, 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 
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.

Leasú 25

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 6 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Cuirfidh na comhpháirtithe cur chun 
feidhme sprioc i bhfeidhm arb é a bheidh 
inti 60 % ar a laghad den infheistíocht 

Cuirfidh na comhpháirtithe cur chun 
feidhme sprioc i bhfeidhm arb é a bheidh 
inti 55 % ar a laghad den infheistíocht 
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faoin ionú beartais bonneagair 
inbhuanaithe a chuidíonn cuspóirí aeráide 
agus comhshaoil an Aontais a 
chomhlíonadh.

faoin ionú beartais bonneagair 
inbhuanaithe a rannchuidíonn le cuspóirí 
aeráide agus comhshaoil an Aontais a 
chomhlíonadh.

Leasú 26

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 6 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Féachfaidh an Coimisiún, i gcomhar leis na 
comhpháirtithe cur chun feidhme, lena 
áirithiú, maidir leis an gcuid sin den 
ráthaíocht AE a mbaintear feidhm aisti i 
dtaca leis an ionú beartais bonneagair 
inbhuanaithe, go leithdháilfear í le haidhm 
cothromaíocht a bhaint amach idir na 
gníomhaíochtaí sna réimsí éagsúla dá 
dtagraítear i bpointe (a) de mhír 1.

Féachfaidh an Coimisiún, i gcomhar leis na 
comhpháirtithe cur chun feidhme, lena 
áirithiú, maidir leis an gcuid sin de 
ráthaíocht AE a mbaintear úsáid aisti i 
dtaca leis an ionú beartais bonneagair 
inbhuanaithe agus maidir leis an gcuid sin 
de ráthaíocht AE a mbaintear úsáid aisti i 
dtaca leis an ionú um infheistíocht 
straitéiseach Eorpach, go leithdháilfear 
iad araon le haidhm cothromaíocht a 
bhaint amach idir na gníomhaíochtaí sna 
réimsí éagsúla dá dtagraítear i bpointe (a) 
de mhír 1 agus i bpointe (e) de mhír 1, 
faoi seach.

Leasú 27

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

 Na hoibríochtaí maoiniúcháin agus 
infheistíochta nach dtagann faoin ionú 
infheistíochta straitéiseach Eorpach, 
féadfaidh siad teacht faoi cheann amháin 
nó níos mó de na réimsí seo a leanas:

 Na hoibríochtaí maoiniúcháin agus 
infheistíochta nach dtagann faoin ionú um 
infheistíocht straitéiseach Eorpach, 
féadfaidh siad teacht faoi cheann amháin 
nó níos mó de na réimsí a leagtar síos i 
bpointí 1 go 15 den Iarscríbhinn seo:

Leasú 28

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 2 – pointe c
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) tionscadail soghluaisteachta 
uirbeacha chliste agus inbhuanaithe a 
bheidh dírithe ar mhodhanna iompair 
uirbeacha íseal-astaíochta, lena n-áirítear 
iompar ar bhealaí uisce intíre agus réitigh 
soghluaisteachta nuálacha, rochtain neamh-
idirdhealaitheach, aerthruailliú agus torann 
laghdaithe, tomhaltas fuinnimh,   líonraí 
cathracha cliste, cothabháil, agus leibhéil 
sábháilteachta a ardú agus minicíocht 
tionóiscí a laghdú, lena n-áirítear do 
rothaithe agus do choisithe);

(c) tionscadail soghluaisteachta 
uirbeacha chliste agus inbhuanaithe a 
bheidh dírithe ar mhodhanna iompair 
uirbeacha astaíochtaí ísle agus nialasacha, 
lena n-áirítear an t-iompar ar uiscebhealaí 
intíre agus réitigh soghluaisteachta 
nuálacha, an rothaíocht, rochtain neamh-
idirdhealaitheach, aerthruailliú agus torann 
laghdaithe, tomhaltas fuinnimh, líonraí 
cathracha cliste, cothabháil, agus leibhéil 
sábháilteachta a ardú agus minicíocht 
tionóiscí a laghdú, lena n-áirítear do 
rothaithe agus do choisithe;

Leasú 29

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 9

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

9. Turasóireacht. 9. An turasóireacht, go háirithe trí 
infheistíochtaí a rannchuidíonn le 
téarnamh, iomaíochas fadtéarmach agus 
inbhuanaitheacht na hearnála agus a 
slabhraí luacha, trí thacú le hoibríochtaí 
lena gcuirtear an turasóireacht 
inbhuanaithe, inrochtana, nuálach agus 
dhigiteach chun cinn, lena n-áirítear san 
éiceathurasóireacht, san 
agrathurasóireacht, sa turasóireacht 
mhuirí, sa turasóireacht chultúrtha, sa 
turasóireacht rothaíochta agus sa 
turasóireacht iarnróid.
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