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RÉASÚNÚ GEARR

Cúlra

Le Clár 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 maidir le simpliú, solúbthacht, sineirgí agus comhleanúnachas i dtaca 
le beartais ábhartha AE. 

Chun freagairt níos fearr ar an ngéarchéim 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, a bhfuil 
riachtanais infheistíochta níos airde i dtimpeallacht riosca méadaithe mar thoradh air. Dá bhrí 
sin, tá ról tábhachtach ag Clár InvestEU, lena ghné lárnach de thionscadail a bhaineann le riosca 
a dhíphlódú isteach, i dtéarnamh eacnamaíoch an Aontais agus in athléimneacht an gheilleagair 
ina iomláine a dhaingniú. 

Léiríonn an togra nua seo ar an iomlán an comhaontú 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, sholáthróidh 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 lena gceadófar don Chlár InvestEU athnuaite oibriú trí 
chúig ionú beartais: bonneagar inbhuanaithe; taighde, nuálaíocht agus digitiú; FBManna; 
infheistíochtaí sóisialta agus scileanna sóisialta; agus infheistíochtaí straitéiseacha Eorpacha. 
Cuireadh an cúigiú ionú beartais, i.e. ionú na n-infheistíochtaí straitéiseacha Eorpacha, leis chun 
freastal ar riachtanais an gheilleagair Eorpaigh sa todhchaí agus chun uathriail straitéiseach a 
dhaingniú nó a choinneáil i bpríomhearnálacha. 

Áirítear an iompar go príomha in “ionú an bhonneagair inbhuanaithe” agus in “ionú na n-
infheistíochtaí straitéiseacha Eorpacha”, a chumhdaíonn bonneagar, sócmhainní soghluaiste 
agus cur in úsáid teicneolaíochtaí nuálacha, araon. Mar a mhol an Coimisiún, tacófar le “hionú 
an bhonneagair inbhuanaithe”, a bhfuil réimsí amhail fuinneamh, nascacht dhigiteach, spás nó 
an comhshaol san áireamh leis, trí sciar de EUR 20 billiún de ráthaíocht fhoriomlán AE. 
Tacófar le “hionú na n-infheistíochtaí straitéiseacha Eorpacha” trí sciar de EUR 31.2 billiún de 
ráthaíocht fhoriomlán AE. Chumhdaítear 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 maidir le 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, le hiomaíochas fadtéarmach 
agus le hathléimneacht 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 ghníomhaíocht eacnamaíoch laistigh agus lasmuigh den Aontas, 
agus tá laghdú mór ar na leibhéil táirgthe ag eascairt as sin, agus in iompar earraí, mar thoradh 
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air sin. Sa bhreis air iompar lastais, tá laghdú mór tagtha ar iompar paisinéirí chomh maith. 

Léirigh ráig na paindéime idirnascacht na slabhraí soláthair domhanda, lena n-áirítear in earnáil 
an iompair, agus nocht sí an spleáchas allmhairiúcháin atá ag tionscail straitéiseacha ar thríú 
tíortha i slabhraí luacha straitéiseacha. Ba cheart dul i ngleic le leochaileachtaí straitéiseacha 
den sórt sin chun feabhas a chur ar fheidhmíocht agus uathriail straitéiseach na hearnála, lena 
rannchuideofar 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 faoina fás inbhuanaithe, 
iomaíochas fadtéarmach, uathriail straitéiseach agus athléimneacht, tá infheistíochtaí measartha 
mór i mbonneagar criticiúil iompair an Aontas de dhíth, sa bhonneagar fisiciúil agus digiteach 
araon, go háirithe maidir le hidirnascacht, soghluaisteacht uirbeach, idirmhódúlacht, bonneagar 
do bhreoslaí malartacha do gach modh iompair, teicneolaíochtaí don tsoghluaisteacht 
inbhuanaithe, chliste agus uathoibrithe agus do 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 thar ionú éagsúil na mbeartas. Ní hamháin go gcaithfidh 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 sábháilteacht iompair, deiseanna poist agus forbairt réigiúnach 
fhadtéarmach. I gcomhréir leis na spriocanna a aontaíodh sa chomhaontú páirteach bunaidh, 
tacaíonn an Rapóirtéir go gcuirfidh na comhpháirtithe cur chun feidhme sprioc i bhfeidhm arb 
é a bheidh inti 55 % ar a laghad den infheistíocht faoin ionú beartais bonneagair 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 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) Mar léiriú ar a thábhachtaí atá dul i 
ngleic leis an athrú aeráide i gcomhréir le 
gealltanais an Aontais i dtaca le 
Comhaontú Pháras maidir leis an Athrú 
Aeráide agus le SFInna a chur chun 
feidhme, rannchuideoidh Clár InvestEU le 
príomhshruthú gníomhaíochtaí aeráide 
agus le sprioc fhoriomlán de 25 % de 
chaiteachas bhuiséad an Aontais a bhaint 
amach mar thacaíocht do chuspóirí aeráide 
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dtreo caiteachas ar chuspóirí aeráide. Le 
gníomhaíochtaí 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.

