
 
Comhairle an 
Aontais Eorpaigh  

 
 
 
 
 
 
An Bhruiséil, 5 Márta 2015 
(OR. en) 
 
 
6831/15 
 
 
 
 
ECOFIN 186 
CODEC 293 
POLGEN 36 
COMPET 109 
RECH 75 
ENER 89 
TRANS 76 
ENV 152 
EDUC 77 
SOC 158 
EMPL 79 
EF 44 
AGRI 102 
TELECOM 61 

 

 

Comhad Idirinstitiúideach: 
2015/0009 (COD)  

  

 

NÓTA 
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Ábhar: Plean Infheistíochta don Eoraip 

Togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
maidir leis an gCiste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha 
agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 agus Rialachán 
(AE) Uimh. 1316/2013 (An Chéad Léamh) 
– Cur chuige ginearálta 

  

Tar éis an chruinnithe a bhí ag COREPER an 5 Márta 2015, gheobhaidh na toscaireachtaí 
san Iarscríbhinn téacs comhréitigh ón Uachtaránacht maidir leis an togra thuas d'fhonn 
go nglacfaidh an Chomhairle (Ecofin) cur chuige ginearálta ag a cruinniú an 10 Márta 2015. 

Na hathruithe a rinneadh ar thogra an Choimisiúin, léirítear iad le cló trom nó le (…) i gcás 
an téacs a scriosadh. 

Na hathruithe de chineál dhlíthiúil theangeolaíoch, tá siad i gcló iodálach. 
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Togra le haghaidh 

 

RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE 

 

maidir leis an gCiste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha, leis an Mol 

Comhairleach Eorpach maidir le hInfheistíocht agus leis an Eolaire do Thionscadail 

Infheistíochta Eorpacha agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 agus Rialachán 

(AE) Uimh. 1316/2013 

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH, 

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagail 172, 

173, 175(3) agus 182(1) de, 

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach, 

Tar éis an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta, 

Ag féachaint do na tuairimí ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus ó Choiste 

na Réigiún, 

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach, 

De bharr an méid seo a leanas: 

(1) Mar thoradh ar an ngéarchéim eacnamaíoch agus airgeadais tháinig laghdú ar leibhéal 

na n-infheistíochtaí laistigh den Aontas. Tá laghdú thart ar 15% tagtha ar an infheistíocht 

ó bhuaicphointe infheistíochta 2007. Tá an tAontas buailte go háirithe le heaspa 

infheistíochta de thoradh éiginnteacht sa mhargadh i dtaca leis an todhchaí eacnamaíoch 

san Aontas agus (...) srianta buiséadacha ar na Ballstáit. I ngeall ar an easpa 

infheistíochta sin tá moill ar an téarnamh eacnamaíoch agus tá drochthionchar aige 

ar chruthú post, ar ionchais maidir leis an bhfás san fhadtéarma agus ar an iomaíochas. 
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(2) Tá beart cuimsitheach de dhíth chun an fáinne fí sin de thoradh easpa infheistíochta 

a iompú droim ar ais. Ar na réamhchoinníollacha is gá le hinfheistíocht a spreagadh tá 

athchóirithe struchtúracha agus freagracht fhioscach. I dteannta le spreagadh athnuaite 

fá choinne infheistíocht airgeadais, d'fhéadfadh na réamhchoinníollacha sin cuidiú 

le fáinne óir a bhunú, ina dtacóidh tionscadail infheistíochta le fostaíocht agus éileamh 

agus lena dtagann méadú inbhuanaithe ar an acmhainneacht fáis. 

(3) D'aithin G20, tríd an Tionscnamh um Bonneagar Domhanda, a thábhachtaí is atá 

an infheistíocht leis an éileamh a spreagadh agus le táirgiúlacht agus fás a mhéadú agus 

tá siad tiomanta do thimpeallacht a chruthú ina n-éascófar leibhéil infheistíochta 

níos airde. 

(4) Le linn na géarchéime eacnamaíche agus airgeadais, d'fhéach an tAontas le fás 

a spreagadh, go háirithe trí thionscnaimh atá leagtha amach sa straitéis Eoraip 2020 

lenar bunaíodh cur chuige le haghaidh fás cliste, inbhuanaithe agus cuimsitheach, agus 

tríd an Seimeastar Eorpach um chomhordú an bheartais eacnamaíoch. Tá ról 

níos mó ag an mBanc Eorpach Infheistíochta ('BEI') i dtionscain agus i gcur chun 

cinn na hinfheistíochta laistigh den Aontas, i bpáirt trí mhéadú ar chaipiteal i mí 

na Nollag 2012. Tá gá le tuilleadh gníomhaíochta lena áirithiú go dtabharfar aghaidh 

ar riachtanais infheistíochta an Aontais agus go n-úsáidfear an leachtacht atá ar fáil 

ar an margadh go héifeachtúil agus go ndíreofar í i dtreo cistiú tionscadal infheistíochta 

inmharthana. 

(5) An 15 Iúil 2014, chuir Uachtarán tofa an Choimisiúin Eorpaigh sraith Treoirlínte 

Polaitiúla don Choimisiún Eorpach faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa. Sna Treoirlínte 

Polaitiúla sin moladh go ndéanfaí "suas le EUR 300 billiún in infheistíocht phoiblí agus 

phríobháideach a úsáid sa gheilleagar réadúil thar na trí bliana seo atá romhainn" chun 

infheistíocht a spreagadh chun críche cruthú post. 
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(6) An 26 Samhain 2014, thíolaic an Coimisiún teachtaireacht dar teideal 
"Plean Infheistíochta don Eoraip"1 ina mbeartaíodh Ciste Eorpach le haghaidh 
Infheistíochtaí Straitéiseacha ('CEIS'), eolaire trédhearcach de thionscadail 
infheistíochta ar leibhéal na hEorpa a bhunú, mol comhairleach a chruthú 
(Mol Comhairleach Eorpach maidir le hInfheistíocht – (...)) agus inar leagadh béim 
ar chlár oibre uaillmhianach chun bacainní ar infheistíocht a bhaint agus chun 
an Margadh Aonair a chomhlánú. 

(7) Ba é tátal na Comhairle Eorpaí an 18 Nollaig 2014 gur "príomhdhúshlán beartais é 
an infheistíocht a chothú agus díriú ar theip an mhargaidh san Eoraip" agus gurb é 
"An fócas nua ar infheistíocht, i dteannta le gealltanas na mBallstát dlús a chur 
le hathchóirithe struchtúracha agus cloí le comhdhlúthú fioscach a thaobhódh le fás, 
a chuirfidh bonn maith faoin bhfás agus poist san Eoraip agus iarrann sí Ciste Eorpach 
le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha a bhunú i nGrúpa BEI leis an aidhm 
EUR 315 billiún a úsáid in infheistíochtaí nua idir 2015 agus 2017", agus d'iarr sí 
ar "Ghrúpa BEI" tús a chur le gníomhaíochtaí trí úsáid a bhaint as a chistí dílse 
amhail ó mhí Eanáir 2015". Chuir an Chomhairle Eorpach i bhfáth freisin 
go "gcomhlánóidh CEIS cláir reatha an Aontais agus gníomhaíochtaí traidisiúnta 
an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta agus go mbeidh sé mar bhreis ar na cláir agus 
ar na gníomhaíochtaí sin. 

(8) Is éard atá sa Chiste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha cuid de chur 
chuige cuimsitheach atá ceaptha le díriú ar éiginnteacht faoi infheistíochtaí poiblí agus 
príobháideacha. Baineann trí cholún leis an straitéis: maoiniú le haghaidh infheistíochta 
a chur ar fáil, deimhin a dhéanamh de go soláthrófar infheistíocht don fhíorgheilleagar 
agus feabhas a chur ar mhuinín na n-infheisteoirí san Aontas. 

(8a) An 13 Eanáir 2015, thíolaic an Coimisiún Eorpach Teachtaireacht2 maidir 
leis an mbealach a ndéanfaidh sé na rialacha atá sa Chomhshocrú Cobhsaíochta 
agus Fáis cheana féin a chur i bhfeidhm. 

1 Teachtaireacht chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig an mBanc Ceannais 
Eorpach, Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa, Coiste na Réigiún agus 
an Banc Eorpach Infheistíochta dar teideal “Plean Infheistíochta don Eoraip”. COIM(2014) 
903 leagan deireanach 

2  Teachtaireacht chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig an mBanc 
Ceannais Eorpach, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa, chuig 
Coiste na Réigiún agus chuig an mBanc Eorpach Infheistíochta dar teideal “An úsáid 
is fearr a bhaint as an tsolúbthacht laistigh de na rialacha atá sa chomhshocrú 
cobhsaíochta agus fáis cheana féin". COIM(2015) 12 leagan deireanach. 
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(9) Ba cheart feabhas a chur ar mhuinín na n-infheisteoirí laistigh den Aontas trí bhacainní 
ar an infheistíocht a bhaint, an Margadh Aonair a threisiú agus (...) an intuarthacht 
rialála a fheabhsú. Tá sé fógartha ag an gCoimisiún go bhfuil sé ina thosaíocht 
pholaitiúil don Choimisiún “an t-ualach rialála a laghdú agus ardleibhéal cosanta 
sóisialta, sláinte agus comhshaoil mar aon le rogha tomhaltóra a choinneáil 
ag an am céanna” agus go ndéanfadh sé “ollchóiriú ar na rialacha chun a chinntiú 
go gcabhróidh siad leis an gclár oibre le haghaidh fáis agus post”3. Ba cheart 
don Choimisiún agus do na Ballstáit dul i mbun an chúraim sin gan mhoill. 
Ba cheart go mbainfeadh obair CEIS, agus infheistíochtaí ar fud na hEorpa i gcoitinne, 
tairbhe as an obair bhreise sin. 

(10) Is éard an cuspóir a bheidh ag CEIS i) cuidiú le réiteach na ndeacrachtaí maidir 
le hinfheistíochtaí táirgiúla agus straitéiseacha san Aontas a mhaoiniú agus a chur chun 
feidhme; agus ii) rochtain níos fearr ar mhaoiniú a áirithiú do chuideachtaí agus 
d'eintitis eile a bhfuil suas le 3000 fostaí iontu, agus aird ar leith á tabhairt 
ar fhiontair bheaga agus mheánmhéide (FMBanna), mar a shainítear sa Rialachán 
seo iad (…). Thairis sin, is iomchuí an rochtain mhéadaithe sin ar mhaoiniú a chur ar fáil 
freisin do chuideachtaí lárchaipitlithe; ar cuideachtaí iad a bhfuil suas le 3000 fostaí 
iontu. Trí na deacrachtaí infheistíochta atá ag an Eoraip faoi láthair a shárú, ba cheart 
go gcuideofar le hiomaíochas, le cumas fáis agus le comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta 
agus críche an Aontais a neartú. 

3  Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, 
chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún 
dar teideal "Clár Oibre an Choimisiúin do 2015: Tús Nua". COIM(2014) 910 leagan 
deireanach. 
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(11) Ba cheart don Chiste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha (CEIS) tacú 
le hinfheistíochtaí straitéiseacha a bhfuil luach ard eacnamaíoch agus sochaíoch acu, 
a chuidíonn le cuspóirí beartais an Aontais a bhaint amach4, amhail tionscadail leasa 
choitinn a bhfuil sé mar aidhm acu an margadh aonair a chomhlánú i réimse 
an iompair, i réimse na teileachumarsáide agus i réimse bhonneagar an fhuinnimh, 
lena n-áirítear idirnaisc iompair agus fuinnimh, agus bonneagar digiteach, fuinneamh 
inathnuaite agus éifeachtúlacht fuinnimh agus acmhainne a mhéadú, agus chun 
an earnáil fuinnimh a fhorbairt agus a nuachóiriú, cur lena iomaíochas agus feabhas 
a chur ar shlándáil an tsoláthair fuinnimh, lena n-áirítear leas a bhaint as acmhainní 
áitiúla fuinnimh, agus cur leis an bhforbairt inbhuanaithe, agus leas a bhaint 
as sinéirge a d’fhéadfadh a bheith ann idir na hearnálacha sin; i réimse na forbartha 
uirbí agus tuaithe agus sa réimse sóisialta; i réimse an chomhshaoil agus i réimse 
na n-acmhainní nádúrtha; agus lena neartaítear bonn eolaíoch agus teicneolaíoch 
na hEorpa, agus buntáistí don tsochaí á gcothú chomh maith le saothrú níos fearr 
acmhainneacht eacnamaíoch agus thionsclaíoch na mbeartas maidir le nuálaíocht, 
le taighde agus le forbairt theicneolaíoch, lena n-áirítear bonneagar taighde, saoráidí 
treoirscéimeanna agus taispeána, gan a bheith teoranta dóibh siúd.  
 Ba cheart do CEIS feabhas a chur ar an rochtain ar mhaoiniú agus ar iomaíochas 
fiontar agus eintiteas eile, agus béim faoi leith á leagan ar FBManna. Ba cheart 
go rannchuideodh CEIS leis an aistriú go geilleagar glas, inbhuanaithe atá tíosach 
ar acmhainní agus le cruthú post ar bhonn inbhuanaithe. 

