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BEARTAS AIRGEADAÍOCHTA NA HEORPA

Tá an Córas Eorpach Banc Ceannais (CEBC) comhdhéanta den Bhanc
Ceannais Eorpach (BCE) agus bainc cheannais náisiúnta Bhallstáit uile an
Aontais. Is é príomhchuspóir CEBC ná cobhsaíocht praghsanna a choimeád ar
bun. Chun an príomhchuspóir sin a ghnóthú bunaíonn Comhairle Rialaitheach
BCE a cinntí ar chreat comhtháite anailíse agus cuireann sí chun feidhme
bearta airgeadaíochta caighdeánacha agus neamhchaighdeánacha araon. Is iad
príomhionstraimí bheartas airgeadaíochta BCE ná oibríochtaí margaidh oscailte,
saoráidí seasmhacha agus sealbhú cúlchistí íosta. Mar fhreagra ar an ngéarchéim
airgeadais dhomhanda, d’athraigh BCE a straitéis chumarsáide trí réamhthreoir a
sholáthar maidir le beartas ráta úis BCE a stiúradh amach anseo ag brath ar a
bhfuil i ndán do chobhsaíocht praghsanna agus tá líon áirithe beart airgeadaíochta
neamhchaighdeánach glactha aige.

AN BUNÚS DLÍ

— Airteagail 119-144, 219 agus 282-284 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais
Eorpaigh (CFAE);

— Prótacal (Uimh. 4) a ghabhann le Conradh Liospóin maidir le Reacht an Chórais
Eorpaigh Banc Ceannais (CEBC) agus an Bhainc Ceannais Eorpaigh (BCE).

CUSPÓIRÍ

Is é príomhchuspóir CEBC faoi Airteagal 127(1) CFAE ná cobhsaíocht praghsanna a
ráthú. Gan dochar don chuspóir sin, tacaíonn CEBC leis an mbeartas eacnamaíoch
ginearálta san Aontas d’fhonn rannchuidiú le cuspóirí an Aontais a ghnóthú.
Gníomhaíonn CEBC i gcomhréir le prionsabal an gheilleagair margaidh oscailte le
saoriomaíocht, ag cuidiú le hacmhainní a leithdháileadh go héifeachtúil (Airteagal
127(1) CFAE).

A BHFUIL BAINTE AMACH

A. Treoirphrionsabail ghníomhaíocht BCE
1. Neamhspleáchas BCE
Leagtar amach bunphrionsabal neamhspleáchas BCE in Airteagal 130 CFAE (‘I
bhfeidhmiú na gcumhachtaí agus i gcomhlíonadh na gcúraimí agus na ndualgas a
chuirtear orthu sna Conarthaí agus i Reacht an CEBC agus an BCE, ní fhéadfaidh an
Banc Ceannais Eorpach, banc ceannais Ballstáit ná aon chomhalta dá gcomhlachtaí
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cinnteoireachta teagaisc a iarraidh ná a ghlacadh ó institiúidí, ó chomhlachtaí, ó oifigí
nó ó ghníomhaireachtaí Aontais, ó aon Rialtas Ballstáit ná ó aon chomhlacht eile’).
Déantar neamhspleáchas BCE a choimeád freisin leis na toirmisc dá dtagraítear in
Airteagal 123 CFAE, a bhfuil feidhm acu maidir leis na bainc cheannais freisin: tá
toirmeasc ar shaoráidí rótharraingthe nó aon chineál eile creidmheasa i bhfabhar
institiúidí nó chomhlachtaí an Aontais, rialtais láir, údaráis réigiúnacha, áitiúla nó phoiblí
eile arna rialú faoin dlí poiblí nó ag gnóthais phoiblí sna Ballstáit. Tá neamhspleáchas
BCE bunaithe ar shaor-rogha na n-ionstraimí beartais airgeadaíochta. Foráiltear leis an
gConradh d’úsáid ionstraimí traidisiúnta (Airteagal 18 agus Airteagal 19 den Reacht)
agus ceadaítear don Chomhairle Rialaithe cinneadh a dhéanamh faoi úsáid modhanna
eile (Airteagal 20 den Reacht).