thar thréimhse CAI 2021-2027, agus le 
sprioc bhliantúil de 30% a luaithe agus is 
féidir agus faoi 2027 ar a dhéanaí. Le 
gníomhaíochtaí faoi Chlár InvestEU, 
meastar go gcaithfear ar a laghad 30 % 
d'imchlúdach airgeadais foriomlán Chlár 
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.

Or. en

Réasúnú

Ba cheart an cur chuige chun tacú le cuspóirí aeráide a aontaíodh cheana a choinneáil, agus 
na figiúirí bliantúla agus foriomlána á n-ailíniú ag an am céanna.

Leasú 2

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 

(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 chun 
borradh a chur faoin bhfás inbhuanaithe, 
iomaíochas agus faoin gcóineasú. 
Cruthaíonn sé riosca míchothromaíochtaí 
méadaithe freisin agus cuireann sé 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, 
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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 
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.

ba cheart go ndíreofar tacaíocht ó Chiste 
InvestEU ar infheistíochtaí in iompar, i 
bhfuinneamh, lena n-áirítear éifeachtúlacht 
fuinnimh agus foinsí fuinnimh in-athnuaite, 
agus i bhfoinsí fuinnimh astaíochtaí ísle 
eile atá sábháilte agus inbhuanaithe, i 
mbonneagar comhshaoil, i mbonneagar a 
bhaineann le gníomhú ar son na haeráide, i 
mbonneagar muirí agus i mbonneagar 
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 
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.

Or. en

Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 19
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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 do gheilleagar an Aontais 
agus na mBallstát agus, mar earnáil, 
d'fhulaing sí crapadh thar a bheith dian de 
thoradh ar phaindéim COVID-19. Ba 
cheart go dtacódh an Clár InvestEU lena 
téarnamh agus go rannchuideodh sé lena 
hiomaíochas fadtéarmach a neartú trí thacú 
le hoibríochtaí a chuireann turasóireacht 
inbhuanaithe, nuálach agus dhigiteach chun 
cinn.

Or. en

Réasúnú

Tá an turasóireacht i measc na hearnálacha is measa atá buailte ag paindéim COVID-19. Ní 
mór do InvestEU tacú go háirithe le téarnamh na hearnála sin a bhfuil ríthábhacht léi don 
Eoraip, ina bhfuil 22.6 milliún duine fostaithe, arb ionann é sin agus 11.2 % d’fhostaíocht 
iomlán AE, agus a rannchuidigh 9,5 % le OTI AE in 2019.

Leasú 4

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 

(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 go mbeidh 
drochéifeachtaí sóisialta dosheachanta. I 
measc nithe eile, tá an spleáchas 
seachtrach atá ag tionscal an Aontais i 
slabhraí luacha straitéiseacha léirithe ag 
ráig na paindéime agus leagtar béim dá 
bhrí sin ar an ngá atá le haghaidh a 
thabhairt ar leochaileachtaí straitéiseacha 
chun feabhas a chur fhreagairt éigeandála 
an Aontais agus ar uathriail straitéiseach a 
mbeidh athléimneacht an gheilleagair ina 
iomláine mar thoradh uirthi. Ní féidir ach 
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buillí ba throime freisin. 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.

Or. en

Réasúnú

Ní mór go mbeadh neartú uathriail straitéiseach an gheilleagair Eorpaigh ina thosaíocht 
faoin ionú beartais nua um infheistíocht straitéiseach Eorpach.

Leasú 5

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, 

(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, lena n-áirítear inter alia na líonraí 
tras-Eorpacha sna hearnálacha iompair, 
fuinnimh agus digiteacha agus go 
háirithe a mbonneagar trasteorann; (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 
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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 
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.