(12) Tá cúnamh de dhíth ar roinnt mhaith FBManna agus ar chuideachtaí lárchaipitlithe (...) 
ar fud an Aontais, chun maoiniú margaidh a mhealladh, go háirithe i dtaca le hinfheistíochtaí 
a bhfuil riosca níos mó ag baint leo. Ba cheart go gcinnteodh CEIS go mbeadh na heintitis 
sin in ann ganntanais chaipitil agus cliseadh margaidh a shárú ar bhealach níos fearr 
trí chur ar chumas BEI agus an Chiste Eorpaigh Infheistíochta ('CEI') caipiteal a sholáthar 
go díreach agus go indíreach, chomh maith le ráthaíochtaí a sholáthar le haghaidh urrúsú 
ardcháilíochta iasachtaí, agus táirgí eile a dheonaítear d'fhonn aidhmeanna CEIS a bhaint 
amach. 

4  mar a leagtar amach i measc nithe eile in Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 — an Clár Réime 
um Thaighde agus um Nuálaíocht (2014-2020) agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 
1982/2006/CE (IO L 347, 20.12.2013, lch. 104), Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 
ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear an tSaoráid 
um Chónascadh na hEorpa, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 913/2010 agus 
lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 67/2010 
(IO L 348, 20.12.2013, lch. 129) agus Rialachán (AE) Uimh. 1287/2013 
ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Clár 
um Iomaíochas na bhFiontar agus na bhfiontar beag agus meánmhéide (COSME) (2014 - 
2020) agus lena n-aisghairtear Cinneadh 1639/2006/CE (IO L 347, 20.12.2013, lch. 33) 

 

6831/15   yer/CC/jk 6 
 DGG 1A  GA 
 

                                                 



(13) Ba cheart go mbunófaí CEIS laistigh de BEI d’fhonn leas a bhaint as an taithí agus 
as an gcuntas teiste cruthaithe (…) atá aige. Ba cheart obair CEIS maidir le maoiniú 
a thabhairt do FBManna agus do chuideachtaí lárchaipitlithe mar aon le heintitis eile 
a dhíriú tríd an gCiste Eorpach Infheistíochta (CEI) le tairbhe a bhaint óna thaithí 
sna gníomhaíochtaí sin. 

(14) Ba cheart do CEIS díriú ar thionscadail a bhfuil ardluach sochaíoch agus eacnamaíoch 
ag baint leo. Go háirithe, ba cheart do CEIS díriú ar thionscadail lena gcruthófar poist 
inbhuanaithe agus lena gcuirfear (…) fás agus iomaíochas fadtéarmach chun cinn, 
lena n-áirítear trí nuálaíocht agus trí theicneolaíocht a fhorbairt agus a scaipeadh. 
Ba cheart do CEIS tacaíocht a thabhairt do réimse leathan táirgí airgeadais, lena n-áiritear 
cothromas, fiachas nó ráthaíochtaí, chun riachtanais an tionscadail ar leith a shásamh 
ar an mbealach is fearr. Leis an réimse leathan sin táirgí ba cheart go bhféadfadh CEIS 
freastal ar riachtanais an mhargaidh agus infheistíocht phríobháideach sna tionscadail 
á spreagadh aige ag an am céanna. Níor cheart CEIS a chur in ionad maoiniú príobháideach 
don mhargadh ná níor cheart dó é a bhrú amach ach, ina ionad sin, ba cheart dó maoiniú 
príobháideach a spreagadh trí aghaidh a thabhairt ar theipeanna margaidh lena áirithiú 
go mbainfear an úsáid is éifeachtaí agus is straitéisí as airgead poiblí. (…) 

(15) Ba cheart do CEIS díriú ar thionscadail a bhfuil próifíl riosca (...) níos airde acu ná mar atá 
ag ionstraimí BEI agus ionstraimí an Aontais atá ann cheana d'fhonn breisíocht 
thar oibríochtaí reatha a áirithiú. Ba cheart do CEIS tionscadail ar fud an Aontais 
a mhaoiniú, sna tíortha is mó atá thíos leis an ngéarchéim eacnamaíochta agus airgeadais 
chomh maith. Níor cheart CEIS a úsáid ach amháin i gcás nach bhfuil maoiniú ar fáil 
ó fhoinsí eile ar théarmaí réasúnacha. 

(15a) Le dreasachtaí atá bunaithe ar an margadh agus leis an mbreisíocht a sholáthraíonn 
CEIS ba cheart go n-áiritheofaí go ndíreoidh CEIS ar thionscadail atá inmharthana 
go heacnamaíoch agus go sóisialta gan aon réamh-leithdháileadh earnálach nó 
réigiúnach, go háirithe chun aghaidh a thabhairt ar riachtanais infheistíochta airde nó 
ar theipeanna margaidh. I gcás na mBallstát nach bhfuil na margaí airgeadais chomh 
forbartha sin iontu, ba cheart cúnamh teicniúil iomchuí a sholáthar chun a áirithiú 
gur féidir cuspóirí ginearálta an Rialacháin seo a bhaint amach. Ag an am céanna, 
ba cheart go mbeadh CEIS in ann tacú le tionscadail atá fónta ó thaobh 
an chomhshaoil de agus dul chun tairbhe na dtionscal agus na dteicneolaíochtaí 
lena mbaineann acmhainn ard fáis. 

(16) Ba cheart do CEIS díriú ar infheistíochtaí a bhfuil súil leo a bheith inmharthana 
go heacnamaíoch agus go teicniúil agus a bhfuiltear ag súil go ndéanfar creidiúnaithe 
a aisíoc leo. Ba cheart go mbeadh leibhéal áirithe riosca iomchuí i gceist 
leis na hinfheistíochtaí sin, ach ag an am céanna ba cheart dóibh na ceanglais shonracha 
maidir le maoiniú ó CEIS a chomhlíonadh. 
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(16a) Ba cheart go mbronnfaí ar CEIS struchtúr iomchuí rialachais agus go mbeadh feidhm 

an struchtúir sin i gcomhréir leis an sprioc aonair go mbainfí úsáid iomchuí 

as ráthaíocht an Aontais Eorpaigh AE. Ba cheart go mbeadh an struchtúr rialachais 

sin comhdhéanta de Bhord Stiúrtha, Stiúrthóir Bainistíochta agus Coiste 

infheistíochta.  Níor cheart go mbeadh an struchtúr ag tarraingt de nó ag cur isteach 

ar chinnteoireacht BEI, nó go mbeadh sé ina ionadaí ar chomhlachtaí rialaithe 

an bhainc. Ba cheart don Bhord Stiúrtha na treoirlínte infheistíochta a shocrú 

faoinar cheart don Choiste Infheistíochta cinneadh a dhéanamh maidir le húsáid 

ráthaíocht an Aontais, i gcomhréir leis na cuspóirí atá leagtha síos sa Rialachán seo. 

Ba cheart go mbeadh an Stiúrthóir Bainistíochta freagrach as bainistiú laethúil CEIS 

agus go ndéanfadh sé an obair ullmhúcháin do chruinnithe an Choiste infheistíochta. 

(17)  Ba cheart Coiste Infheistíochta a chur ar bun chun cinntí a dhéanamh maidir 

leis an mbealach a n-úsáidfear an ráthaíocht ónAontas Eorpach le haghaidh tionscadail 

aonair agus le haghaidh tionscadail a dtacaítear leo trí bhainc nó institiúidí náisiúnta 

le haghaidh spreagtha agus trí ardáin nó cistí infheistíochta, nach bhfuil ar fáil 

tríd an gCiste Eorpach Infheistíochta (CEI). Is iad saineolaithe neamhspleácha a bhfuil 

sáreolas agus taithí acu i réimsí na n-oibríochtaí lena saothraítear cuspóirí ginearálta 

CEIS, ar cheart a bheith ar an gCoiste Infheistíochta. Ba cheart go mbeadh an Coiste 

Infheistíochta cuntasach do Bhord Stiúrtha CEIS, ar cheart dó comhlíonadh chuspóirí CEIS 

a mhaoirsiú. Príomhghné is ea neamhspleáchas an Choiste Infheistíochta chun muinín 

na hearnála príobháidí agus a rannpháirtíocht sa Phlean Infheistíochta a áirithiú. 

(18) Le go bhféadfadh CEIS tacaíocht a thabhairt d'infheistíochtaí, ba cheart don Aontas 
ráthaíocht a thabhairt i leith suim arb ionann í agus EUR 16 000 000 000. Nuair a thugtar 
cumhdach na ráthaíochta ar bhonn punainne, ba cheart go mbeadh uasteorainn leis ag brath 
ar an gcineál ionstraime, amhail fiachas, caipiteal nó ráthaíochtaí, mar chéatadán de mhéid 
phunann na gceanglas gan íoc. Táthar ag súil go nginfidh tacaíocht CEIS 
EUR 60 800 000 000 in infheistíocht bhreise ó BEI agus CEI, nuair a bheidh an ráthaíocht 
curtha le EUR 5 000 000 000 atá le soláthar ag BEI. Táthar ag súil go nginfear luach 
EUR 315 000 000 000 ar a laghad in infheistíocht san Aontas leis an EUR 60 800 000 000 
sin a fhaigheann tacú ó CEIS  laistigh de thréimhse trí bliana a thosóidh ón trí bliana 
ón dáta a dtiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm. Na ráthaíochtaí a ghabhann 
leis na tionscadail a chuirtear i gcrích gan ráthaíocht a ghairm laistigh de thréimhse 
infhaighteachta na ráthaíochta, beidh siad ar fáil chun tacú le hoibríochtaí nua. 
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(18a) Laistigh de 3 bliana ón dáta a dtiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm, ba cheart 
don Choimisiún tuarascáil a thíolacadh do Pharlaimint na hEorpa agus 
don Chomhairle ina mbeidh meastóireacht neamhspleách ar an úsáid a bhainfear 
as ráthaíocht an Aontais agus ar chomhlíonadh na gcuspóirí ginearálta a leagtar síos 
sa Rialachán seo, lena n-áirítear leas a bhaint as caipiteal príobháideach, chomh maith 
le measúnú ar an mbreisíocht a sholáthróidh CEIS, ar phróifíl riosca na n-oibríochtaí 
a dtacóidh CEIS leo, ar thionchar maicreacnamaíoch CEIS, lena n-áirítear an tionchar 
a bheidh aige ar an bhfás agus ar an bhfostaíocht, ar na seirbhísí a chuirfear ar fáil 
leis an Mol Comhairleach Eorpach maidir le hInfheistíocht (MCEI) agus 
ar chomhlíonadh chuspóirí CEIS agus MCEI. Más iomchuí, ba cheart go mbeadh 
togra do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle chun an Rialachán seo a leasú 
a bheith ag gabháil leis an tuarascáil, lena n-áirítear ag féachaint d'fhormheas 
an Choiste Infheistíochta maidir le tionscadail bhreise agus le ráthaíocht an Aontais 
a athnuachan go leanúnach thar an tréimhse ama dá bhforáiltear sa Rialachán seo. 

(19) Chun go mbainfear amach sprioc EUR 315 billiún  laistigh den tréimhse is giorra 
is féidir, ba cheart go mbeadh ról lárnach ag bainc nó institiúidí náisiúnta le haghaidh 
spreagtha, agus ag ardáin agus cistí infheistíochta, le tacaíocht ó ráthaíocht CEIS, 
maidir le tionscadail inmharthana a shainaithint, le tionscadail a fhorbairt agus, i gcás 
inarb iomchuí, maidir le tionscadail a thabhairt le chéile agus maidir le hinfheisteoirí 
a d’fhéadfadh a bheith ann a mhealladh. Sa chomhthéacs sin, ba cheart go mbeadh sé 
indéanta ardáin ilnáisiúnta a bhunú (...) chun tionscadail trasteorann nó grúpa 
de thionscadail a chur chun cinn ar fud na mBallstát. 

(20) (...) Ba cheart go mbeadh tríú páirtithe in ann tionscadail a chómhaoiniú, i dteannta 
le CEIS, bíodh sin ar bhonn tionscadal i ndiaidh tionscadail nó trí ardáin infheistíochta (...). 

