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4.3.2020 A9-0026/5

Leasú 5
Ernest Urtasun
thar ceann Ghrúpa Verts/ALE

Tuairisc A9-0026/2020
Pedro Marques
An tAontas Baincéireachta - tuarascáil bhliantúil 2019
(2019/2130(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 13 a (nua)

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

 13a. á iarraidh go ndéanfaí caighdeán 
ceangailteach bannaí glas uile-Aontais a 
bhunú agus go ndéanfaí creat atá 
fabhrach d’fhorbairt na mbannaí sin a 
shainiú chun trédhearcacht, éifeachtacht 
agus creidiúnacht infheistíochtaí 
inbhuanaithe a fheabhsú;
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4.3.2020 A9-0026/6

Leasú 6
Ernest Urtasun
thar ceann Ghrúpa Verts/ALE

Tuairisc A9-0026/2020
Pedro Marques
An tAontas Baincéireachta - tuarascáil bhliantúil 2019
(2019/2130(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 21

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

21. á chur in iúl gur díol sásaimh di na 
hiarrachtaí a rinneadh chun an earnáil 
airgeadais a neartú agus chun NPLanna a 
laghdú ar an leibhéal Eorpach, agus na 
beartaithe laghdaithe riosca a baineadh 
amach sa Phacáiste Baincéireachta a 
cuireadh i gcrích le déanaí; á thabhairt dá 
haire, ó chuaigh BCE i mbun maoirseachta 
i mí na Samhna 2014, go dtí mí an 
Mheithimh 2019, gur tháinig laghdú níos 
mó ná a leath ar chóimheas na NPLanna 
atá i seilbh institiúidí suntasacha; á 
thabhairt chun suntais gur 2.9% an 
meánráta NPL a bhí ann sa limistéar euro i 
mí Mheán Fómhair 2019, thíos ó 6.5% i mí 
na Nollag 2014; á chur in iúl gur díol 
sásaimh di an dul chun cinn suntasach sin; 
á chur i bhfios go bhfuil leibhéal na n-
iasachtaí neamhthuillmheacha fós ard in 
institiúidí áirithe agus go bhfuil gá le 
tuilleadh iarrachtaí chun aghaidh a 
thabhairt ar an tsaincheist sin; ag tabhairt 
dá haire go bhfuil obair ar siúl faoi láthair 
ar an treoir maidir le seirbhíseoirí 
creidmheasa agus ceannaitheoirí 
creidmheasa, agus á chur i bhfáth gur gá a 
chinntiú go mbeadh cosaint iomchuí do 
thomhaltóirí san áireamh, agus margaí 
tanáisteacha d’iasachtaí á bhforbairt, agus 
sásra um fhorfheidhmiú 
seachbhreithiúnach (AECE) á chruthú;

21. á chur in iúl gur díol sásaimh di na 
hiarrachtaí a rinneadh chun an earnáil 
airgeadais a neartú agus chun NPLanna a 
laghdú ar an leibhéal Eorpach, agus na 
beartaithe laghdaithe riosca a baineadh 
amach sa Phacáiste Baincéireachta a 
cuireadh i gcrích le déanaí; á thabhairt dá 
haire, ó chuaigh BCE i mbun maoirseachta 
i mí na Samhna 2014, go dtí mí an 
Mheithimh 2019, gur tháinig laghdú níos 
mó ná a leath ar chóimheas na NPLanna 
atá i seilbh institiúidí suntasacha; á 
thabhairt chun suntais gur 2.9% an 
meánráta NPL a bhí ann sa limistéar euro i 
mí Mheán Fómhair 2019, thíos ó 6.5% i mí 
na Nollag 2014; á chur in iúl gur díol 
sásaimh di an dul chun cinn suntasach sin; 
á chur i bhfios go bhfuil leibhéal na n-
iasachtaí neamhthuillmheacha fós ard in 
institiúidí áirithe agus go bhfuil gá le 
tuilleadh iarrachtaí chun aghaidh a 
thabhairt ar an tsaincheist sin; ag tabhairt 
dá haire go bhfuil obair ar siúl faoi láthair 
ar an treoir maidir le seirbhíseoirí 
creidmheasa agus ceannaitheoirí 
creidmheasa, agus á chur i bhfáth gur gá a 
chinntiú go mbeadh dlúthbhaint idir 
cruthú margaí tanáisteacha d’iasachtaí agus 
cosaint láidir do thomhaltóirí;
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4.3.2020 A9-0026/7