2. Prionsabal na trédhearcachta in BCE
Leis an gConradh (Airteagal 284 CFAE) agus an Reacht (Airteagal 15), déantar
ceangaltais maidir le tuairisciú a fhorchur. Tarraingíonn BCE suas agus foilsíonn
sé tuarascálacha ar ghníomhaíochtaí CEBC uair sa ráithe ar a laghad. Foilsítear
ráiteas comhdhlúite airgeadais CEBC gach seachtain. Ón tús, chuir Feasachán Míosúil
BCE anailís ghrinn ar fáil ar an staid eacnamaíoch agus ar an ionchas d’fhorbairtí
praghsanna. I mí Eanáir 2015, de bharr an athraithe a rinneadh go dtí tréimhse sé
seachtaine i gcás cruinnithe den Chomhairle Rialaithe faoin mbeartas airgeadaíochta,
cuireadh Feasachán Eacnamaíoch nua in ionad an Fheasacháin Mhíosúil a fhoilsítear
coicís i ndiaidh gach cruinnithe faoin mbeartas airgeadaíochta. An 19 Feabhra 2015,
d’fhoilsigh BCE, den chéad uair, tuairisc ar chruinniú maidir le beartas airgeadaíochta
den Chomhairle Rialaithe agus, mar thoradh air sin, rinne sé é féin a ailíniú le beartas
cumarsáide na bpríomhbhanc ceannais eile.
3. Rialacha vótála i gComhairle Rialaithe BCE (Airteagal 10(2) den Reacht)
Bhíodh an prionsabal ‘comhalta amháin, vóta amháin’ i bhfeidhm sa Chomhairle
Rialaithe. Faoi Chonarthaí AE, bhí córas rothlach le cur chun feidhme mar chuid
de chóras vótála Chomhairle Rialaithe BCE chomh luath agus a sháródh líon na
dtíortha sa limistéar euro 18, rud atá amhlaidh ón 1 Eanáir 2015, nuair a chuaigh an
Liotuáin isteach sa limistéar euro. Is é is bun leis an rothlú ná éifeachtacht chóras
cinnteoireachta BCE a áirithiú le líon níos mó rannpháirtithe. Roinntear ceithre cheart
vótala idir na Gobharnóirí ó na tíortha sa limistéar euro atá rangaithe ón gcéad áit go
dtí an cúigiú háit de réir mhéid a ngeilleagar agus mhéid a n-earnálacha airgeadais
(faoi láthair is iad sin an Ghearmáin, an Fhrainc, an Iodáil, an Spáinn, agus an Ísiltír na
tíortha sin). Roinneann na tíortha eile (14 thír faoi láthair) 11 cheart vótála. Glacann na
Gobharnóirí sealanna chun úsáid a bhaint as na cearta gach mí ar bhonn uainíochta.
Tá cearta vótála buana ag comhaltaí Bhord Feidhmiúcháin BCE.
B. Straitéis BCE um beartas airgeadaíochta
1. Forbhreathnú
An 13 Deireadh Fómhair, tháinig Comhairle Rialaithe BCE ar chomhaontú maidir
le príomhghnéithe a straitéise um beartas airgeadaíochta, is iad sin (i) sainmhíniú
cainníochtúil ar chobhsaíocht praghsanna, (ii) ról tábhachtach maidir faireachán a
dhéanamh ar fhás airgid arna shainaithint ag comhiomlán airgeadaíochta agus (iii)
measúnú leathan ar a bhfuiltear á thuar maidir le forbairtí praghsanna. Roghnaigh
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BCE straitéis airgeadaíochta bunaithe ar dhá cholún (anailís eacnamaíoch agus anailís
airgeadaíochta), a ndearnadh a rólanna faoi seach a shainmhíniú go soiléir an athuair
le linn an athbhreithnithe ar straitéis airgeadaíochta an 8 Bealtaine 2003.