(21) Ba cheart do CEIS cláir reatha an Aontais agus gníomhaíochtaí traidisiúnta an Bhainc 
Eorpaigh Infheistíochta a chomhlánú agus go mbeadh sé mar bhreis ar na cláir agus 
ar na gníomhaíochtaí sin. Sa chomhthéacs sin, tá sé inmholta go mbainfí leas iomlán 
as acmhainní uile an Aontais, idir acmhainní atá ann cheana agus acmhainní 
a leithdháileadh, faoi na rialacha atá ann faoi láthair. Ar choinníoll go mbeidh na critéir 
incháilitheachta uile comhlíonta, ba cheart go bhféadfadh na Ballstáit aon chineál 
maoinithe ón Aontas a úsáid chun cur le maoiniú tionscadal incháilithe a dtacóidh 
an ráthaíocht ón Aontas leo. Ba cheart do sholúbthacht an chur chuige sin cur go mór 
leis an deis infheisteoirí a mhealladh chuig na réimsí infheistíochta ar a bhfuil CEIS dírithe. 
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(22) I gcomhréir leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), ba cheart 

d'infheistíochtaí bonneagair agus tionscadail a bhfaighidh tacú faoi CEIS a bheith 

i gcomhréir le rialacha maidir le státchabhair. Chun na críche sin, agus chun críocha 

na measúnuithe ar státchabhair, d’fhógair an Coimisiún go gcuirfidh sé sraith 

de chroíphrionsabail le chéile, (...) a mbeidh ar aon tionscadal a chomhlíonadh chun a bheith 

incháilithe le haghaidh tacaíochta faoi CEIS. Má chomhlíonann tionscadal na critéir sin agus 

má fhaigheann sé tacaíocht ó CEIS, tá sé fógartha ag an gCoimisiún go ndéanfar 

aon tacaíocht chomhlántach náisiúnta a mheasúnú faoi mheasúnú Státchabhrach simplithe 

agus luathaithe nach mbeidh ach aon cheist bhreise le fíorú ag an gCoimisiún, eadhon 

comhréireacht na tacaíochta poiblí (easpa róchúitimh). Tá sé fógartha ag an gCoimisiún 

freisin go dtabharfaidh sé tuilleadh treorach maidir leis an tsraith croíphrionsabal 

d'fhonn úsáid éifeachtach cistí poiblí a áirithiú. Ba cheart go gcuirfeadh an ceanglas 

comhsheasmhachta leis na prionsabail a bhaineann le státchabhair le húsáid 

éifeachtach acmhainní CEIS. 

(23) I bhfianaise an ghá atá le beart práinneach laistigh den Aontas, féadfaidh sé go mbeidh 

tionscadail bhreise maoinithe ag BEI agus CEI, lasmuigh dá ngnáthphróifíl, i rith 2015 

roimh don Rialachán seo teacht i bhfeidhm, sula dtabharfar comhaontú CEIS i gcrích 

agus sula gceapfar comhaltaí an Choiste Infheistíochta agus an Stiúrthóir Bainistithe. 

D'fhonn tairbhe na mbeart dá bhforáiltear sa Rialachán sin a uasmhéadú, ba cheart gur féidir 

na tionscadail bhreise sin a áireamh faoin gcumhdach ráthaíochta ó AE má chomhlíonann 

siad na critéir shubstainteacha atá leagtha amach sa Rialachán sin. 

(24) Ba cheart oibríochtaí maoinithe agus infheistíochta BEI a fhaigheann tacaíocht ó CEIS 

a bhainistiú i gcomhréir le rialacha agus nósanna imeachta BEI féin, lena n-áirítear bearta 

rialaithe iomchuí agus bearta a dhéantar chun imghabháil cánach a sheachaint, chomh maith 

le rialacha agus nósanna imeachta ábhartha na hOifige Eorpaí Frith-Chalaoise (OLAF) agus 

na Cúirte Iniúchóirí, lena n-áirítear an comhaontú tríthaobhach idir an Coimisiún Eorpach, 

an Chúirt Iniúchóirí agus an Banc Eorpach Infheistíochta. 

(25) Ba cheart do BEI meastóireacht a dhéanamh go rialta ar ghníomhaíochtaí a dtacóidh CEIS 

leo d'fhonn a n-ábharthacht, a bhfeidhmíocht agus a dtionchar a mheasúnú agus d'fhonn 

gnéithe díobh a d'fhéadfadh feabhas a chur ar ghníomhaíochtaí amach anseo a aithint. 

Ba cheart go rannchuideodh na meastóireachtaí sin le cuntasacht agus le hanailís 

ar inbhuanaitheacht.
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 (26) I dteannta na n-oibríochtaí maoinithe agus infheistíochta a sheolfar trí CEIS, ba cheart 
Mol Comhairleach Eorpach maidir le hInfheistíocht (MCEI) a bhunú. Ba cheart do MCEI 
tacaíocht threisithe a thabhairt d'fhorbairt agus d'ullmhú tionscadal ar fud an Aontais, 
trí chur le saineolas an Choimisiúin, BEI, bainc agus institiúidí náisiúnta le haghaidh 
spreagtha agus údaráis bhainistithe na gCistí Eorpacha Struchtúracha agus Infheistíochta. 
Ba cheart pointe aonair iontrála maidir le ceisteanna a bhaineann le cúnamh teicniúil 
le haghaidh infheistíochtaí laistigh den Aontas a bhunú agus ba cheart an cúnamh teicniúil 
a chuirfear ar fáil do thionscnóirí tionscadal ar an leibhéal áitiúil a fheabhsú. Ba cheart 
go soláthrófaí na seirbhísí nua a sholáthróidh MCEI de bhreis orthu sin atá ar fáil 
cheana féin faoi chláir eile de chuid an Aontais, agus ar an dóigh sin, ní dhéanfar 
difear ar bith do leibhéal ná do chumas na tacaíochta a chuirfear ar fáil faoi na cláir 
sin. Ba cheart foráil a dhéanamh do mhaoiniú leordhóthanach le haghaidh na seirbhísí 
breise a sholáthrófar le MCEI. 

 (27) Chun na rioscaí a bhaineann leis an ráthaíocht ón Aontas do BEI a chumhdach, ba cheart 
ciste ráthaíochta ('ciste ráthaíochta') a bhunú. Ba cheart an ciste ráthaíochta a chur le chéile 
trí íocaíocht de réir a chéile ó bhuiséad ginearálta an Aontais. Ba cheart don chiste 
ráthaíochta ioncaim (...) a fháil ina dhiaidh sin ó thionscadail a bhain leas as tacaíocht CEIS 
agus ó shuimeanna a dhéanfar a aisghabháil ó fhéichiúnaithe mainneachtana i gcás ina bhfuil 
an ráthaíocht do BEI comhlíonta cheana leis an gciste ráthaíochta. 

(28) Tá sé beartaithe leis an gciste ráthaíochta cúlchiste leachtachta a sholáthar do bhuiséad 
ginearálta an Aontais in aghaidh caillteanais a thabhóidh CEIS agus a gcuspóirí á mbaint 
amach aige. Ón taithí a fuarthas ar chineál na n-infheistíochtaí atá le tacaíocht a fháil ó CEIS 
is léir gur leordhóthanach soláthar 50% de ráthaíocht iomlán an Aontais (...) don chiste 
ráthaíochta. 

(28a) Gach íocaíocht a dhéanfar leis an gciste ráthaíochta agus gach cinneadh buiséid 
a bhaineann ar shlí eile le feidhmiú CEIS, ba cheart iad a bheith go hiomlán 
i gcomhréir le téarmaí an chreata airgeadais ilbhliantúil agus a bheith údaraithe 
ag Parlaimint na hEorpa agus ag an gComhairle tríd an nós imeachta buiséadach 
bliantúil. 

(29) [Aistrithe go aithris (36a)]
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(30) I bhfianaise a gcineáil comhdhéanaimh, ní 'ionstraimí airgeadais' iad an ráthaíocht ón Aontas 

do BEI ná an ciste ráthaíochta de réir bhrí Rialachán (AE) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint 

na hEorpa agus ón gComhairle5. 

(31) Laistigh den Aontas, tá líon suntasach tionscadal a d'fhéadfadh a bheith inmharthana 

ó thaobh na heacnamaíochta agus na teicneolaíochta nach bhfaigheann maoiniú i ngeall 

ar easpa cinnteachta agus trédhearcachta i ndáil leis na tionscadail sin. Is minic go dtarlaíonn 

sé mar nach bhfuil infheisteoirí príobháideacha ar an eolas faoi na tionscadail nó nach bhfuil 

a ndóthain faisnéise acu chun measúnú a dhéanamh ar na rioscaí infheistíochta. Ba cheart 

don Choimisiún agus BEI (...) cruthú eolaire trédhearcach do thionscadail atá san Aontas 

faoi láthair agus a bheidh ann amach anseo (...) a chur chun cinn ar tionscadail iad atá nó 

a bheidh oiriúnach don infheistíocht. Leis an eolaire tionscadail sin, ba cheart go 

n-áiritheofaí go gcuirfear faisnéis (...) faoi thionscadail infheistíochta ar fáil don phobail 

ar bhonn rialta agus struchtúrtha ionas go n-áiritheofar go mbeidh rochtain ag infheisteoirí 

ar an bhfaisnéis sin. 

(32) Ba cheart go mbeadh na Ballstáit in ann a bheith rannpháirteach in eolaire a chruthú 

le haghaidh infheistíocht Eorpach lena n-áirítear trí fhaisnéis a chur ar fáil 

don Choimisiún agus do EIB maidir le tionscadail infheistíochta ar a gcríoch. 

Sula seolfar an eolaire, ba cheart go rachadh an Coimisiún agus BEI i mbun 

comhairliúchán iomchuí leis na Ballstáit, le saineolaithe agus le geallsealbhóirí, maidir 

leis na prionsabail agus na treoirlínte le haghaidh tionscadail a bheidh le liostú 

san eolaire, lena n-áirítear sásraí chun cosc a chur le foilsiú tionscadail a d’fhéadfadh 

dochar a dhéanamh do shlándáil náisiúnta, agus maidir leis an teimpléad le haghaidh 

faisnéis faoi thionscadail aonair a fhoilsiú. 

5 Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme i ndáil 
le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE, Euratom) 
Uimh. 1605/2002 ón gComhairle (IO L 298 26.10.2012, lch. 1). 
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(33) Cé gur féidir le BEI na tionscadail a aithnítear faoin eolaire tionscadail a úsáid chun 

tionscadail lena dtacóidh CEIS a aithint agus a roghnú, ba cheart raon feidhme níos leithne 

a bheith ag an eolaire tionscadail maidir le tionscadail ar fud an Aontais a shainaithint. 

D'fhéadfaí tionscadail ar féidir iad a mhaoiniú go hiomlán ón earnáil phríobháideach nó 

le cúnamh ó ionstraimí eile a sholáthraítear ar leibhéal na hEorpa nó ar an leibhéal náisiúnta 

a bheith san áireamh sa raon feidhme sin. (...) Níor cheart go dtabharfaí le tuiscint i gcás 

go n-áirítear tionscadal san eolaire tionscadail go mbeidh ann do thacaíocht airgeadais 

phoiblí, nó nach mbeidh, ar leibhéal an Aontais ná ar an leibhéal náisiúnta. 

(34) Chun cuntasacht do shaoránaigh na hEorpa a áirithiú, ba cheart do BEI tuarascálacha a chur 

faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle go rialta faoi dhul chun cinn 

oibríochtaí agus tionchar CEIS. Ba cheart don Choimisiún tuarascáil a thabhairt 

go rialta ar staid an chiste ráthaíochta. 

(35) (…) 

(36) Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit (...) cuspóirí an Rialacháin seo a bhaint amach 

go leordhóthanach, eadhon tacú le hinfheistíochtaí san Aontas agus rochtain níos fearr 

ar mhaoiniú a áirithiú d'eintitis - a mhéid a bhaineann le sriantacht airgeadais - ach gur 

fearr, seachas sin, de bharr a fhairsinge agus a éifeachtaí, is féidir iad a bhaint amach 

ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal 

na coimhdeachta mar a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach. 

