AN COIMISIÚN
EORPACH

An Bhruiséil, 29.5.2020
COM(2020) 403 final
ANNEX 2

IARSCRÍBHINN
a ghabhann le
Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN
gCOMHAIRLE
lena mbunaítear an Clár InvestEU
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IARSCRÍBHINN II
Réimsí atá incháilithe le haghaidh oibríochtaí maoiniúcháin agus infheistíochta
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 a thagann faoin ionú infheistíochta
straitéiseach Eorpach, tiocfaidh siad faoi na réimsí a leagtar síos i bpointe (e) d'Airteagal 7(1).
Go háirithe, féadfar Tionscadail Thábhachtacha ar mhaithe le Leas na hEorpa i gCoitinne a
áireamh leo.
1.

2.

An earnáil fuinnimh a fhorbairt i gcomhréir le tosaíochtaí an Aontais Fuinnimh, lena
n-áirítear slándáil an tsoláthair fuinnimh, aistriú i dtreo fuinneamh glan agus na
gealltanais a rinneadh faoi Chlár Oibre 2030 don Fhorbairt Inbhuanaithe agus
Comhaontú Pháras maidir leis an Athrú Aeráide, go háirithe tríd an méid seo a
leanas:
(a)

méadú ar ghiniúint, soláthar nó úsáid foinsí agus réitigh fuinnimh inathnuaite
atá glan agus inbhuanaithe agus foinsí agus réitigh fuinnimh eile atá sábháilte
agus inbhuanaithe a bhfuil astaíochtaí ísle agus astaíochtaí nialasacha ag baint
leo;

(b)

éifeachtúlacht fuinnimh agus coigilteas fuinnimh (agus fócas ar éileamh a
laghdú trí bhainistiú ar éileamh agus trí athchóiriú foirgneamh);

(c)

an bonneagar fuinnimh inbhuanaithe a fhorbairt, a dhéanamh níos cliste agus a
nuachóiriú go háirithe ach gan an méid sin a bheith teoranta do leibhéal
tarchuir agus dáileacháin, teicneolaíochtaí stórála, idirnasc leictreachais idir
Ballstáit agus eangacha cliste;

(d)

córais nuálaíocha nialasacha agus íseal-astaíochta soláthair teasa agus
comhghiniúint leictreachais agus teasa a fhorbairt;

(e)

táirgeadh agus soláthar breoslaí sintéiseacha inbhuanaithe ó fhoinsí inathnuaite/atá neodrach ó thaobh carbóin de, agus ó fhoinsí sábháilte agus
inbhuanaithe íseal-astaíochta agus astaíochta nialasaí eile, bithbhreoslaí,
breoslaí bithmhaise agus breoslaí malartacha, lena n-áirítear breoslaí le
haghaidh gach modh iompair, i gcomhréir leis na cuspóirí atá le
Treoir 2018/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle1 ; agus

(f)

bonneagar le haghaidh carbón a ghabháil, agus le haghaidh carbón a stóráil i
bpróisis thionsclaíocha, stáisiúin bhithfhuinnimh agus i saoráidí monaraíochta
ionsar an aistrithe fuinnimh.

Bonneagair iompair inbhuanaithe agus sábháilte, agus réitigh shoghluaisteachta,
trealamh agus teicneolaíochtaí nuálacha a fhorbairt i gcomhréir le tosaíochtaí iompair
an Aontais agus na gealltanais a rinneadh faoi Chomhaontú Pháras maidir leis an
Athrú Aeráide, trí bhíthin an mhéid seo go háirithe:
(a)
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tionscadail lena dtacaítear leis an ngréasán tras-Eorpach iompair (TEN-T) a
fhorbairt, lena n-áirítear cothabháil agus sábháilteacht bonneagair, nóid
uirbeacha TEN-T, calafoirt mhuirí agus intíre, aerfoirt, críochfoirt ilmhódacha

Treoir (AE) 2018/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le
húsáid fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite a chur chun cinn (IO L 328, 21.12.2018, lch. 82).
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agus nascadh na gcríochfort ilmhódach le gréasáin TEN-T, agus na
feidhmchláir theileamaitice dá dtagraítear i Rialachán (AE) Uimh. 1315/2013 ó
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle2 ;
(b)

tionscadail bhonneagair TEN-T a dhéanann foráil d'úsáid dhá mhodh iompair
éagsúla ar a laghad, go háirithe críochfoirt lasta ilmhódacha agus moil iompair
paisinéirí;