In Eanáir 2020, d’fhógair BCE go raibh tús curtha leis an athbhreithniú ar a straitéis
um beartas airgeadaíochta. Bhí an t-athbhreithniú dírithe ar fhoirmiú cainníochtúil
na cobhsaíochta praghsanna, ar shraith straitéisí an bheartais airgeadaíochta, ar an
straitéis dhá cholún agus ar chleachtais chumarsáide. Déanfar measúnú ann freisin
ar an gcaoi a bhfuil gnéithe amhail an t-athrú aeráide, an digitiú, an domhandú, an
chobhsaíocht airgeadais agus an idirghníomhaíocht idir an beartas fioscach agus
airgeadaíochta ábhartha maidir le sainordú BCE a shaothrú. D’fhonn caidreamh a
dhéanamh leis na geallsealbhóirí, chuir BCE an tairseach ‘Éisteann BCE leat’ ar bun
agus d’eagraigh sé sraith imeachtaí chun ‘éisteacht’ leis an bpobal, le heagraíochtaí
na sochaí sibhialta agus le lucht na hacadúlachta ar fud an limistéir euro. Measadh ar
dtús go gcuirfí an t-athbhreithniú straitéise i gcrích faoi dheireadh 2020, ach cuireadh
siar é de dheasca phaindéim COVID-19 agus tugadh chun críche é in Iúil 2021.
Sa straitéis reatha, a dhéanfar a athmheasúnú go tréimhsiúil, (an chéad uair eile
in 2025), déantar an sprioc maidir le cobhsaíocht praghsanna agus an anailís dhá
cholún a athshainiú. Aithnítear inti freisin impleachtaí an athraithe aeráide agus na
cobhsaíochta airgeadais ar chobhsaíocht praghsanna.
2. Sprioc maidir le cobhsaíocht praghsanna
Ó mhí Iúil 2021, sainmhínítear cobhsaíocht praghsanna mar ráta boilscithe (méadú
bliain ar bhliain in Innéacs Comhchuibhithe Praghsanna do Thomhaltóirí (ICPT) don
limistéar euro) 2% sa mheántéarma. Tá an sprioc siméadrach, rud a chiallaíonn go
meastar dialltaí diúltacha agus deimhneacha ón sprioc sin a bheith chomh neamh-
inmhianaithe céanna. D’fhéadfadh idirthréimhse a bheith i gceist leis sin ina mbeadh
an boilsciú measartha os cionn na sprice 2 %.
3. Creat comhtháite anailíse
I mí Iúil 2021, rinneadh athbhreithniú ar an straitéis dhá cholún a bhí ann agus
rinneadh ‘creat comhtháite anailíse’ di ina raibh (i) anailís eacnamaíoch, agus (ii) anailís
airgeadaíochta agus airgeadais.
Dírítear san anailís eacnamaíoch ar fhorbairtí eacnamaíocha iarbhír agus ar fhorbairtí
eacnamaíocha ainmniúla. San anailís airgeadaíochta agus airgeadais, féachtar ar
tháscairí airgeadaíochta agus airgeadais, lenar féidir díriú ar an sásra tarchurtha
airgeadaíochta agus impleachtaí na míchothromaíochtaí airgeadais agus na dtosca
airgeadaíochta ar chobhsaíocht praghsanna sa mheántéarma.
4. An t-athrú aeráide
Aithníodh san athbhreithniú ar straitéis 2020-2021 go bhfuil impleachtaí ag an athrú
aeráide do chobhsaíocht praghsanna agus, dá bhrí sin, tugadh gealltanas go gcuirfí
san áireamh, mar chuid de shainordú BCE, impleachtaí an athraithe aeráide agus an
t-aistriú carbóin do bheartas airgeadaíochta agus do bhaincéireacht lárnach. Ghlac an
Chomhairle Rialaithe plean gníomhaíochta a bhaineann leis an aeráid lena ndírítear ar
thosca aeráide a ionchorprú i measúnuithe ar bheartas airgeadaíochta, acmhainneacht
anailíse a mhéadú i ndáil leis an athrú aeráide, dearadh chreat oibríochtúil an bheartais
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airgeadaíochta a oiriúnú, agus gníomhaíochtaí a chur chun feidhme i réimse nochtadh
agus tuairisciú inbhuaine comhshaoil.