I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, mar a leagtar amach san Airteagal sin é, 

ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a ghnóthú. 
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(36a) [aistrithe ó aithris (29)] 

 Chun maoiniú páirteach a dhéanamh ar an ranníocaíocht ó bhuiséad ginearálta an Aontais – 

ba cheart na clúdaigh de chuid (...) Fhís 2020 atá ar fáil a laghdú– an Clár Réime 

um Thaighde agus Nuálaíocht 2014-2020, dá bhforáiltear le Rialachán (AE) 

Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle6, agus de chuidna Saoráide 

um Chónascadh na hEorpa, dá bhforáiltear le Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 

ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle7. Déanann na cláir sin foráil maidir le cuspóirí 

nach ndéanann CEIS foráil maidir leo. Ba cheart, áfach, go n-áiritheofaí leibhéal níos airde 

maoinithe le laghdú an dá chlár i dtaca le maoiniú an chiste ráthaíochta i réimsí áirithe 

dá sainorduithe faoi seach ná mar a d'fhéadfaí a dhéanamh trí na cláir atá ann cheana, 

lena n-áirítear idirnaisc fuinnimh, bonneagar iompair agus digiteach mar aon le nuáil, 

agus taighde agus forbairt. Ba cheart do CEIS a bheith in ann an ráthaíocht ón Aontas 

Eorpach a ghiaráil chun go méadófar an éifeacht airgeadais laistigh de na réimsí taighde, 

forbartha agus nuálaíochta agus iompair, teileachumarsáide agus bonneagair fuinnimh 

seachas na hacmhainní sin a chaitheamh(...) mar dheontais laistigh de na cláir atá beartaithe 

faoi Fís 2020 agus faoin tSaoráid um Chónascadh na hEorpa. (…) 

(36b) Ba cheart, dá bhrí sin, Rialachán (AE) Uimh. 291/2013 agus Rialachán (AE) 

Uimh. 1316/2013 a leasú dá réir. 

(36c) Ba cheart don Choimisiún agus do BEI comhaontú a thabhairt i gcrích ina shonrófar 

na coinníollacha a leagtar síos sa Rialachán seo maidir le bainistiú a dhéanamh 

ar CEIS. Níor cheart go gcuirfí isteach, leis an gComhaontú sin, ar inniúlachtaí 

reachtóir an Aontais, (...) an údaráis bhuiséadaigh, ná BEI, mar a leagtar síos 

sna Conarthaí agus ba cheart, dá bhrí sin, nach mbeadh ann ach na gnéithe sin ar 

de chineál teicniúil agus riaracháin iad go príomha agus ar gá iad chun go gcuirfear 

CEIS chun feidhme go héifeachtach cé nach bhfuil siad bunriachtanach chuige sin, 

6 Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus 
Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE  (IO L 
347, 20.12.2013, lch. 104). 

7 Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa lena leasaítear 
Rialachán (AE) Uimh. 913/2010 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 
agus Rialachán (CE) Uimh 67/2010 (IO L 348, 20.12.2013, lch. 129). 
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TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH: 

CAIBIDIL I - Forálacha tosaigh 

Airteagal - 1a 

Cuspóir agus ábhar 

Bunaítear leis an Rialachán seo an Ciste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha 

(CEIS), ráthaíocht ó AE agus ciste um ráthaíocht ó AE. Ina theannta sin, bunaítear 

leis an Rialachán seo Mol Comhairleach Eorpach maidir le hInfheistíocht (MCEI) agus 

eolaire trédhearcach de thionscadail infheistíochta Aontais atá ann faoi láthair agus 

a d’fhéadfadh a bheith ann amach anseo. 

[Aistrithe ó Airteagal 1] 

Is é an aidhm a bheidh ag CEIS an tacaíocht a leanas a sholáthar san Aontas trí chumas riosca 

a sheasamh a thabhairt do BEI (...): 

a) (…)  infheistíochtaí; (…) 

b) (...) rochtain mhéadaithe ar mhaoiniú do chuideachtaí agus d'eintitis eile chomh maith a bhfuil 

suas le 3000 fostaí acu, agus béim ar leith á leagan ar fhiontair mheánmhéide. (…) 

Chuige sin, foráiltear leis an Rialachán seo do rialacha don Choimisiún maidir le comhaontú 

a thabhairt i gcrích le BEI le haghaidh bhainistiú CEIS agus rialacha maidir le comhaontú 

a dhéanamh le BEI ar mhaithe le cur chun feidhme MCEI. 
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Airteagal - 1b 

Sainmhínithe 

Chun críocha an Rialacháin seo amháin , beidh feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas: 

(a) ciallaíonn ‘bainc nó institiúidí náisiúnta le haghaidh spreagtha’ eintitis dhlíthiúla 

a dhéanann gníomhaíochtaí airgeadais ar bhonn gairmiúil a dtugann Ballstát sainordú 

ina leith, bíodh sin ar leibhéal lárnach, réigiúnach nó áitiúil, chun dul i mbun 

gníomhaíochtaí forbartha nó spreagtha; 

(b) Ciallaíonn ‘ardáin infheistíochta' meáin shainchuspóra, cuntais bhainistithe, 

cómhaoiniú conradh-bhunaithe nó socruithe roinnte riosca nó socruithe a bhunaítear 

in aon slí eile trína dtarchuireann eintitis ranníocaíocht airgeadais d'fhonn roinnt 

tionscadal infheistíochta a mhaoiniú; 

(c) Ciallaíonn ‘fiontair bheaga agus mheánmhéide’ nó ‘FBManna’ micreafhiontair, fiontair 

bheaga agus fiontair mheánmhéide mar a shainmhínítear i Moladh 2003/361/CE. 

(d) Ciallaíonn ‘cuideachtaí lárchaipitlithe’ eintitis dhlíthiúla ina bhfuil suas le 3000 fostaí, 

nach fiontair bheaga agus mheánmhéide(FBManna) iad. 

(e) Ciallaíonn ‘Comhaontú CEIS’ an ionstraim dlí trína sonróidh an Coimisiún agus BEI 

na coinníollacha a leagtar síos sa Rialachán seo maidir le CEIS a bhainistiú. 

(f) Ciallaíonn ‘Comhaontú MCEI’ an ionstraim dlí trína shonraíonn an Coimisiún agus 

BEI na coinníollacha a leagtar síos sa Rialachán seo maidir le cur chun feidhme MCEI. 
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(g) ciallaíonn 'breisíocht' go dtacaíonn CEIS le hoibríochtaí lena dtugtar aghaidh 
ar mhainneachtana sa mhargadh nó ar chásanna infheistíochta fo-optamacha, 
ar oibríochtaí iad nárbh fhéidir a chur i gcrích sa tréimhse sin 
faoi ghnáthionstraimí BEI gan tacaíocht ó CEIS nó gan an méid céanna tacaíochta, 
i rith na tréimhse sin, faoi ionstraimí CEI agus AE. Is iondúil go mbeidh próifíl 
riosca atá níos airde ag na tionscadail a fhaigheann tacaíocht ó CEIS de ghnáth, 
agus iad i mbun poist agus fás a chruthú, ná atá ag na tionscadail a fhaigheann 
tacaíocht ó ghnáthoibríochtaí BEI agus beidh próifíl riosca atá níos airde 
ar an mórchuid ag punann CEIS ná mar a bheidh ag an bpunann infheistíochtaí 
atá ann faoi láthair a fhaigheann tacaíocht ó BEI faoina chuid gnáthbheartas 
infheistíochta. 

 

CAIBIDIL I -An Ciste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí 
Straitéiseacha 

Airteagal 1 
Ciste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha 

[scriosta: aistríodh an chéad fhomhír de mhír 1 chuig Airteagal 2, aistríodh an dara fomhír de mhír 
1 chuig Airteagal -1a] 

Airteagal 2 
(...) Comhaontú CEIS 

- 1. Tiocfaidh an Coimisiún ar chomhaontú le BEI maidir le CEIS a bhainistiú. 
 
1. Beidh an méid seo a leanas san áireamh i gComhaontú CEIS (...): 
 
(a)  na socruithe a bhaineann le bunú CEIS chomh maith le méid agus téarmaí 

na ranníocaíochta airgeadais a chuirfidh BEI ar fáil, lena n-áirítear, 
 

(i) forálacha lena rialófar bunú CEIS mar shaoráid agus cuntas leithleach a bheidh 
inaitheanta go soiléir agus trédhearcach arna mbainistiú ag BEI agus a ndéanfar 
a n-oibríochtaí a idirdhealú go soiléir ó oibríochtaí eile BEI; 
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(ii) méid agus téarmaí na ranníocaíochta airgeadais a chuirfidh BEI ar fáil 

trí CEIS, nach mbeidh níos lú ná 5.000 000000 euro i ráthaíochtaí nó 

in airgead tirim; 

(iii) téarmaí an mhaoinithe nó na ráthaíochtaí a bheidh le tabhairt ag BEI, 

trí CEIS, don Chiste Eorpach Infheistíochta ('CEI'); 

(iv) an fhoráil go mbeidh praghsáil oibríochtaí faoi ráthaíocht ó AE i gcomhréir 

le beartas ginearálta praghsála BEI. 

 

(b)  socruithe rialachais a bhaineann le CEIS, i gcomhréir le hAirteagal 3, gan dochar 

do Phrótacal (Uimh. 5) ar Reacht an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta lena n-áirítear, 

(i)comhdhéanamh an Bhoird Stiúrtha agus líon na gcomhaltaí a bheidh air, is é sin 

ceithre ar a mhéad; 

(ii)an nós imeachta maidir leis an Stiúrthóir Bainistíochta agus an Leas-Stiúrthóir 

Bainistíochta a cheapadh, a luach saothair agus a gcoinníollacha oibre, 

ceapacháin lena gcomhlíonfar na forálacha maidir le foireann BEI, na rialacha 

agus na nósanna imeachta a ghabhfaidh le duine nó daoine eile a chur 

ag feidhmiú ina n-ionad, agus na rialacha agus na nósanna imeachta maidir 

le cuntasacht; 

(iii)an nós imeachta do chomhaltaí an Choiste Infheistíochta a cheapadh agus a bhriseadh 

as a bpoist, a luach saothair agus a gcoinníollacha oibre, na rialacha 

mionsonraithe maidir le vótáil laistigh den Choiste Infheistíochta, lena sonrófar 

an córam agus na vótaí a leithroinnfear ar gach comhalta; 

(iv)an ceanglas gur cheart don Bhord Stiúrtha agus don Choiste Infheistíochta a rialacha 

nós imeachta faoi seach a ghlacadh; 

 

(v) an ceanglas go ndéanfaidh comhlachtaí rialála BEI formheas deiridh 

ar oibríochtaí maoinithe agus infheistíochta a fhaigheann tacaíocht ó CEIS, 

de bhun na bhforálacha a leagtar síos i bPrótacal (Uimh. 5) ar Reacht an Bhainc 

Eorpaigh Infheistíochta. 
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(c) na socruithe a bhaineann leis an ráthaíocht ó AE, a bheidh ina ráthaíocht 

neamhchoinníollach, neamh-inchúlgháirthe chéad-éileamh i bhfabhar BEI, ar socruithe iad 

lena n-áirítear, 

(i)rialacha mionsonraithe maidir le soláthar na ráthaíocht ó AE, i gcomhréir le hAirteagal 

7, a n-áireofar orthu a cuid rialacha mionsonraithe i dtaca le cumhdach agus 

a cumhdach sainmhínithe ar phunanna de chineálacha sonracha ionstraimí; 

(ii)ceanglais go ndeanfar luach saothair maidir le riosca a leithdháileadh i measc 

ranníocóirí i gcomhréir lena sciar faoi seach i riosca a sheasamh. Déanfar luach 

saothair leis an Aontas agus íocaíochtaí ar ráthaíochtaí ó AE ar bhealach 

tráthúil ach ní dhéanfar iad go dtí go mbeidh íocaíochtaí agus caillteanais 

ó oibríochtaí ghlanluacháilte; 

(iii)ceanglais a rialaíonn úsáid na ráthaíochta ó AE i gcomhréir le hAirteagal 5 

den Rialachán seo, lena n-áirítear na coinníollacha íocaíochta amhail tréimhsí 

ama sonracha, an t-ús a bheidh le híoc ar na méideanna dlite agus na socruithe 

leachtachta a mbeidh gá leo; 

(iv)forálacha agus nósanna imeachta a bhaineann le héilimh a ghnóthú, a chuirfear é 

de chúram ar BEI, i gcomhréir le Airteagal 7(4). 

 

(d) na rialacha mionsonraithe le haghaidh formheas ag an gCoiste Infheistíochta ar úsáid 

na Ráthaíochta ó AE do thionscadail aonair nó trí ardáin infheistíochta, nó institiúidí bainc 

náisiúnta le haghaidh spreagtha i gcomhréir leis an Rialachán seo agus go háirithe Airteagal 

2a; 

 

(e)  na nósanna imeachta maidir le moltaí infheistíochta a chur isteach agus formheas 

moltaí le haghaidh úsáid na ráthaíochta ó AE, lena n-áirítear, 

(i)an nós imeachta maidir le tarchur chuig Coiste Infheistíochta na dtionscadal; 

(ii)an ceanglas go mbeidh an nós imeachta chun iarratais a chur isteach agus formheas 

moltaí le haghaidh úsáid na ráthaíochta ó AE gan dochar do rialacha 

cinnteoireachta BEI a leagtar síos faoi Phrótacal (Uimh. 5) ar Reacht an Bhainc 

Eorpaigh Infheistíochta, agus go háirithe Airteagal 19 de; 
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(iii) rialacha ina sonraítear tuilleadh na forálacha idirthréimhseacha faoi Airteagal 

20, agus go háirithe an chaoi a n-áireofar oibríochtaí a shainíonn BEI le linn 

na tréimhse dá dtagraítear in Airteagal 20 faoi chumhdach na ráthaíochta ó AE. 