Leasú 7
Ernest Urtasun
thar ceann Ghrúpa Verts/ALE

Tuairisc A9-0026/2020
Pedro Marques
An tAontas Baincéireachta - tuarascáil bhliantúil 2019
(2019/2130(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 36

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

36. ag aithint an rannchuidithe is féidir 
leis an earnáil idirghabhála airgeadais 
neamhbhainc, ar a dtugtaí 
scáthbhaincéireach roimhe seo, a 
dhéanamh leis na bealaí cistiúcháin don 
gheilleagar a éagsúlú tuilleadh; á tabhairt 
chun suntais, áfach, go bhfuil idirnascacht 
shuntasach ann idir an earnáil idirghabhála 
airgeadais neamhbhainc agus an earnáil 
baincéireachta ‘traidisiúnta’, rud ar cúis 
imní é maidir le riosca córasach a bheith 
ann i bhfianaise na heaspa rialála agus 
maoirseachta iomchuí atá ann san earnáil 
idirghabhála airgeadais neamhbhainc;

36. ag aithint an rannchuidithe is féidir 
leis an earnáil idirghabhála airgeadais 
neamhbhainc, ar a dtugtaí 
scáthbhaincéireach freisin, a dhéanamh leis 
na bealaí cistiúcháin don gheilleagar a 
éagsúlú tuilleadh; á thabhairt chun suntais, 
áfach, go bhfuil idirnascacht shuntasach 
ann idir an earnáil idirghabhála airgeadais 
neamhbhainc agus an earnáil 
baincéireachta ‘traidisiúnta’, rud ar cúis 
imní é maidir le riosca córasach a bheith 
ann i bhfianaise na heaspa rialála agus 
maoirseachta iomchuí atá ann san earnáil 
idirghabhála airgeadais neamhbhainc;
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4.3.2020 A9-0026/8

Leasú 8
Ernest Urtasun
thar ceann Ghrúpa Verts/ALE

Tuairisc A9-0026/2020
Pedro Marques
An tAontas Baincéireachta - tuarascáil bhliantúil 2019
(2019/2130(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 49a (nua)

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

 49a. ag tabhairt dá haire, ina 
Chinneadh de mhí na Nollag 2019, gurb é 
an tátal a bhain an Coimisiún as ná nach 
ionann an tacaíocht fhorleathan phoiblí a 
deonaíodh do Landesbank de chuid na 
Gearmáine agus státchabhair toisc go 
ndearnadh an banc a athchaipitliú agus 
go ndearnadh ráthaíochtaí stáit breise a 
thabhairt faoi choinníollacha a nglacfadh 
infheisteoir príobháideach leo (prionsabal 
oibreoir an gheilleagair margaidh – 
MEOP); á chur in iúl, áfach, nach 
deimhin léi fós go gcuirfidh an plean gnó 
a moladh le déanaí ar chumas an bhainc 
a bheith ag déanamh brabúis arís i 
bhfianaise, maidir leis an bhformheas a 
thug an Coimisiún do phlean 
athstruchtúraithe an bhainc in 2012, go 
raibh sé bunaithe ar thoimhdí a bhí 
ródhóchasach; ag tabhairt dá haire nach 
cosúil go mbíonn aon iarmhairtí ag teacht 
as neamhchomhlíonadh plean 
athstruchtúraithe ag banc; á iarraidh, dá 
bhrí sin, ar an gCoimisiún breithniú a 
dhéanamh ar phleananna 
athstruchtúraithe a dhéanamh 
ceangailteach, agus breithniú a 
dhéanamh ar cheart go mbeadh 
impleachtaí ar chinntí státchabhrach ag 
neamhchomhlíonadh pleananna 
athstruchtúraithe a bhí ann roimhe seo; á 
chur i bhfios go láidir, i ndáil leis sin, 



AM\1200487GA.docx PE647.565v01-00

GA Aontaithe san éagsúlacht GA

nach féidir a mheas go ndéantar MEOP a 
chomhlíonadh go huathoibríoch le 
tacaíocht a dheonaítear trí scéim chosanta 
institiúideach (SCI) toisc gurb é an fáltas 
ar infheistíocht an t-aon rud is ábhartha 
d’infheisteoir príobháideach, ní na costais 
a bhaineann leis an gcás malartach 
maidir le cliseadh an bhainc; á chur in iúl 
go bhfuil sí den tuairim freisin, dá 
gceadófaí díolúine ó rialacha maidir leis 
an státchabhair le haghaidh 
infheistíochtaí ag SCInna d’institiúidí 
cleamhnaithe a bhfuil ag cliseadh orthu, 
go mbainfí an bonn den mhachaire réidh 
san Aontas Baincéireachta;

Or. en