C. An beartas airgeadaíochta a chur chun feidhme: ionstraimí agus nósanna
imeachta
Déanann beartas airgeadaíochta BCE difear do rátaí úis ar fud an gheilleagair sa
limistéar euro go hindíreach, agus go háirithe i gcás rátaí le haghaidh iasachtaí arna
ndeonú ag bainc thráchtála agus i gcás taiscí coigiltis trí rátaí úis a bhunú ag a
bhféadfaidh na bainc thráchtála airgead a fháil ón mbanc ceannais. Úsáideann BCE
réimse ionstraimí chun a bheartas airgeadaíochta a chur chun feidhme.
1. Ionstraimí traidisiúnta
a. Oibríochtaí margaidh oscailte
Tá ról tábhachtach ag oibríochtaí margaidh oscailte maidir le rátaí úis a stiúradh,
staid na leachtachta sa mhargadh a bhainistiú agus seasamh ó thaobh an bheartais
airgeadaíochta de a chur in iúl. Tá oibríochtaí margaidh oscailte rialta an Eurochórais
comhdhéanta d’oibríochtaí aon seachtaine chun leachtacht a sholáthar in euro
(príomhoibríochtaí athmhaoiniúcháin nó MROnna) agus oibríochtaí trí mhí chun
leachtacht a sholáthar in euro (oibríochtaí athmhaoinithe fadtéarmacha nó LTROnna).
Baintear úsáid as príomhoibríochtaí athmhaoiniúcháin (MROnna) chun rátaí úis
gearrthéarmacha a stiúradh, staid na leachtachta a bhainistiú agus seasamh ó
thaobh an bheartais airgeadaíochta de sa limistéar euro a chur in iúl; le hoibríochtaí
athmhaoinithe fadtéarmacha cuirtear athmhaoiniú fadtéarmach breise ar fáil don
earnáil airgeadais.
Oibríochtaí margaidh oscailte is ea oibríochtaí mionchoigeartaithe agus oibríochtaí
struchtúracha nach bhfuil chomh rialta sin. Is é is aidhm le hoibríochtaí margaidh
oscailte ná déileáil le luaineacht leachtachta gan choinne sa mhargadh, go háirithe
d’fhonn na héifeachtaí ar rátaí úis a dhéanamh níos socra; is é aidhm leis na
oibríochtaí eile go príomha ná seasamh struchtúrach an Eurochórais vis-à-vis an
earnáil airgeadais a choigeartú ar bhonn buan.
b. Saoráidí seasmhacha an Eurochórais
Cuireann saoráidí seasmhacha leachtacht le haibíocht thar oíche ar fáil nó déanann
siad í a ionsú agus déanann EONIA (Meáninnéacs Euro Thar Oíche) an ráta úis
éifeachtach atá i réim i margadh euro idirbhainc thar oíche a thomhas. Cuireann
an tEurochóras dhá shaoráid sheasmhacha ar fáil d’institiúidí creidmheasa: an
tsaoráid iasachta imeallach chun leachtacht thar oíche a fháil ón mbanc ceannais, ar
shócmhainní incháilithe leordhóthanacha a chruthú, agus an tsaoráid taisce chun taiscí
thar oíche a dhéanamh leis an mbanc ceannais.
c. Cúlchistí íosta a shealbhú
I gcomhréir le hAirteagal 19(1) den Reacht, féadfaidh BCE a cheangal ar institiúidí
creidmheasa atá bunaithe i mBallstáit cúlchistí íosta a bheith acu in BCE agus i mbainc
cheannais náisiúnta. Is é an aidhm atá leis na cúlchistí íosta ná rátaí úis margaidh
gearrthéarmacha a chobhsú agus ganntanas leachtachta struchtúrach a chruthú nó a
mhéadú sa chóras baincéireachta vis-à-vis an tEurochóras, lena ndéanfar níos éasca
é smacht a choimeád ar rátaí an mhargaidh airgid trí leachtacht rialta a leithdháileadh.
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Socraíonn an Chomhairle Rialaithe na modhanna ríomha agus an cinneadh maidir leis
an méid is gá.