(f)  socruithe maidir le faireachán, tuairisciú agus cuntasacht a bhaineann le CEIS 

lena n-áirítear, 

(i) na dualgais a thiteann ar BEI i dtaca le tuairisciú a dhéanamh ar oibríochtaí, 

agus, de réir mar is iomchuí, i gcomhar le EIF, i gcomhréir le hAirteagal 10 

den Rialachán seo; 

(ii) na hoibleagáidí a bhaineann le tuairisciú airgeadais agus a eascraíonn as CEIS; 

(iii) rialacha maidir le hiniúchóireacht agus gnóthaí frithchalaoise, i gcomhréir 

le hAirteagal 14 agus Airteagal 15 den Rialachán seo; 

(iv) príomhtháscairí feidhmíochta, i dtaca le húsáid na ráthaíochta ó AE go háirithe, 

comhlíonadh na gcuspóirí ginearálta a leagtar síos in Airteagal 2a, leas a bhaint 

as caipiteal príobháideach agus tionchar maicreacnamaíoch CEIS, 

lena n-áirítear an tionchar atá aige ar thacaíocht don infheistíocht. 

 

(g)  na nósanna imeachta le haghaidh leasú a dhéanamh ar an gComhaontú agus 

na coinníollacha a ghabhfaidh leis an leasú sin a d’fhéadfadh tarlú ar thionscnamh 

an Choimisiúin nó BEI, agus a mbeidh an oibleagáid ar áireamh iontu tuairisciú 

chuig an gComhairle agus chuig Parlaimint na hEorpa maidir leis an leasú; 

 

(h)  aon choinníollacha eile de chineál riaracháin nó eagrúcháin ar gá iad le haghaidh 

bainistiú a dhéanamh ar CEIS sa mhéid is go ngabhfaidh úsáid chuí na ráthaíochta ó AE leo. 

 

 

2. Forálfar don méid a leanas freisin le Comhaontú CEIS: 

 

(a) go mbeidh gníomhaíochtaí CEIS a dhéanann CEI faoi rialú chomhlachtaí rialála CEI; 

 

(b)tá luach saothair is inchurtha i leith an Aontais ó oibríochtaí a fhaigheann tacaíocht 

ó CEIS le cur ar fáil tar éis asbhaint na n-íocaíochtaí a dhéanfar de bharr gairmeacha 

ar an ráthaíocht ón Aontas Eorpach agus, ina dhiaidh sin, costas, i gcomhréir 

le hAirteagal 5(3) agus le comhaontú MCEI. 
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Airteagal 2a 

Na critéir incháilitheachta maidir le húsáid ráthaíocht an Aontais 

1. Forálfar le Comhaontú CEIS go dtacóidh CEIS leis an méid seo a leanas: 

(a)  go bhfuil siad comhsheasmhach le beartais an Aontais, 

(b) go bhfuil siad inmharthana go heacnamaíoch agus go teicniúil, 

(c)  breisíocht a chur ar fáil, agus 

(d) i gcás inar féidir, an úsáid is fearr is féidir a bhaint as caipiteal na hearnála 

príobháidí. 

2. Chomh maith leis sin, forálfar le comhaontú CEIS go dtacóidh CEIS le tionscadail 

a shaothraíonn aon cheann de na cuspóirí ginearálta seo a leanas: 

(a) bonneagar a fhorbairt 

(b) taighde, forbairt agus nuálaíocht 

(c) infheistíocht a dhéanamh san oideachas agus san oiliúint, sa tsláinte, agus 

i dteicneolaíocht na faisnéise agus na cumarsáide 

(d) an earnáil fuinnimh a fhorbairt 

(e) tacaíocht airgeadais a chur ar fáil do chuideachtaí agus d'eintitis eile chomh maith 

a bhfuil suas le 3000 fostaí acu, agus béim ar leith á leagan FBManna. 

3. Agus an beartas infheistíochta agus beartais rioscaí á mbunú le haghaidh tacaíocht 

CEIS, cuirfidh an Bord Stiúrtha san áireamh an gá atá ann go seachnófaí nochtadh 

iomarcach laistigh d'earnáil ar leith nó de limistéar geografach ar leith.
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Airteagal 3 

Rialú CEIS 

- 1. Nuair a bheidh na cúraimí a chuirtear orthu faoin Rialachán seo á gcur i gcrích, 

ní shaothróidh na comhlachtaí rialála dá dtagraítear san Airteagal seo ach 

na cuspóirí a leagtar síos leis an Rialachán seo. 

1. Forálfar le Comhaontú CEIS go mbeidh CEIS á rialú ag Bord Stiúrtha, is é sin bord 

a chinnfidh, ar mhaithe le feidhm a bhaint as an ráthaíocht ó AE, treoraíocht straitéiseach, 

mar aon le leithdháileadh na sócmhainne straitéisí agus na beartais agus na nósanna 

imeachta oibriúcháin, lena n-áirítear beartas infheistíochta na dtionscadal ar féidir le CEIS 

tacú leo, agus a chinnfidh an chaoi a chaithfear leis na hardáin infheistíochta agus 

próifíl riosca CEIS, i gcomhréir leis na cuspóirí a leagtar amach faoi Airteagal 2a(2). 

Glacfaidh an Bord Stiúrtha treoirlínte infheistíochta faoin úsáid a bhainfear 

as an ráthaíocht ó AE a bheidh le cur chun feidhme ag an gCoiste Infheistíochta. 

Cuirfear na treoirlínte infheistíochta ar fáil don phobal. 

1a.  Leithdháilfear an líon Comhaltaí a bheidh ar an mBord Stiúrtha idir an Coimisiún 

agus BEI, bunaithe ar mhéid na ranníocaíochtaí ó bhuiséad an Aontais agus 

ó bhuiséad BEI faoi seach, i bhfoirm airgid nó ráthaíochtaí. 

Déanfaidh an Bord Stiúrtha duine dá chomhaltaí a thoghadh chun bheith 

ina chathaoirleach. Is trí chomhthoil a ghlacfaidh an Bord Stiúrtha cinntí. 

2. (…) 

3. (…) 

 4. Forálfar le Comhaontú CEIS go mbeidh Stiúrthóir Bainistíochta ag CEIS, duine a bheidh 

freagrach as bainistiú laethúil CEIS agus cruinnithe an Choiste Infheistíochta dá dtagraítear 

i mír 5 a ullmhú agus cathaoirleacht a dhéanamh orthu. Beidh cúnamh á thabhairt 

ag an Leas-Stiúrthóir Bainistíochta don Stiúrthóir Bainistíochta. 

Cuirfidh an Stiúrthóir Bainistíochta tuarascáil faoi bhráid an Bhoird Stiúrtha gach ráithe 

maidir le gníomhaíochtaí CEIS. 
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Tar éis nós imeachta roghnúcháin oscailte, trédhearcach i gcomhréir le nósanna imeachta 

BEI, ceapfaidh Uachtarán BEI an Stiúrthóir Bainistíochta agus an Leas-Stiúrthóir 

Bainistíochta ar feadh téarma socraithe trí bliana a fhéadfar a athnuachan uair amháin, ar 

thogra ón mBord Stiúrtha. 

5. Forálfar le Comhaontú CEIS go mbeidh Coiste Infheistíochta ag CEIS, a bheidh freagrach 

as scrúdú a dhéanamh ar aon oibríochtaí a d'fhéadfadh a bheith ann, gan dochar 

d'Airteagal 6(5), i gcomhréir le beartais infheistíochta CEIS agus tacaíocht do ráthaíocht 

an Aontais á formheas maidir le hoibríochtaí faoin Rialachán seo. 

Is éard a bheidh ar an gCoiste Infheistíochta ocht saineolaí neamhspleácha agus 

an Stiúrthóir Bainistíochta. Beidh taithí ábhartha margaidh ar leibhéal ard ag saineolaithe 

neamhspleácha agus (...) ceapfaidh an Bord Stiúrtha iad ar feadh (...) tréimhse shocraithe 

inathnuaite suas go dtí trí bliana ach nach mó ná sé bliana san iomlán. Ceapfar 

saineolaithe an Choiste Infheistíochta tar éis nós imeachta roghnúcháin oscailte, 

trédhearcach. Agus na saineolaithe á gceapadh aige chuig an gCoiste Infheistíochta, 

áiritheoidh an Bord Stiúrtha go mbeidh comhdhéanamh an Choiste Infheistíochta 

éagsúlaithe, chun a áirithiú go mbeidh a chomhaltaí ar an eolas tríd is tríd faoi 

na hearnálacha sin a chumhdaítear in Airteagal 2a agus faoi na margaí geografacha 

éagsúla laistigh den Aontas. 

Déanfaidh Bord Stiúrtha CEIS maoirseacht ar chomhlíonadh chuspóirí CEIS. 

Nuair a bheidh páirt á glacadh acu i ngníomhaíochtaí an Choiste Infheistíochta, 

comhlíonfaidh a chuid comhaltaí a ndualgais go neamhchlaonta chun leas CEIS. 

Nuair a chuirfidh siad na treoirlínte a ghlacfaidh an Bord Stiúrtha chun feidhme 

agus nuair a dhéanfaidh siad cinntí maidir le húsáid na ráthaíochta ón Aontas, 

ní lorgóidh siad treoracha ó BEI, ó institiúidí an Aontais, ó na Ballstáit ná ó 

aon chomhlacht poiblí nó príobháideach eile agus ní ghlacfaidh siad le treoracha 

uathu. Beidh socruithe eagraíochtúla leordhóthanacha i bhfeidhm chun 

neamhspleáchas oibríochtúil an Choiste Infheistíochta a áirithiú, gan dochar 

don tacaíocht anailíseach, riaracháin agus lóistíochúil a chuirfidh foireann BEI ar fáil 

don Choiste Infheistíochta. 

Déanfaidh an Coiste Infheistíochta cinntí trí thromlach simplí. 
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Caibidil II - Ráthaíocht an Aontais agus an Ciste Ráthaíochta 

Airteagal 4 
AnRáthaíocht ón Aontas Eorpach 

Déanfaidh an tAontas ráthaíocht a chur ar fáil do BEI le haghaidh oibríochtaí maoinithe 
nó infheistíochta arna ndéanamh laistigh den Aontas, nó oibríochtaí idir Ballstát agus tír 
a thagann faoi raon feidhme Bheartas Comharsanachta na hEorpa, lena n-áirítear 
an Chomhpháirtíocht Straitéiseach, an Beartas um Méadú agus an Limistéar Eorpach 
Eacnamaíoch nó Comhlachas Saorthrádála na hEorpa, nó idir Ballstát agus Tír nó Críoch 
Thar Lear, mar a leagtar amach in Iarscríbhinn II a ghabhann leis an gConradh 
ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, a chumhdaítear leis an Rialachán seo agus 
leis an gComhaontú CEIS ('an ráthaíocht ó AE'). (…) 

Airteagal 5 
Ceanglais maidir leis an ráthaíocht ón Aontas Eorpach a úsáid 

1. Tabharfar an ráthaíocht ó AE faoi réir theacht i bhfeidhm Chomhaontú CEIS. 

2. Tabharfar ráthaíocht an Aontais ar mhaithe le hoibríochtaí maoinithe agus infheistíochta 
BEI a fhormheasann an Coiste Infheistíochta dá dtagraítear in Airteagal 3(5) nó ar mhaithe 
le maoiniú do CEI chun oibríochtaí maoinithe agus infheistíochta BEI a dhéanamh 
i gcomhréir le hAirteagal 7(2). (…) 

2a. Féadfar an ráthaíocht ón Aontas a thabhairt le haghaidh maoiniú BEI agus 
le haghaidh oibríochtaí infheistíochta a bheidh formheasta ag an gCoiste 
Infheistíochta faoi [OI cuir isteach an dáta 4 bliana tar éis don Rialacháin seo teacht 
i bhfeidhm] agus a mbeidh conradh sínithe ina leith idir BEI agus an tairbhí nó 
an t-idirghabhálaí airgeadais faoin 30 Meitheamh 2020. 