(c)

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

(d)

tacú le hacmhainní iompair soghluaiste a athnuachan agus a iarfheistiú d’fhonn
réitigh shoghluaisteachta íseal-astaíochta agus astaíochtaí nialasacha a chur in
úsáid, lena n-áirítear trí úsáid a bhaint as breoslaí malartacha i bhfeithiclí de
gach modh iompair;

(e)

bonneagair iarnróid, tionscadail iarnróid eile, bonneagar uiscebhealaí
intíre,tionscadail oll-idirthurais agus calafoirt mhuirí agus mótarbhealaí muirí;

(f)

bonneagar breoslaí malartacha do gach modh iompair, lena n-áirítear
bonneagar luchtaithe leictrigh;

(g)

tionscadail soghluaisteachta chliste agus inbhuanaithe eile, atá dírithe ar:
(i)

sábháilteacht ar bhóithre;

(ii)

inrochtaineacht;

(iii) astaíochtaí a laghdú; nó
(iv) teicneolaíochtaí agus seirbhísí iompair nua a fhorbairt agus a chur in
úsáid, amhail seirbhísí a bhaineann le modhanna iompair ceangailte agus
féinrialaitheacha nó ticéadú comhtháite; agus
(h)

3.
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tionscadail chun bonneagar iompair atá ann cheana a chothabháil nó a
uasghrádú, lena n-áirítear mótarbhealaí ar TEN-T i gcás ina bhfuil gá le
sábháilteacht ar bhóithre a uasghrádú, a chothabháil nó a fheabhsú, seirbhísí
Chórais Chliste Iompair (CCI) a fhorbairt nó caighdeáin agus sláine an
bhonneagair a ráthú, limistéir pháirceála agus saoráidí sábháilte, stáisiúin
athluchtaithe agus athbhreoslaithe do bhreoslaí malartacha a fhorbairt.

An comhshaol agus acmhainní, go háirithe maidir leis an méid seo a leanas:
(a)

uisce, lena n-áirítear soláthar agus sláintíocht uisce óil, agus éifeachtacht
líonra, laghdú ar sceitheadh, bonneagar chun fuíolluisce a bhailiú agus a
chóireáil, bonneagar cósta agus bonneagar glas eile a bhaineann le huisce;

(b)

bonneagar bainistithe dramhaíola;

(c)

tionscadail agus fiontair i réimse na bainistíochta acmhainní comhshaoil agus i
réimse na dteicneolaíochtaí inbhuanaithe;

Rialachán (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013
maidir le treoirlínte Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear
Cinneadh Uimh. 661/2010/AE (IO L 348, 20.12.2013, lch. 1).
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(d)

éiceachórais agus a gcuid seirbhísí a fheabhsú agus a athshlánú, lena n-áirítear
tríd an dúlra agus an bhithéagsúlacht a fheabhsú trí bhíthin tionscadail
bonneagair ghlasa agus ghorma;

(e)

forbairt inbhuanaithe uirbeach, tuaithe agus cósta;

(f)

gníomhaíochtaí maidir leis an athrú aeráide, oiriúnú don athrú aeráide agus
maolú an athraithe aeráide, lena n-áirítear laghdú ar riosca tubaistí guaiseacha
nádúrtha;

(g)

tionscadail agus fiontair lena gcuirtear an geilleagar ciorclach i bhfeidhm trí
ghnéithe éifeachtachta acmhainne a chomhtháthú sa táirgeadh agus i saolré
táirgí, lena n-áirítear soláthar inbhuanaithe amhábhar príomhúil agus
tánaisteach;

(h)

tionscadail dianfhuinnimh a dhícharbónú agus a n-astaíochtaí a laghdú go
suntasach, lena n-áirítear léiriú ar theicneolaíochtaí íseal-astaíochta nuálacha
agus ar a gcur in úsáid;

(i)

an slabhra táirgthe agus dáilte fuinnimh a dhícharbónú tríd an úsáid a bhaintear
as gual agus ola a chéimniú amach; agus

(j)

tionscadail lena gcuirtear oidhreacht chultúrtha inbhuanaithe chun cinn.