2. Bearta neamhchaighdeánacha um beartas airgeadaíochta agus freagairt i gcás
géarchéime
a. Idirbhearta airgeadaíochta glan amach (OMT)
I mí Lúnasa 2012, d’fhógair BCE go bhféadfaí idirbhearta airgeadaíochta glan amach
(OMT) a dhéanamh i margaí bannaí ceannasacha tánaisteacha chun tarchur beartais
airgeadaíochta iomchuí a choimirciú agus aonmheanma a bheartais airgeadaíochta a
chaomhnú. Ceapadh OMT chun bheith coinníollach ar choigeartú maicreacnamaíoch
nó clár réamhchúraim a bheith ann mar chuid den tSaoráid Eorpach um Chobhsaíocht
Airgeadais (EFSF)/an Sásra Cobhsaíochta Eorpach (SCE). Tar éis an fhógra ó BCE,
níor úsáideadh OMT riamh, ach tá sé fós mar chuid d’fhoireann uirlisí BCE.
b. Réamhthreoir
Ó mhí Iúil 2013, tá réamhthreoir á cur ar fáil ag BCE maidir lena bhfuil i ndán don
bheartas rátaí úis. Trí réamhthreoir a chur ar fáil, tháinig athrú ábharach ar straitéis
chumarsáide BCE toisc go raibh baint aige sin ní hamháin le conas a dhéanann BCE
measúnú ar dhálaí eacnamaíocha reatha agus ar na rioscaí maidir le cobhsaíocht
praghsanna sa mheántéarma ach leis an méid a thugtar le tuiscint ón measúnú maidir
lena threo ó thaobh an bheartais airgeadaíochta de sa todhchaí freisin.
c. Oibríochtaí athmhaoinithe fadtéarmacha
I mí an Mheithimh 2014, d’fhógair BCE sraith oibríochtaí athmhaoinithe spriocdhírithe
fadtéarmacha (TLTROnna) a raibh sé mar aidhm leo iasachtú bainc d’institiúidí
creidmheasa sa limistéar euro a fheabhsú, ar feadh tréimhse dhá bhliain ar dtús.
Cuireadh tús leis an dara sraith (TLTRO II) i mí an Mhárta 2016 agus leis na tríú
sraith (TLTRO III) i mí an Mhárta 2019. Mar fhreagairt ar phaindéim COVID-19, chinn
an Chomhairle Rialaithe na coinníollacha maidir le hoibríochtaí TLTRO III atá fágtha
a éascú go suntasach, mar aon le laghdú sealadach a dhéanamh ar na rátaí úis
is infheidhme. Ar choinníoll go dtabharfadh na bainc iasacht don fhíorgheilleagar,
d’fhéadfaidís iasachtaí a fháil chomh híseal le 50 bonnphointe faoi bhun an ráta
saoráide taisce sa tréimhse idir Meitheamh 2020 agus Meitheamh 2022. Sa bhreis air
sin, cinneadh 11 cheann breise d’oibríochtaí athmhaoinithe fadtéarmacha de dheasca
éigeandáil na paindéime (PELTROnna) a dhéanamh idir Bealtaine 2020 agus Nollaig
2021, agus ráta úis 25 bhonnphointe faoi bhun an ráta le haghaidh príomhoibríochtaí
athmhaoiniúcháin ann.
d. Cláir ceannaithe sócmhainní
Ó 2009, cuirtear roinnt cláir ceannaithe sócmhainní chun feidhme agus é mar chuspóir
leo fás ar fud an limistéir euro a chothú agus iad i gcomhréir leis an aidhm rátaí
boilscithe faoi bhun 2%, ach gar dó, sa mheántéarma a ghnóthú. Áirítear ar na cláir
sin an clár ceannaigh earnála corparáidí (CSPP), an clár ceannaithe urrús de bhun
sócmhainní (ABSPP) agus an tríú clár ceannaithe bannaí faoi chumhdach (CBPP3).