2b. Féadfar an ráthaíocht ón Aontas Eorpach a thabhairt chun an Ciste Eorpach 
Infheistíochta a mhaoiniú nó chun ráthaíochtaí a thabhairt dó d'fhonn oibríochtaí 
maoinithe agus infheistíochtaí BEI a dhéanamh i gcomhréir le hAirteagal 7(2), 
arna bhformheas ag an mBord Stiúrthóirí CEI faoin [OF dáta le cur isteach: 4 bliana 
tar éis don Rialacháin seo teacht i bhfeidhm] agus a mbeidh conradh idir CEI agus 
an t-idirghabhálaí airgeadais sínithe ina leith faoin 30 Meitheamh 2020. 
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3. I gcomhréir le hAirteagal 17 de Reacht BEI(...), muirearóidh BEI tairbhithe 

na n-oibríochtaí maoinithe le go gclúdófar gach costas a bhaineann le CEIS. Gan dochar 

don dara fomhír agus don tríú fomhír den mhír seo, ní bheidh aon chaiteachas riaracháin 

nó aon táillí eile de chuid BEI le haghaidh gníomhaíochtaí maoinithe agus infheistíochta 

a rinne BEI faoin Rialachán seo á gcumhdach ó bhuiséad ginearálta an Aontais. 

Féadfaidh BEI an ráthaíocht ón Aontas Eorpach a úsáid laistigh d'uasteorainn charnach 

a chomhfhreagraíonn do 1% d'oibleagáidí iomlána na ráthaíochta ón Aontas Eorpach 

atá gan réiteach chun costais a chumhdach nár aisghabhadh ó thairbhithe na n-oibríochtaí 

maoinithe agus infheistíochta toisc gur mainníodh iad a ghearradh. 

 Ina theannta sin, féadfaidh BEI an ráthaíocht ó AE a úsáid chun sciar ábhartha 

na gcostas aisghabhála a d'fhéadfadh a bheith ann a chumhdach, mura n-asbhaintear 

iad as fáltais aisghabhála agus costais a d'fhéadfadh a bheith ann agus a bhaineann 

le bainistiú leachtachta. 

(...) Féadfar buiséad an Aontais a úsáid chun (...) táillí CEI a chumhdach i gcás 

ina dtabharfaidh BEI cistiú do CEI thar ceann CEIS, ar cistiú é a ráthaítear 

leis an ráthaíocht ón Aontas Eorpach i gcomhréir le hAirteagal 7(2) (...). 

4. (...) Féadfaidh na Ballstáit leas a bhaint as aon chineál maoiniúcháin ón Aontas, 

lena n-áirítear ionstraimí arna mbunú faoi na gréasáin thras-Eorpacha, tionsclaíocht 

agus beartais struchtúracha an Aontais chun rannchuidiú le maoiniú tionscadal 

incháilithe a bhfuil infheistiú á dhéanamh ag BEI féin iontu, nó ag BEI trí CEI, 

le tacaíocht na ráthaíochta ón Aontas, ar choinníoll go gcomhlíonfar critéir 

incháilitheachta na n-ionstraimí ábhartha agus CEIS araon. 
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Airteagal 6 

Ionstraimí incháilithe 

1. Chun críocha Airteagal 2a(2), úsáidfidh BEI an Ráthaíocht ón Aontas ionas go gcumhdófar 

riosca le haghaidh na n-ionstraimí sin dá dtagraítear sa dara mír den Airteagal seo agus 

i gcomhréir le hAirteagal 7. 

2. Beidh na hionstraimí seo a leanas incháilithe maidir le cumhdach tríd an ráthaíocht 

ón Aontas (...): 

(a) Iasachtaí BEI, ráthaíochtaí, frithráthaíochtaí, ionstraimí margaidh caipitil, aon fhoirm eile 

d'ionstraim maoinithe nó feabhsaithe creidmheasa, ranníocaíochtaí cothromais nó 

cuasachothromais, lena n-áirítear trí bhainc nó institiúidí náisiúnta le haghaidh 

spreagtha, trí ardáin infheistíochta nó trí chistí infheistíochta. Tabharfar, gheofar nó 

eiseofar na hIonstraimí sin ar mhaithe le hoibríochtaí a dhéantar san Aontas, (...) 

i gcomhréir leis an Rialachán seo agus i gcás inar tugadh maoiniú BEI i gcomhréir 

le comhaontú maoinithe nó idirbheart a shíneoidh BEI nó a thabharfaidh sé aghaidh 

air agus nach bhfuil imithe in éag ná curtha ar ceal; 

 

(b) Maoiniú BEI le CEI ionas gur féidir leis tabhairt faoi iasachtaí, ráthaíochtaí, 

fhrithráthaíochtaí, aon fhoirm eile d'ionstraim feabhsaithe creidmheasa, ionstraimí 

margaidh caipitil agus ranníocaíochtaí cothromais nó cuasachothromais, lena n-áirítear 

trí bhainc nó institiúidí náisiúnta le haghaidh spreagtha, trí ardáin infheistíochta nó 

trí chistí infheistíochta. Tabharfar, gheofar nó eiseofar na hionstraimí sin ar mhaithe 

le hoibríochtaí a dhéantar san Aontas, i gcomhréir leis an Rialachán seo agus i gcás 

inar tugadh maoiniú CEI i gcomhréir le comhaontú maoinithe nó idirbheart a shíneoidh 

CEI nó a thabharfaidh sé aghaidh air agus nach bhfuil imithe in éag ná curtha ar ceal. 

3. Féadfaidh BEI, ráthaíocht a thabhairt freisin do bhainc nó d'institiúid náisiúnta 

le haghaidh spreagtha faoi fhrithráthaíocht de chuid an Aontais. 
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4. Féadfaidh BEI infheistiú le tacaíocht ó CEIS in ardán infheistíochta. Féadfaidh BEI 

ráthaíocht a thabhairt freisin faoin Rialachán seo d'ardán infheistíochta faoi 

fhrithráthaíocht an Aontais. 

5. Is faoi réir ceadú roimh ré ón gCoiste Infheistíochta a bheidh úsáid na ráthaíochta 

ó AE i leith na n-oibríochtaí sin dá dtagraítear i mír 2 (a), i mír 3 agus i mír 4. Maidir 

le tionscadail bhunúsacha a bhaineann le hoibríochtaí maoinithe nó infheistíochta 

BEI féin, nó a chuirtear chun feidhme trí bhanc nó institiúid náisiúnta le haghaidh 

spreagtha nó trí ardán infheistíochta ina bhfuil roinnt tionscadal bunúsach, cuirfear 

faoi bhráid an Choiste Infheistíochta go comhpháirteach iad de ghnáth, 

lena bhformheas, ach amháin má chinnfidh an Coiste Infheistíochta a mhalairt. 

Cinnfidh an Coiste Infheistíochta an gcuirfear oibríochtaí nua faoina bhráid 

lena bhfhormheas, ar oibríochtaí iad a chuirfear chun feidhme trí bhanc nó institiúid 

náisiúnta le haghaidh spreagtha nó trí ardán infheistíochta agus ar fhormheas 

an Coiste cheana go bhféadfaidh BEI an ráthaíocht ó AE a úsáid ina leith. 

6. Laistigh dá oibríochtaí faoi CEIS, féadfaidh CEI ráthaíocht a dheonú do bhanc nó 

d'institiúid náisiúnta le haghaidh spreagtha nó d'ardán infheistíochta nó infheistíocht 

a dhéanamh in ardán infheistíochta. 

Airteagal 7 

Cumhdach agus téarmaí maidir leis an ráthaíocht ón Aontas Eorpach 

1. Beidh an ráthaíocht ón Aontas (...) ar cóimhéid le méid nach mó ná EUR 16 000 000 000 

ag am ar bith, arbh fhéidir uasmhéid de EUR 2 500 000 000 a leithdháileadh do chistiú nó 

ráthaíochtaí BEI chuig CEI i gcomhréir le mír 2. (...)Glaníocaíochtaí comhiomlána 

as buiséad ginearálta an Aontais faoin ráthaíocht ón Aontas, (...) ní bheidh siad níos mó 

ná EUR 16 000 000 000. 
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2. I gcomhréir le hAirteagal 2(1)(c)(ii), leithdháilfear luach saothair riosca punainne 

i measc na rannpháirtithe i gcomhréir lena scair riosca faoi seach ó thaobh dul 

i riosca. Beidh an tAontas Eorpach incháilithe chun ráthaíochtaí céadchaillteanais 

a sholáthar ar bhonn punainne nó chun ráthaíocht iomlán a sholáthar. Féadfar an ráthaíocht 

ón Aontas a dheonú ar bhonn pari passu leis na rannpháirtithe eile. 

 I gcás ina gcuireann BEI cistiú nó ráthaíochtaí ar fáil do CEI chun oibríochtaí BEI cistithe 

agus infheistíochta a dhéanamh, déanfaidh ráthaíocht an Aontais foráil le haghaidh 

ráthaíocht iomlán maidir le cistiú ó BEI ar choinníoll go gcuirfidh BEI an méid céanna 

maoinithe nó ráthaíochtaí ar fáil gan ráthaíocht ón Aontas. An méid atá cumhdaithe 

ag an ráthaíocht ón Aontas, ní rachaidh sé thar EUR 2 500 000 000. 

3. I gcás ina ngaireann BEI ar an ráthaíocht ón Aontas i gcomhréir le Comhaontú CEIS, 

íocfaidh an tAontas ar éileamh i gcomhréir le téarmaí an Chomhaontaithe sin. 

4. I gcás ina ndéanann an tAontas aon íocaíocht faoin ráthaíocht ón Aontas, is é BEI 

a thabharfaidh faoi na héilimh ar na méideanna a íocadh a aisghabháil agus cúiteoidh sé 

na suimeanna a aisghabhtar leis an Aontas. 

5.  Déanfar an ráthaíocht ón Aontas a thabhairt mar ráthaíocht bunaithe ar éileamh 

i leith ionstraimí dá dtagraítear in Airteagal 6 chun an méid seo a leanas 

a chumhdach: 

- maidir le hionstraimí fiachais dá dtagraítear in Airteagal 6(2)(a): an phríomhshuim 

agus an t-ús go léir agus na méideanna uile a bheidh dlite do BEI ach gan a bheith 

faighte aige i gcomhréir le téarmaí na n-oibríochtaí maoinithe suas go dtí pointe 

na mainneachtana; 

- maidir le hinfheistíochtaí cothromais dá dtagraítear in Airteagal 6(2)(a): 

na méideanna a infheistíodh agus a gcostas cistithe comhlachaithe; 

- maidir le hoibríochtaí dá dtagraítear in Airteagal 6(2)(b): na méideanna 

a úsáideadh agus an costas cistithe comhlachaithe. 

Leis an ráthaíocht ón Aontas, cumhdófar freisin na méideanna dá dtagraítear sa dara 

agus sa tríú fomhír d’Airteagal 5(3). 
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Airteagal 8 

Ciste Ráthaíochta an Aontais Eorpaigh 

1. Bunófar Ciste Ráthaíochta an Aontais Eorpaigh ('ciste ráthaíochta'), óna n-íocfar BEI 

i gcás gairm ar an ráthaíocht ón Aontas. 

2. Beidh an ciste ráthaíochta maoinithe ag an méid a leanas: 

(a) íocaíochtaí ó bhuiséad ginearálta an Aontais, 

(b) torthaí ó acmhainní an chiste ráthaíochta a infheisteofar, 

(c) méideanna arna n-aisghabháil ó fhéichiúnaithe mainneachtana i gcomhréir leis 

an nós imeachta aisghabhála a leagtar síos i gComhaontú CEIS dá bhforáiltear 

in Airteagal 2(1)(c)(iv), 

(d)  ioncam agus aon íocaíochtaí eile a gheobhaidh an tAontas i gcomhréir 

le Comhaontú CEIS. 

3. Is éard a bheidh i gceist le dearlaicí leis an gCiste Ráthaíochta dá bhforáiltear i bpointí (b) 

agus (d) de mhír 2 den Airteagal seo ioncam sannta inmheánach i gcomhréir 

le hAirteagal 21(4) de Rialachán (AE) Uimh. 966/2012. 

4.  Déanfaidh an Coimisiún acmhainní an Chiste Ráthaíochta dá bhforáiltear faoi mhír 2 

a bhainistiú go díreach agus a infheistiú i gcomhréir le prionsabal na bainistithe fónta 

airgeadais, agus beidh siad de réir rialacha stuamachta iomchuí. 

5. Beidh dearlaicí leis an gCiste Ráthaíochta dá dtagraítear i mír 2 á n-úsáid chun an leibhéal 

iomchuí a bhaint amach ionas go léireofaí na hoibleagáidí iomlána maidir leis an ráthaíocht 

ón Aontas (‘spriocmhéid’). Beidh an spriocmhéid socraithe ag 50% de na hoibleagáidí 

ráthaíochta iomláine atá ag an Aontas. 