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 don 
tsoghluaisteacht inbhuanaithe, chliste 
agus uathoibrithe agus do lóistíocht i 
ngach modh iompair, 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 
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 don 
Choimisiún critéir mheasúnaithe a bhunú 
chun a chinneadh an bhfuil 
gníomhaíochtaí suntasacha ag tairbhí san 
Aontas agus dá bhrí sin an bhfuil sé 
incháilithe chun tacaíocht a fháil faoin 
ionú um infheistíocht straitéiseach 
Eorpach. Ba cheart gur féidir le tionscadail 
a chuirfeadh le héagsúlú na slabhraí 
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soláthair straitéiseacha sa Mhargadh 
Aontais trí oibríochtaí i roinnt suíomhanna 
éagsúla ar fud an Aontais in ann tairbhe a 
bhaint as.

Or. en

Réasúnú

Tá sé soiléir gur cheart go dtacódh InvestEU faoi ionú nua PIEI le bonneagar criticiúil agus 
le teicneolaíochtaí i réimse an iompair atá tábhachtach ó thaobh straitéis de.

Leasú 6

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 
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 rannchuidíonn 
le huathriail straitéiseach an Aontais 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.

Or. en

Réasúnú

Ní mór go mbeadh neartú uathriail straitéiseach an gheilleagair Eorpaigh ina thosaíocht 
faoin ionú beartais nua um infheistíocht straitéiseach Eorpach.

Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 2 – pointe e
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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 uathriail agus athléimneacht 
straitéiseach an Aontais agus gheilleagar an 
Aontais a choinneáil ar bun agus a atreisiú.

Or. en

Leasú 8

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, ar a n-áirítear eilimintí 
bonneagair nó sócmhainní soghluaiste 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;

Or. en

Réasúnú

Tá sé tábhachtach sócmhainní soghluaiste iompair a chur san áireamh in ionú PIEI chun 
athnuachan flíteanna feithiclí a chur chun cinn agus, dá bhrí sin, an t-aistriú chuig an 
tsoghluaisteacht inbhuanaithe a chur chun cinn mar chuid lárnach den téarnamh.

Leasú 9

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 1 – pointe e – pointe iii
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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 feidhm astu chun an bonneagar 
criticiúil nó na sócmhainní soghluaiste 
faoi phointe (ii) a oibriú agus a choinneáil 
ar bun;

Or. en

Leasú 10

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 do lóistíocht i 
ngach modh iompair;

Or. en

Réasúnú

Ní mór go dtabharfar aghaidh go sainráite faoi ionú PIEI ar theicneolaíochtaí atá 
tábhachtach go straitéiseach do thodhchaí an iompair san Aontas.

Leasú 11

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.

Chomh maith leis 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 
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 
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Aontas a bheidh an bhainistíocht 
feidhmiúcháin acu d’fhonn slándáil an 
Aontais agus a Bhallstát a chosaint.

Or. en

Leasú 12

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

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

Or. en

Réasúnú

Ba cheart an sprioc a aontaíodh cheana maidir le cuspóirí aeráide a choinneáil.

Leasú 13

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 feidhm aisti i 
dtaca leis an ionú beartais bonneagair 
inbhuanaithe agus maidir leis an gcuid sin 
de ráthaíocht AE a mbaintear feidhm aisti 
i dtaca leis an ionú um infheistíocht 
straitéiseach Eorpach, go leithdháilfear 
iad 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.
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Or. en

Réasúnú

Ba cheart le InvestEU go mbainfear amach cothromaíocht idir na réimsí éagsúla a 
chumhdaítear faoin ionú beartais bonneagair inbhuanaithe, mar a aontaíodh cheana. Ba 
cheart go leanfar leis an bprionsabal céanna san ionú beartais nua um infheistíocht 
straitéiseach Eorpach.

Leasú 14

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 
infheistíochta 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:

Or. en

Réasúnú

Is gá soiléireacht maidir leis réimsí a dtugtar aghaidh orthu faoin ionú nua beartais um 
infheistíocht straitéiseach Eorpach agus na réimsí sin a dtugtar aghaidh orthu ag ionuithe 
beartais eile (a aontaíodh cheana).

Leasú 15

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 9

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

9. Turasóireacht. 9. Turasóireacht, go háirithe trí 
infheistíochtaí a rannchuidíonn le 
hiomaíochas agus claochlú fadtéarmach 
na hearnála a neartú trí thacú le 
hoibríochtaí a chuireann turasóireacht 
inbhuanaithe, nuálach agus dhigiteach 
chun cinn.

Or. en
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Réasúnú

Féach freisin Aithris 19.