Is ann do chláir eile freisin, a bhfuil deireadh curtha leo anois, amhail an clár margaí
urrús (SMP), an clár ceannaithe bannaí faoi chumhdach (CBPP) agus an dara clár
ceannaithe bannaí faoi chumhdach (CBPP2). Ba é luas míosúil an ghlancheannaigh
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sócmhainní ná EUR 60 billiún ar an meán ar dtús (Márta 2015-Márta 2016) agus tháinig
méadú air ina dhiaidh sin go dtí EUR 80 billiún in aghaidh na míosa (Aibreán 2016-
Márta 2017). Rinneadh laghdú de réir a chéile ina dhiaidh sin ar an nglancheannach
sócmhainní go dtí EUR 15 bhilliún in aghaidh na míosa (Deireadh Fómhair 2018-
Nollaig 2018). I mí na Nollag 2018, chinn an Chomhairle Rialaithe stop a chur le
glancheannach sócmhainní, agus é d’aidhm aici leanúint de bheith ag athinfheistiú
na bpríomhíocaíochtaí ó urrúis atá ag teacht in aibíocht agus méid carnach an
ghlancheannaigh faoi gach clár ceannaithe sócmhainní a choinneáil ar a leibhéil
faoi seach. An 12 Meán Fómhair 2019, cuireadh tús an athuair le glancheannach
sócmhainní ag luas míosúil EUR 20 billiún ón 1 Samhain 2019, agus í ag súil go
leanfadh sé sin ar aghaidh chomh fada is gá chun tionchar réidh a cuid rátaí beartais
a threisiú, agus go dtiocfadh deireadh leis go gairid sula gcuirfí tús le hardú ar
phríomhrátaí úis BCE.
Mar fhreagairt ar phaindéim COVID-19, chinn an Chomhairle Rialaithe an
glancheannach sócmhainní a bhí ann cheana a mhéadú trí imchlúdach breise EUR
120 billiún a bhí le húsáid faoi dheireadh 2020. Sa bhreis air sin, seoladh clár
nua sealadach ceannaigh de dheasca éigeandáil na paindéime (PEPP) le haghaidh
ceannach sócmhainní san earnáil phoiblí agus san earnáil phríobháideach agus
imchlúdach tosaigh EUR 750 billiún aige, agus socraíodh go mbeadh an clár sin i
bhfeidhm go dtí deireadh 2020. An 8 Meitheamh 2020, chinn an Chomhairle Rialaithe
méadú EUR 600 billiún a dhéanamh ar imchlúdach PEPP, rud a d’fhág go raibh
EUR 1.35 trilliún san iomlán ann. An 10 Nollaig 2020, rinneadh méadú breise EUR 500
billiún ar imchlúdach PEPP, rud a d’fhág go raibh EUR 1.85 trilliún san iomlán ann.
Leathnaíodh an tréimhse ionchasach le haghaidh an ghlancheannaigh faoi PEPP go dtí
deireadh mhí an Mhárta 2022 ar a laghad. Cinneadh freisin athinfheistiú a dhéanamh
ar phríomhíocaíochtaí atá ag teacht in aibíocht faoi PEPP go dtí deireadh 2023 ar a
laghad. Bhí solúbthacht shuntasach fite fuaite in PEPP, rud a fhágann go bhféadfadh
luaineachtaí a bheith ann i ndáileadh na sreafaí ceannaigh le himeacht ama, ar fud
aicmí sócmhainní agus i measc dlínsí. Threoraigh an scála caipitil, ar bhonn stoic, an
glancheannach faoi PEPP.