Beidh an spriocmhéid i dtosach á íoc de réir a chéile trí na hacmhainní dá dtagraítear 

i bpointe(a) de mhír 2(...). Má rinneadh gairmeacha ar an ráthaíocht le linn chruthú tosaigh 

an chiste ráthaíochta, na dearlaicí don chiste ráthaíochta dá bhforáiltear i bpointí (b), (c) 

agus (d) de mhír 2, rannchuideoidh (...) siad le baint amach an spriocmhéid suas le méid 

arb ionann é agus na gairmeacha a rinneadh ar an ráthaíocht. 
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6. (…) 

7. Tar éis (...) measúnú a dhéanamh ar leordhóthanacht leibhéal an chiste ráthaíochta 

i gcomhréir leis an tuarascáil dá bhforáiltear in Airteagal 10(6): 

(a) íocfar aon bharrachas in aon idirbheart amháin faoi cheannteideal speisialta sa ráiteas 

ioncaim i mbuiséad ginearálta an Aontais (...)don bhliain n+1, 

(b) íocfar aon athshlánú ar an gciste ráthaíochta i dtráinsí bliantúla le linn uastréimhse 

trí bliana a thosóidh le bliain n+1. 

8. Ón 1 Eanáir 2019, má thiteann leibhéal an chiste ráthaíochta faoi bhun 50% 

den sprioc-mhéid, de thoradh gairmeacha ar an ráthaíocht, cuirfidh an Coimisiún tuarascáil 

isteach faoi bhearta eisceachtúla a d'fhéadfadh gá a bheith leo chun é a athshlánú. 

9. Tar éis gairm ar an ráthaíocht ón Aontas, úsáidfear dearlaicí don chiste ráthaíochta 

dá bhforáiltear i bpointí (b), (c) agus (d) de mhír 2 atá os cionn an spriocmhéid go dtí 

[OF cuir isteach dáta: 4 bliana tar éis don Rialachán teacht i bhfeidhm] 

leis an ráthaíocht ón Aontas a thabhairt ar ais don mhéid tosaigh a bhí aici. 

 

Caibidil IIA — Mol Comhairleach Eorpach maidir le 
hInfheistíocht 

 

Airteagal 8a 

Comhaontú MCEI 

1. Tiocfaidh an Coimisiún ar chomhaontú le BEI maidir le Mol Comhairleach 

Infheistíochta Eorpach laistigh de BEI a chur chun feidhme. 

 Is éard a bheidh i gcomhaontú MCEI, go háirithe, forálacha maidir leis an maoiniú is 

gá do MCEI, i gcomhréir le mír 5. 
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2. Beidh sé d'aidhm ag an Mol Comhairleach Eorpach um Infheistíocht cur le seirbhísí 

reatha comhairliúcháin BEI agus an Choimisiúin chun tacú le tionscadal 

infheistíochta a shainaithint, a ullmhú agus a fhorbairt agus chun gníomhú mar mhol 

comhairleach teicniúil amháin do mhaoiniú tionscadal laistigh den Aontas. Áirítear 

sa tacaíocht sin tacaíocht maidir le húsáid cúnaimh theicniúil do struchtúrú 

tionscadal, le húsáid ionstraimí airgeadais nuálacha, agus le húsáid 

comhpháirtíochtaí príobháideacha-poiblí agus comhairle, de réir mar is iomchuí, 

maidir le saincheisteanna ábhartha a bhaineann le reachtaíocht an Aontais. Cuirfidh 

MCEI tacaíocht spriocdhírithe ar fáil freisin, ag cur san áireamh cúinsí sonracha 

agus riachtanais na mBallstát le margaí airgeadais nach bhfuil chomh forbartha sin. 

3. Cuirfidh MCEI seirbhísí ar fáil sa bhreis orthu siúd atá ar fáil cheana féin faoi chláir 

eile de chuid an Aontais. I measc na seirbhísí a chuirfidh MCEI ar fáil áireofar 

na cinn seo a leanas: 

(a) pointe aonair iontrála a sholáthar maidir le cúnamh teicniúil do na húdaráis 

agus do na tionscnóirí tionscadail; 

(b) cúnamh a thabhairt do thionscnóirí tionscadail, nuair is iomchuí, chun a gcuid 

tionscadal a fhorbairt chun critéir incháilitheachta an tionscadail, 

faoin Rialachán seo, a chomhlíonadh; 

(c) eolas áitiúil a ghiaráil chun tacaíocht ón gCiste Eorpach le haghaidh 

Infheistíochtaí Straitéiseacha a éascú ar fud an Aontais; 

(d) ardán a chur ar fáil le malartú piara agus le fios gnó maidir le forbairt 

tionscadal a roinnt. 

4. D'fhonn an cuspóir dá dtagraítear i mír 2 a chomhlíonadh, iarrfaidh MCEI leas 

a bhaint as saineolas BEI, an Choimisiúin, banc nó institiúidí náisiúnta le haghaidh 

spreagtha agus údaráis bhainistíochta na gCistí Eorpacha Struchtúracha agus 

Infheistíochta. 

5. Maidir leis an gcomhar idir MCEI agus banc nó institiúid náisiúnta le haghaidh 

spreagtha, nó institiúid choibhéiseach nó údarás bainistíochta coibhéiseach 

a d'fhéadfadh a bheith ag gníomhú mar chomhairleoir náisiúnta, féadfaidh 

an comhar sin a bheith i bhfoirm comhpháirtíochta conarthacha. 
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6. Ranníocfaidh an tAontas suas le huasmhéid de EUR 20 000 000 in aghaidh na bliana 

le go gcumhdófar costais oibríochtaí MCEI don tréimhse dar críoch 

an 31 Nollaig 2020 maidir leis na seirbhísí a ndéanann MCEI foráil dóibh. 

7.  Cuirfidh BEI tuarascáil maidir leis na seirbhísí a chuireann MCEI ar fáil 

faoi mhír 5 den Airteagal seo agus maidir le forghníomhú a bhuiséid a chur 

faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus an Choimisiúin 

faoin 1 Meán Fómhair 2016 agus gach bliain ina dhiaidh sin. 

 

CAIBIDIL III- Eolaire de thionscadail infheistíochta Eorpacha 

Airteagal 9 

Eolaire de thionscadail infheistíochta Eorpacha 

1. Cruthóidh an Coimisiún agus BEI (...) eolaire trédhearcach de thionscadail infheistíochta 

atá san Aontas faoi láthair agus a d'fhéadfadh a bheith ann amach anseo (…). Féadfaidh 

na Ballstáit rannchuidiú lena bhunú agus lena bhainistiú. 

 2. Beidh na tionscadail a thaispeánfar ar an eolaire de thionscadail infheistíochta 

Eorpacha ansin le go bhfeicfidh infheisteoirí iad agus chun críocha faisnéise amháin, 

agus beidh siad gan dochar do chinntí maidir leis na tionscadail dheireanacha 

a roghnófar chun tacaíocht a fháil faoin Rialachán seo nó faoi aon ionstraim nó cistiú 

poiblí eile de chuid an Aontais. 

3. (…) 

 

CAIBIDIL IV — Tuairisciú, cuntasacht agus meastóireacht 

Airteagal 10 

Tuairisciú agus cuntasacht 

1. Cuirfidh BEI, i gcomhar le CEI más iomchuí, tuarascáil faoi bhráid an Choimisiúin 

faoi dhó sa bhliain faoi oibríochtaí maoinithe agus infheistíochta BEI faoin Rialachán seo.
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Sa tuarascáil beidh measúnú ar chomhlíonadh na gceanglas maidir le húsáid na ráthaíochta 

ón Aontas Eorpach agus leis na príomhtháscairí feidhmíochta a bhunaítear de bhun 

Airteagal 2(1)(f)(iv). Sa tuarascáil freisin beidh mionsonraí staidrimh, airgeadais agus cuntasaíochta 

faoi gach oibríocht maoinithe agus infheistíochta de chuid BEI agus ar bhonn comhiomlán. 

2. Cuirfidh BEI, i gcomhar le CEI más iomchuí, tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa 

agus na Comhairle uair sa bhliain faoi oibríochtaí maoinithe agus infheistíochta BEI, 

faoin Rialachán seo. Cuirfear an tuarascáil ar fáil go poiblí agus beidh na nithe seo 

a leanas mar chuid di: 

(a) measúnú ar oibríochtaí maoinithe agus infheistíochta BEI de réir oibríochta, earnála, 
tíre agus réigiúin agus ar an gcaoi a chomhlíonann siad an Rialachán seo, i dteannta 
measúnú ar leithdháileadh oibríochtaí maoinithe agus infheistíochta BEI 
idir na cuspóirí in Airteagal 2a; 

(b) measúnú ar an mbreisluach, ar úsáid acmhainní na hearnála príobháidí, ar an aschur 

measta agus iarbhír, ar thorthaí agus ar thionchar oibríochtaí maoinithe agus 

infheistíochta BEI ar bhonn comhiomlán; 

(c) (...) an tsuim airgeadais a aistreofar chuig na tairbhithe agus an mheasúnacht 

a dhéanfar ar oibríochtaí maoinithe agus infheistíochta BEI ar bhonn comhiomlán; 

(d) measúnacht ar bhreisluach oibríochtaí maoinithe agus infheistíochta BEI; 

(e) mioneolas ar ghairmeacha ar an ráthaíocht ón Aontas Eorpach; 

(f) Na cuntais a bhaineann le CEIS. 
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3. Chun críocha chuntasaíocht agus thuairisciú an Choimisiúin ar na rioscaí a chumhdaítear 

faoin ráthaíocht ón Aontas Eorpach agus chun críocha a bhainistithe ar an gciste ráthaíochta, 

cuirfidh BEI, i gcomhar le CEI más iomchuí, na nithe seo a leanas ar fáil don Choimisiún gach 

bliain: 

(g)  measúnú riosca agus faisnéis ghrádaithe BEI agus CEI maidir le hoibríochtaí 

maoinithe agus infheistíochta BEI faoin Rialachán seo; 

(h) oibleagáid airgeadais an Aontais atá gan íoc maidir leis na ráthaíochtaí a tugadh 

d'oibríochtaí maoinithe agus infheistíochta BEI faoin Rialachán seo 

a miondealaítear de réir na n-oibríochtaí aonair; 

(i) an brabús nó an caillteanas iomlán a thagann as oibríochtaí maoinithe agus 

infheistíochta BEI laistigh de na punanna dá bhforáiltear le Comhaontú CEIS 

de bhun Airteagal 2(1)(c)(i). 

4. Cuirfidh BEI aon fhaisnéis bhreise is gá ar fáil don Choimisiún arna iarraidh sin ionas 

gur féidir leis an gCoimisiún a chuid oibleagáidí maidir leis an Rialachán seo 

a chomhlíonadh. 

5. Cuirfidh BEI, agus CEI más iomchuí, an fhaisnéis dá dtagraítear i míreanna 1 go 4 ar fáil 

ar a gcostas féin. 

6. Cuirfidh an Coimisiún, faoin 30 Meitheamh gach bliain, tuarascáil bhliantúil maidir 

le staid an chiste ráthaíochta agus le bainistiú an chiste sin sa bhliain féilire roimhe sin 

chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle agus chuig an gCúirt Iniúchóirí, 

lena n-áirítear measúnacht ar leordhóthanacht an spriocmhéid, ar leibhéal an chiste 

ráthaíochta agus ar an ngá atá ann an ciste ráthaíochta a athshlánú. Sa tuarascáil 

bhliantúil beidh léiriú ar staid airgeadais an chiste ráthaíochta ag deireadh na bliana 

roimhe sin, ar na sreafaí airgeadais i rith na bliana féilire roimhe sin mar aon 

leis na hidirbhearta sonracha agus le haon fhaisnéis ábhartha maidir leis na cuntais 

airgeadais. Áireofar sa tuarascáil faisnéis maidir le bainistiú airgeadais, 

le feidhmíocht agus le riosca an chiste ag deireadh na bliana roimhe sin. 
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Airteagal 11 

Cuntasacht do Parlaimint na hEorpa agus don Chomhairle 

1. Ar iarraidh ó Pharlaimint na hEorpa nó ón gComhairle, tuairisceoidh an Stiúrthóir 

Bainistíochta don dá institiúid maidir le feidhmíocht CEIS, lena n-áirítear trí pháirt 

a ghlacadh in éisteacht os comhair Pharlaimint na hEorpa(…). 

2. Tabharfaidh an Stiúrthóir Bainistíochta freagra ó bhéal nó freagra i scríbhinn 

ar cheisteanna a chuireann Pharlaimint na hEorpa nó an Chomhairle ar CEIS, agus i gcás 

ar bith laistigh de chúig seachtaine tar éis an cheist a fháil. 

