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GA Aontaithe san éagsúlacht GA

 10.6.2020 A9-0113/1

Leasú 1
Sven Giegold
thar ceann Ghrúpa Verts/ALE

Tuarascáil A9-0113/2020
Jonás Fernández
lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 575/2013 agus (AE) 2019/876 maidir le coigeartuithe 
mar fhreagairt ar phaindéim COVID-19
(COM(2020)0310 – C9-0122/2020 – 2020/0066(COD)) 

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 0 (nua)
Rialachán (AE) Uimh. 575/2013
Airteagal 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(0) in Airteagal 2, 
cuirtear na míreanna seo a leanas 
isteach:
“1a. Gan dochar do na cumhachtaí 
agus nósanna imeachta a leagtar amach i 
dTreoir 2013/36/AE, déanfaidh na 
húdaráis inniúla luachanna saothair 
athraitheacha, sochair phinsin 
lánroghnacha, oibríochtaí um 
aischeannach scaireanna agus dáiltí nó 
íocaíochtaí úis arna ndéanamh ag gach 
institiúid chreidmheasa le 
scairshealbhóirí, comhaltaí nó sealbhóirí 
Ionstraimí Breise Leibhéal 1 a chur ar 
fionraí ar bhonn sealadach i gcás nach 
ionann an fhionraí agus mainneachtain 
na hinstitiúide. Rachaidh an fhionraí 
shealadach in éag ar an 1 Eanáir 2022 
ach amháin má chineann an Coimisiún 
trí bhíthin gníomh cur chun feidhme go 
n-éilítear leis an suaitheadh eacnamaíoch 
tromchúiseach a tharla mar thoradh ar 
ghéarchéim COVID-19 síneadh breise 12 
mhí a chur leis an bhfionraí shealadach.
1b. Mura ndéanfar caipiteal 
Gnáthchothromas Leibhéal 1 institiúide a 
laghdú go leibhéal nach ndéantar an 
ceanglas maoláin chomhcheangailte a 
chomhlíonadh a thuilleadh agus má 
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bhíonn na húdaráis inniúla ag dréim leis 
go leanfar den cheanglas maoláin 
chomhcheangailte a chomhlíonadh go dtí 
an 1 Eanáir 2022, ní bheidh sé faoi réir 
na bhfionraithe dá dtagraítear i mír 1a.
1c. Sula nglacfar an gníomh cur chun 
feidhme dá dtagraítear i mír 1a, iarrfaidh 
an Coimisiún tuairim arna heisiúint ag 
an mBord Eorpach um Riosca 
Sistéamach. Cuirfidh an Coimisiún 
Parlaimint na hEorpa agus an 
Chomhairle ar an eolas sula ndéanfaidh 
sé an gníomh cur chun feidhme dá 
dtagraítear i mír 1a a ghlacadh.
1d. Cuirfidh na húdaráis inniúla de 
cheangal ar na hinstitiúidí creidmheasa 
atá faoi réir na mbeart fionraí dá 
dtagraítear i mír 1a den Airteagal seo, 
plean gníomhaíochta a thíolacadh laistigh 
de thrí mhí ina sonraítear ann bearta 
inmheánacha agus truicir chun fóntacht 
institiúide a athbhunú i gcomhréir le 
hAirteagal 104 de Threoir 2013/36/AE. 
Soláthrófar treochlár agus straitéis freisin 
sa phlean gníomhaíochta chun 
comhlíonadh na gceanglas maoirseachta 
de bhun Threoir 2013/36/AE agus de 
bhun an Rialacháin seo a athbhunú agus 
chun spriocdháta a shainiú dá chur chun 
feidhme. Déanfaidh na húdaráis inniúla 
pleananna gníomhaíochta den sórt sin a 
athbhreithniú agus a fhormheas.
1e. Tugtar an chumhacht don 
Choimisiún, ag gníomhú dó i gcomhréir 
leis an nós imeachta dá dtagraítear in 
Airteagal 464(2) gníomh cur chun 
feidhme dá dtagraítear i mír 1 den 
Airteagal seo a ghlacadh.

Or. en
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10.6.2020 A9-0113/2

Leasú 2
Sven Giegold
thar ceann Ghrúpa Verts/ALE

Tuarascáil A9-0113/2020
Jonás Fernández
lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 575/2013 agus (AE) 2019/876 maidir le coigeartuithe 
mar fhreagairt ar phaindéim COVID-19
(COM(2020)0310)

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2 – pointe b a (nua)
Rialachán (AE) Uimh. 575/2013
Airteagal 473a – mír 9a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ha) cuirtear isteach an mhír seo a 
leanas: 
“9a. Laistigh de 24 mhí tar éis an 
Rialacháin seo a ghlacadh eiseoidh an 
Coimisiún tuarascáil ina ndéanfar 
measúnú cuimsitheach ar fhorálacha an 
Airteagail seo agus cuirfidh sé ar 
aghaidh, de réir mar is iomchuí, tograí 
reachtacha chun creat trédhearcach agus 
frith-thimthriallach a chur ar bun chun 
caillteanais chreidmheasa ionchasacha a 
shainaithint.’’ 

Or. en