I mí na Nollag 2021, chinn an Chomhairle Rialaithe deireadh a chur le glancheannach
sócmhainní faoi PEPP ag deireadh mhí an Mhárta 2022. Nuair a tharla sé sin,
méadaíodh an glancheannach faoi APP go EUR 40 billiún sa dara ráithe agus EUR
30 billiún sa tríú ráithe de 2022. Ó mhí Dheireadh Fómhair 2022 ar aghaidh, chinn an
Chomhairle Rialaithe leanúint de ghlancheannach sócmhainní faoi APP ar luas EUR
20 billiún in aghaidh na míosa. I mí an Mhárta 2022, rinneadh sceideal glancheannach
faoi APP a leasú síos go EUR 40 billiún i mí Aibreáin, EUR 30 billiún i mí na
Bealtaine agus EUR 20 billiún i mí an Mheithimh, rud a léiríonn go dtiocfadh deireadh
leis an nglancheannach sa tríú ráithe i gcás nach lagóidh an t-ionchas boilscithe
meántéarmach, fiú, tar éis deireadh a chur lena ghlancheannach sócmhainní. I mí an
Mheithimh 2022, chinn an Chomhairle Rialaithe deireadh a chur le glancheannach
sócmhainní amhail ón 1 Iúil. Tá sé beartaithe go leanfar d’athinfheistíocht iomlán na
bpríomhíocaíochtaí ó urrúis atá ag teacht in aibíocht arna gceannach, thar thréimhse
fhada ama, le haghaidh APP agus go dtí deireadh 2024 ar a laghad le haghaidh na
punainne PEPP.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/ga
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e. An Ionstraim um Chosaint Tarchuir (TPI)
Fógraíodh TPI i mí Iúil 2022 chun tacú le tarchur éifeachtach an bheartais
airgeadaíochta agus leanann BCE de bheartas airgeadaíochta a normalú. Tá sé
beartaithe iad a úsáid mar bheart tánaisteach, tar éis athinfheistíochtaí PEPP,
cumasaíonn TPI ceannach roghnaíoch ar an margadh tánaisteach d’urrúis arna
n-eisiúint i ndlínsí ina bhfuil meath ar dhálaí maoiniúcháin nach bhfuil údar
leo de bharr bunphrionsabail thír-shonracha, chun rioscaí don sásra tarchuir a
chomhrac a mhéid is gá Tá ceithre chritéar incháilitheachta san áireamh in TPI:
1) creat fioscach an Aontais a chomhlíonadh; 2) nach mbeidh míchothromaíochtaí
maicreacnamaíocha tromchúiseacha ann; 3) fiachas poiblí inbhuanaithe; agus 4)
beartais mhaicreacnamaíocha fhónta inbhuanaithe. Cuirfear an chóir chéanna (pari
passu) ar an Eurochóras agus a chuirfear ar chreidiúnaithe príobháideacha nó
creidiúnaithe eile.

RÓL PHARLAIMINT NA HEORPA

Tá BCE freagrach go díreach do Pharlaimint na hEorpa. Déantar an fhreagracht sin a
fheidhmiú ar cheithre phríomhbhealach.
De bhua Airteagal 284(3) de CFAE agus Airteagal 15(3) de Reacht CEBC, ní mór
d’Uachtarán BCE tuarascáil bhliantúil a chur faoi bhráid na Parlaiminte. Is iondúil go
nglacann an Pharlaimint rún maidir le tuarascáil bhliantúil BCE. Tugann BCE aiseolas
faoi na rúin ón bParlaimint.
Tagann Uachtarán BCE os comhair an Choiste um Ghnóthaí Eacnamaíocha agus
Airgeadaíochta (ECON) sa Pharlaimint ceithre huaire sa bhliain chun cinntí beartais
BCE a mhíniú agus ceisteanna a fhreagairt ó chomhaltaí an choiste (an tIdirphlé
Airgeadaíochta). Bíonn na cruinnithe oscailte don phobal i gcoitinne agus foilsítear
na trasc-scríbhinní ar shuíomh gréasáin na Parlaiminte agus ar shuíomh gréasáin
BCE araon. Bíonn Coiste ECON ag brath ar an bPainéal Saineolaithe Airgeadaíochta
chun ionchur neamhspleách agus saineolas a chur ar fáil roimh gach Idirphlé
Airgeadaíochta.
Faoi Riail 140 de Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa, a cuireadh ar bhonn
foirmiúil tar éis comhaontú idir Parlaimint na hEorpa agus BCE, féadfaidh aon Fheisire
de Pharlaimint na hEorpa suas le sé cheist i gcomhair freagra i scríbhinn a chur faoi
bhráid BCE gach mí.
Ar deireadh, tá ról ag Parlaimint na hEorpa sa nós imeachta ceapacháin do chomhaltaí
Bhord Feidhmiúcháin BCE (i.e. an tUachtarán, an Leasuachtarán agus ceithre
chomhalta eile).

Dražen Rakić
09/2022
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