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10.6.2020 A9-0026/9

Leasú 9
Pedro Marques
thar ceann Ghrúpa S&D

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

Tairiscint i gcomhair rúin
Aithris C

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

C. de bhrí gur tháinig méadú ar rioscaí 
ar an taobh thíos i leith fás eacnamaíoch ar 
bhonn domhanda agus ar bhonn an 
limistéir euro agus go leanann siad de 
dhúshláin cobhsaíochta airgeadais a 
chruthú;

C. de bhrí gur tháinig méadú ar rioscaí 
ar an taobh thíos i leith fás eacnamaíoch ar 
bhonn domhanda agus ar bhonn an 
limistéir euro, go háirithe i ndiaidh ráig 
dhomhanda phaindéim COVID-19, agus 
go leanann siad de dhúshláin 
chobhsaíochta airgeadais a chruthú;
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Leasú 10
Pedro Marques
thar ceann Ghrúpa S&D

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

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 7

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

7. á chur i bhfáth go leanann na 
leibhéil bhrabúsachta de bheith íseal agus 
go bhfuil an timpeallacht 
mhaicreacnamaíoch ag dul in olcas; ag 
tabhairt dá haire, thairis sin, go bhfuiltear 
ag dréim go leanfaidh dúshláin bhreise 
roimh bhrabúsacht na mbanc as ardleibhéal 
iomaíochta, go háirithe i réimse na 
teicneolaíochta airgeadais (FinTech), 
chomh maith le rioscaí oibríochtúla níos 
airde mar gheall ar dhigitiú agus 
nuálaíocht, agus easpa comhtháthaithe na 
margaí mar gheall ar an ilroinnt atá fós idir 
na Ballstáit;

7. á chur i bhfáth, áfach, go leanann 
na leibhéil bhrabúsachta de bheith íseal 
agus go bhfuil an timpeallacht 
mhaicreacnamaíoch ag dul in olcas, 
eadhon i bhfianaise phaindéim COVID-
19, rud a thionscain dúshláin roimh an 
ngeilleagar domhanda nach bhfacthas 
riamh, lena ndéantar difear do cháilíocht 
sócmhainní agus, dá bhrí sin, brabúsacht 
na mbanc; ag tabhairt dá haire, thairis sin, 
go bhfuiltear ag dréim go leanfaidh 
dúshláin bhreise roimh bhrabúsacht na 
mbanc as ardleibhéal iomaíochta, go 
háirithe i réimse na teicneolaíochta 
airgeadais (FinTech), chomh maith le 
rioscaí oibríochtúla níos airde mar gheall ar 
dhigitiú agus nuálaíocht, agus easpa 
comhtháthaithe na margaí mar gheall ar an 
ilroinnt atá fós idir na Ballstáit;
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Leasú 11
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thar ceann Ghrúpa S&D

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

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 9 a (nua)

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

 9a. ag cur béim ar an bhfíoras go 
bhfuil ról cinntitheach ag na bainc ó 
thaobh soláthar creidmheasa agus 
leachtachta i leith na n-iarmhairtí 
eacnamaíocha is déine de ráig COVID-19 
ar dhaoine in AE a mhaolú; ag tabhairt 
dá haire, sa chomhthéacs sin, na bearta 
reachtacha agus maoirseachta atá molta 
nó atá glactha chun a áirithiú go 
leanfaidh na bainc de bheith ag tabhairt 
iasachtaí le linn na géarchéime seo. ag 
cur in iúl gur díol sásaimh di an 
tsolúbthacht a tugadh do na bainc maidir 
le láimhseáil stuamachta ar iasachtaí, cur 
i bhfeidhm na rialacha cuntasaíochta 
agus scaoileadh na maolán caipitil; ag 
cur béim ar an bhfíoras gur cheart aon 
fhaoiseamh a dheonófar a chur ar fáil ina 
iomláine chun tacú le custaiméirí bainc, 
teaghlaigh agus gnólachtaí; ag tacú le 
gníomhaíochtaí tógtha ag maoirseoirí 
baincéireachta chun srianta sealadacha 
láidre a thabhairt isteach ar dhíbhinní 
agus bónais a íoc agus ar aischeannach 
scaireanna dílse ag bainc;
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Leasú 12
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Tuarascáil A9-0026/2020
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(2019/2130(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 41

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

41. á chur in iúl gur díol sásaimh di na 
conclúidí ón gComhairle Eorpach an 5 
Nollaig 2019, lena dtugtar sainordú don 
Choimisiún breithniú a dhéanamh ar 
bhealaí chun comhar níos fearr idir údaráis 
a áirithiú agus chun cúraimí AML a 
thabhairt do chomhlacht de chuid AE, agus 
chun Rialachán a dhéanamh de chodanna 
áirithe den Treoir maidir leis an Sciúradh 
Airgid, chun leabhar rialacha aonair a 
áirithiú; á iarraidh ar an gCoimisiún tús a 
chur a luaithe is féidir leis an 
athbhreithniú ar chreat AML an Aontais 
agus ar reachtaíocht chun an leabhar 
rialacha AML/CFT a chomhchuibhiú 
tuilleadh agus chun aghaidh a thabhairt go 
héifeachtúil ar an rioscaí do shláine chóras 
airgeadais AE agus do shlándáil 
shaoránaigh AE a ghabhann le 
gníomhaíocht neamhdhleathach, eadhon trí 
chomhlacht nua de chuid AE a chruthú;

41. á chur in iúl gur díol sásaimh di na 
conclúidí ón gComhairle Eorpach an 5 
Nollaig 2019, lena dtugtar sainordú don 
Choimisiún breithniú a dhéanamh ar 
bhealaí chun comhar níos fearr idir údaráis 
a áirithiú agus chun cúraimí AML a 
thabhairt do chomhlacht de chuid AE, agus 
chun Rialachán a dhéanamh de chodanna 
áirithe den Treoir maidir leis an Sciúradh 
Airgid, chun leabhar rialacha aonair a 
áirithiú; á chur in iúl gur díol sásaimh di 
teachtaireacht an Choimisiúin i leith 
Plean Gníomhaíochta do bheartas 
cuimsitheach an Aontais maidir le 
sciúradh airgid nó maoiniú na 
sceimhlitheoireachta a chosc, ina leagtar 
amach moltaí chun an leabhar rialacha 
AML/CFT a chomhchuibhiú tuilleadh agus 
chun aghaidh a thabhairt go héifeachtúil ar 
an rioscaí do shláine chóras airgeadais AE 
agus do shlándáil shaoránaigh AE a 
ghabhann le gníomhaíocht trasteorann 
neamhdhleathach, eadhon trí chomhlacht 
nua de chuid AE a chruthú;

Or. en