4.

Bonneagar nascachta digití a fhorbairt, go háirithe trí bhíthin tionscadail lena
dtacaítear le líonraí digiteacha fíor-ardacmhainneachta agus nascacht 5G a chur in
úsáid, nó lena bhfeabhsaítear nascacht dhigiteach, go háirithe i gceantair thuaithe
agus réigiúin imeallacha.

5.

Taighde, forbairt agus nuálaíocht, go háirithe tríd an méid seo a leanas:

6.

(a)

tionscadail taighde agus nuálaíochta a chuireann le cuspóirí an chláir Fís
Eorpach, lena n-áirítear bonneagar taighde agus tacaíocht don lucht léinn;

(b)

tionscadail chorparáideacha, lena n-airítear oiliúint agus cruthú braislí agus
líonraí gnó a chur chun cinn;

(c)

tionscadail agus cláir taispeána mar aon le bonneagair, teicneolaíochtaí agus
próisis a bhaineann le hiad a chur in úsáid;

(d)

tionscadail taighde chomhoibríocha agus nuálaíochta lena mbaineann an lucht
léinn, eagraíochtaí taighde agus nuálaíochta agus tionscal; comhpháirtíochtaí
poiblí-príobháideacha agus eagraíochtaí den tsochaí shibhialta;

(e)

aistriú eolais agus teicneolaíochta;

(f)

taighde i réimse na n-eochairtheicneolaíochtaí cumasúcháin (KETanna) agus a
bhfeidhmeanna tionsclaíocha, lena n-áirítear ábhair nua agus ábhair
ardfhorbartha; agus

(g)

táirgí cúraim sláinte éifeachtacha agus inrochtana nua, lena n-áirítear táirgí
cógaisíochta, feistí leighis, diagnóisic agus táirgí íocshláinte ardteiripe,
frithmhiocróbáin nua agus próisis forbartha nuálacha nua lena seachnaítear an
tástáil ar ainmhithe.

Teicneolaíochtaí agus seirbhísí digiteacha a fhorbairt, a chur in úsáid agus a mhéadú,
go háirithe teicneolaíochtaí digiteacha agus seirbhísí a chuireann le cuspóirí an chláir
don Eoraip Dhigiteach, go háirithe tríd an méid seo a leanas go háirithe:
(a)
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an intleacht shaorga;
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7.

(b)

an teicneolaíocht chandamach;

(c)

bonneagair chibearshlándála agus cosanta líonraí;

(d)

idirlíon na rudaí nithiúla;

(e)

blocshlabhra agus teicneolaíochtaí mórleabhar dáilte eile;

(f)

ardscileanna digiteacha;

(g)

an róbataic agus an t-uathoibriú;

(h)

an fhótónaic; agus

(i)

ardteicneolaíochtaí agus seirbhísí digiteacha eile lena rannchuidítear le digitiú
thionscal an Aontais agus comhtháthú na dteicneolaíochtaí, na seirbhísí agus na
scileanna digiteacha in earnáil iompair an Aontais.

Tacaíocht airgeadais d'eintitis a bhfuil suas le 499 bhfostaí acu, agus fócas ar leith ar
FBManna, agus ar chuideachtaí meánchaipitlithe beaga, go háirithe tríd an méid seo
a leanas:
(a)

caipiteal oibre agus infheistíocht a sholáthar;

(b)

maoiniú riosca a sholáthar ó shíol go céimeanna leathnúcháin chun
ceannaireacht theicneolaíoch in earnálacha nuálacha agus inbhuanaithe a
áirithiú, lena n-áirítear a ndigitiú agus a n-acmhainneacht nuálaíochta a
fheabhsú agus a n-iomaíochas domhanda a áirithiú;

(c)

maoiniú a sholáthar le haghaidh éadáil gnólachta ag fostaithe nó
rannpháirtíocht fostaithe in úinéireacht ar ghnólacht.

8.

Earnálacha an chultúir agus na cruthaitheachta, an oidhreacht chultúrtha, na meáin,
an earnáil closamhairc, an iriseoireacht agus an preas, go háirithe trí bhíthin fhorbairt
teicneolaíochtaí nua, úsáid teicneolaíochtaí digiteacha agus bainistiú teicneolaíoch ar
chearta maoine intleachtúla, agus ní trína mbíthin sin amháin.