3. Arna iarraidh sin do Pharlaimint na hEorpa nó don Chomhairle, tuairisceoidh 

an Coimisiún (…) maidir le cur i bhfeidhm an Rialacháin seo. 
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Airteagal 12 

Measúnú agus Athbhreithniú 

-1.  Faoi [OF cuir isteach dáta: 3 bliana tar éis don Rialachán seo teacht i bhfeidhm], 

cuirfidh an Coimisiún tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle 

ina mbeidh meastóireacht neamhspleách ar chur i bhfeidhm an Rialacháin seo. Más iomchuí, 

beidh togra ag gabháil leis an tuarascáil chun an Rialachán seo a leasú, go háirithe i ndáil 

leis na dátaí dá dtagraítear in Airteagal 5(2a) agus (2b) agus Airteagal 8(9). 

1. (…) 

2. (…) 

3.  (…) 

4. Cuirfidh BEI agus CEI gach tuarascáil neamhspleách mheastóireachta dá gcuid 

ina ndéantar measúnú ar na torthaí praiticiúla a baineadh amach le gníomhaíochtaí 

sonracha BEI agus CEI faoin Rialachán seo ar fáil do Pharlaimint na hEorpa, 

don Chomhairle agus don Choimisiún ar bhonn rialta. 

5. (…) 

 

CAIBIDIL V-Forálacha ginearálta 

Airteagal 13 

Trédhearcacht agus nochtadh poiblí faisnéise 

I gcomhréir lena bheartais trédhearcachta féin maidir le rochtain ar dhoiciméid agus ar fhaisnéis, 

cuirfidh BEI ar fáil go poiblí ar a shuíomh gréasáin faisnéis a bhaineann le hoibríochtaí maoinithe 

agus infheistíochta uile BEI faoin Rialachán seo agus an chaoi a gcuireann siad leis na cuspóirí 

ginearálta dá dtagraítear in Airteagal 5(2). 

 

6831/15   oce/CC/jk 36 
 DGG 1A  GA 
 



Airteagal 14 
Iniúchóireacht ag an gCúirt Iniúchóirí 

Déanfaidh an Chúirt Iniúchóirí iniúchadh ar an ráthaíocht ón Aontas Eorpach agus 
ar na híocaíochtaí agus aisghabhálacha faoin ráthaíocht atá inchurtha i leith bhuiséad ginearálta 
an Aontais. 

Airteagal 15  
Bearta frithéillithe 

1.  Tabharfaidh BEI fógra gan mhoill agus an fhaisnéis is gá don Oifig Eorpach 
Frith-Chalaoise (OLAF) (...) i gcás ina bhfuil foras ann a chreidiúint, tráth ar bith le linn 
oibríochtaí a bheith á n-ullmhú, á gcur chun feidhme nó á dtabhairt i gcrích faoi réir 
na ráthaíochta ón Aontas Eorpach, go bhféadfadh calaois, éilliú, sciúradh airgid nó 
gníomhaíocht neamhdhleathach eile lena bhféadfar difear a dhéanamh do leasanna 
airgeadais an Aontais a bheith ar bun. 

2. Féadfaidh OLAF imscrúduithe, lena n-áirítear seiceálacha agus cigireachtaí ar an láthair, 
a dhéanamh i gcomhréir leis na forálacha agus nósanna imeachta atá leagtha síos 
I Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus 
ón gComhairle(8), Rialachán ón gComhairle (Euratom, CE) Uimh. 2185/96(9) agus 
Rialachán ón gComhairle (CE, Euratom) Uimh. 2988/95 (10) chun leasanna airgeadais 
an Aontais a chosaint, d'fhonn a shuí an raibh calaois, éilliú, sciúradh airgid nó 
aon ghníomhaíocht neamhdhleathach eile lena bhféadfar difear a dhéanamh do leasanna 
airgeadais an Aontais ar bun i dtaca leis na hoibríochtaí a maoinítear faoin Rialachán seo. 
Féadfaidh OLAF faisnéis a aimsítear le linn na n-imscrúduithe a chur chuig údaráis 
inniúla na mBallstát lena mbaineann  (…). 

8 Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 11 Meán Fómhair 2013 maidir le himscrúduithe a dhéanann an Oifig Eorpach 
Frith-Chalaoise (OLAF) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1073/1999 
ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (Euratom) Uimh. 1074/1999 
ón gComhairle (IO L 248, 18.9.2013, lch. 1). 

9 Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 ón gComhairle an 11 Samhain 1996 maidir 
le seiceálacha agus cigireachtaí ar an láthair a dhéanfaidh an Coimisiún d'fhonn leasanna 
airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint i gcoinne na calaoise agus míréireachtaí eile 
(IO L 292, 15.11.1996, lch. 2). 

10 Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 2988/95 ón gComhairle an 18 Nollaig 1995 maidir 
le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint (IO L 312, 23.12.1995, lch. 1). 
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I gcás ina gcruthaítear gurb ann do ghníomhaíochtaí neamhdhleathacha den chineál sin, 

tabharfaidh BEI faoi iarrachtaí aisghabhála i ndáil lena oibríochtaí a fhaigheann tacaíocht 

ón ráthaíocht ón Aontas Eorpach. 

3. Sna comhaontuithe maoinithe a shínítear i ndáil le hoibríochtaí a fhaigheann tacaíocht 

faoin Rialachán seo beidh forálacha lena gceadaítear eisiamh ó oibríochtaí maoinithe agus 

infheistíochta BEI agus, más gá, bearta iomchuí aisghabhála i gcásanna ina bhfuil calaois, 

éilliú nó gníomhaíocht neamhdhleathach eile ar bun i gcomhréir le Comhaontú CEIS, 

beartais BEI agus ceanglais rialála is infheidhme. Déanfar an cinneadh faoi eisiamh 

ó oibríocht maoinithe agus infheistíochta de chuid BEI a dhéanamh i gcomhréir 

leis an gcomhaontú maoinithe nó infheistíochta ábhartha. 

Airteagal 16 

Gníomhaíochtaí eisiata agus dlínsí nach bhfuil ag comhoibriú 

1. Ina chuid oibríochtaí maoinithe agus infheistíochta faoin Rialachán seo, ní thacóidh BEI 

le haon ghníomhaíocht a dhéantar chun críocha neamhdhleathacha, lena n-áirítear sciúradh 

airgid, maoiniú sceimhlitheoireachta, calaois chánach agus imghabháil chánach, éilliú, nó 

calaois lena ndéantar difear do leasanna airgeadais an Aontais. Go háirithe, ní bheidh BEI 

rannpháirteach in aon oibríocht mhaoinithe ná infheistíochta trí mheán atá lonnaithe 

I ndlínse nach bhfuil ag comhoibriú, i gcomhréir lena bheartas i leith dlínsí ina bhfuil 

rialáil lag nó nach bhfuil ag comhoibriú de réir bheartais an Aontais, na hEagraíochta 

um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta nó an Tascfhórsa um Ghníomhaíocht 

Airgeadais. 

2. Ina chuid oibríochtaí maoinithe agus infheistíochta faoin Rialachán seo, cuirfidh BEI 

i bhfeidhm na prionsabail agus na caighdeáin atá leagtha amach i ndlí an Aontais maidir 

le húsáid an chórais airgeadais ar mhaithe le sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoirí 

a chosc, lena n-áirítear ceanglas maidir le bearta (…) a dhéanamh chun na húinéirí 

tairbhiúla a shainaithint más infheidhme. 
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Airteagal 17 

An tarmligean a fheidhmiú 

 [scriosta] 

CAIBIDIL VI- Leasuithe 

Airteagal 18  

Leasuithe ar Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 

Leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 leis seo mar a leanas: 

(1) Cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1, mhír 2 agus mhír 3 d'Airteagal 6: 

'1. Is é EUR 74 328,3 i bpraghsanna reatha milliún a bheidh sa chlúdach airgeadais maidir le cur 

chun feidhme Fhís 2020, agus as sin déanfar EUR 71 966,9 milliún ar a mhéid a leithdháileadh 

ar ghníomhaíochtaí faoi Theideal XIX CFAE. 

Déanfaidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na leithreasuithe bliantúla a údarú laistigh 

de theorainneacha an chreata airgeadais ilbhliantúil. 

2. Déanfar an méid le haghaidh gníomhaíochtaí faoi Theideal XIX CFAE a dháileadh i measc 

na dtosaíochtaí a leagtar amach in Airteagal 5(2) den Rialachán seo mar a leanas: 

(a)  Eolaíocht den scoth - EUR 23 897,0 milliún i bpraghsanna reatha; 

(b)  Ceannaireacht thionsclaíoch - EUR 16 430,5 milliún i bpraghsanna reatha; 

(c)  Dúshláin shochaíocha - EUR 28 560,7 milliún i bpraghsanna reatha. 

Is mar a leanas a bheidh an t-uasmhéid foriomlán le haghaidh ranníocaíocht airgeadais an Aontais 

ó Fhís 2020 leis na cuspóirí a leagtar amach in Airteagal 5(3) agus le gníomhaíochtaí díreacha 

neamhnúicléacha ACT: 
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(i) Feabhas a leathnú agus rannpháirtíocht a ardú, EUR 782,3 milliún i bpraghsanna reatha; 

(ii) Eolaíocht i gcomhar leis an tsochaí agus le haghaidh na sochaí, EUR 443,8 milliún 

i bpraghsanna reatha; 

(iii) Gníomhaíochtaí díreacha neamhnúicléacha JRC, EUR 1 852,6 milliún i bpraghsanna reatha. 

Déantar an miondealú táscach i gcomhair na dtosaíochtaí agus na gcuspóirí sonracha a leagtar 

amach in Airteagal 5(2) agus in Airteagal 5(3) a leagan amach in Iarscríbhinn II. 

3. Déanfar an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht a mhaoiniú trí bhíthin 

ranníocaíochta uasta ó Fhís 2020 dar luach EUR 2 361,4 milliún i bpraghsanna reatha mar a leagtar 

amach in Iarscríbhinn II.' 

(2) Cuirtear an téacs a leagtar amach in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo in ionad 

Iarscríbhinn II. 
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Airteagal 19  

Leasú ar Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 

Leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 mar seo a leanas: 

(1) In Airteagal 5 (…) , cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1: 

'1. Tá an t-imchlúdach airgeadais de chuid SCE don tréimhse 2014 go 2020 socraithe ag 

EUR 29 942 259 000 (*) i bpraghsanna reatha. Leithdháilfear an tsuim sin mar a leanas: 

(a) earnáil an iompair: EUR 23 550 582 000, as a n-aistreofar EUR 11 305 500 000 ón gCiste 

Comhtháthaithe le caitheamh i gcomhréir leis an Rialachán seo go heisiach i mBallstáit a bheidh 

incháilithe le haghaidh cistiú ón gCiste Comhtháthaithe; 

(b) earnáil na teileachumarsáide: EUR 1 041 602 000; 

(c) earnáil an fhuinnimh: EUR 5 350 075 000. 

Tá na méideanna sin gan dochar don sásra solúbthachta a chur i bhfeidhm dá bhforáiltear 

faoin Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1311/2013 ón gComhairle(*). 

(*) Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1311/2013 ón gComhairle an 2 Nollaig 2013 lena leagtar síos 

an creat airgeadais ilbhliantúil do na blianta 2014-20 (IO L 347, 20.12.2013, lch.884).' 

(2) Sa dara fomhír d’Airteagal 7(3), scriostar na focail ‘Airteagal 21(4)’; 

(3)Scriostar Airteagal 21(4). 
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CAIBIDIL VII-Forálacha idirthréimhseacha agus críochnaitheacha 

Airteagal 20 

Forálacha idirthréimhseacha 

Maoiniú agus oibríochtaí infheistíochta atá sínithe ag BEI nó an Ciste Eorpach Infheistíochta, i rith 

na tréimhse ón 1 Eanáir 2015 go dtí go mbeidh (...) comhaontú CEIS curtha i gcrích agus 

céad cheapacháin, tar éis don Rialachán seo teacht i bhfeidhm, na comhaltaí go léir den 

Choiste Infheistíochta agus an Stiúrthóir Bainistíochta a bheith déanta, féadfar BEI nó CEI iad 

a thíolacadh chuig an gCoimisiún maidir le cumhdach faoi ráthaíocht an Aontais. 

Déanfaidh an Coimisiún measúnú ar na hoibríochtaí sin agus, i gcás ina gcomhlíonann siad 

na ceanglais (…) a leagtar amach in Airteagal 2a den Rialachán seo (…), cinnfidh sé 

go gcumhdófar iad faoin ráthaíocht ón Aontas Eorpach. 

Airteagal 21  

Teacht i bhfeidhm 

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an tríú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais 

Eorpaigh. 

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus infheidhme go díreach i ngach 

Ballstát. 

Arna dhéanamh in Strasbourg, 

Thar ceann Pharlaimint na hEorpaThar ceann na Comhairle 
(2) An tUachtaránAn tUachtarán 
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