9.

Turasóireacht.

10.

Láithreáin thionsclaíocha a athshlánú (lena n-áirítear láithreáin éillithe) agus a
athbhunú i gcomhair úsáid inbhuanaithe.

11.

Talmhaíocht inbhuanaithe, foraoiseacht, iascach, dobharshaothrú agus gnéithe eile
den bhithgheilleagar inbhuanaithe i gcoitinne.

12.

Infheistíochtaí sóisialta, lena n-áirítear infheistíocht lena dtugtar tacaíocht do Cholún
Eorpach na gCeart Sóisialta a chur chun feidhme, go háirithe trí:
(a)

micreamhaoiniú, maoiniú fiontair eiticiúla, shóisialta agus an geilleagar
sóisialta;

(b)

an t-éileamh ar scileanna agus a soláthar;

(c)

an t-oideachas, oiliúint agus seirbhísí gaolmhara, lena n-áirítear do dhaoine
fásta;

(d)

an bonneagar sóisialta, go háirithe:
(i)
oideachas agus oiliúint chuimsitheach, lena n-áirítear oideachas agus
cúram luathóige, agus an bonneagar oideachasúil agus na saoráidí oideachasúla
lena mbaineann, cúram leanaí malartach, tithíocht do mhic léinn agus trealamh
digiteach, atá inrochtana do chách;
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(ii)

tithíocht shóisialta inacmhainne3;

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

13.

14.

15.

3
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(e)

nuálaíocht shóisialta, lena n-áirítear réitigh shóisialta agus scéimeanna
nuálacha arb é is aidhm dóibh tionchair agus torthaí sóisialta sna réimsí dá
dtagraítear i bpointe 12 a chur chun cinn;

(f)

gníomhaíochtaí cultúrtha a bhfuil cuspóir sóisialta ag baint leo;

(g)

beartais i leith chur chun cinn an chomhionannais inscne;

(h)

daoine leochaileacha a lánpháirtiú, lena n-áirítear náisiúnaigh tríú tíortha;

(i)

réitigh sláinte nuálacha, lena n-áirítear ríomhsheirbhísí sláinte, seirbhísí sláinte
agus samhlacha cúraim nua;

(j)

cuimsiú agus rochtaineacht do dhaoine faoi mhíchumas.

Tionscal na cosanta a fhorbairt, chun rannchuidiú le huathriail straitéiseach an
Aontais, go háirithe trí thacú le:
(a)

slabhra soláthair thionscal cosanta an Aontais, go háirithe trí thacaíocht
airgeadais a thabhairt do FBManna agus d'fhiontair mheánchaipitlithe;

(b)

cuideachtaí a bhíonn rannpháirteach i dtionscadail nuálaíochta shuaiteacha in
earnáil na cosanta agus teicneolaíochtaí dé-úsáide dlúthghaolmhara;

(c)

slabhra soláthar earnáil na cosanta nuair a bhíonn sí rannpháirteach i dtaighde
cosanta comhoibríoch agus i dtionscadail forbartha, lena n-áirítear tionscadail a
fhaigheann tacaíocht ó gCiste Eorpach Cosanta;

(d)

bonneagar le haghaidh taighde agus oiliúint cosanta.

An spás, go háirithe i ndáil le hearnáil an spáis a fhorbairt faoi réir chuspóirí na
Straitéise Spáis:
(a)

tairbhí do shochaí agus do gheilleagar an Aontais a uasmhéadú;

(b)

iomaíochas córas agus teicneolaíochtaí spáis a chothú, agus dul i ngleic go
háirithe le leochaileacht slabhraí soláthair;

(c)

bonn taca a chur faoin bhfiontraíocht spáis, lena n-áirítear forbairt
iartheachtach;

(d)

uathriail an Aontais a chothú i gcomhair rochtain shlán agus shábháilte ar an
spás , lena n-áirítear gnéithe dé-úsáide.

Farraigí agus aigéin, trí thionscadail agus fiontair i réimse an gheilleagair ghoirm, an
Gheilleagair Ghoirm Inbhuanaithe agus a Phrionsabail Airgeadais, a fhorbairt, go
háirithe trí fhiontraíocht agus tionsclaíocht mhuirí, fuinneamh inathnuaite muirí agus
an geilleagar ciorclach.

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