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GA Aontaithe san éagsúlacht GA

3.2.2021 A9-0002/12

Leasú 12
Dimitrios Papadimoulis, Manon Aubry
thar ceann Ghrúpa The Left

Tuarascáil A9-0002/2021
Sven Simon
An Banc Ceannais Eorpach – tuarascáil bhliantúil 2020
(2020/2123(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 19

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

19. ag tabhairt dá haire gur gheall an 
tUachtarán Lagarde scrúdú a dhéanamh ar 
athruithe atá neamhdhíobhálach don aeráid 
ar oibríochtaí BCE agus ‘gach bealach atá 
ar fáil a fhiosrú chun an t-athrú aeráide a 
chomhrac’; á iarraidh ar BCE a chreat 
comhthaobhachta a ailíniú le rioscaí a 
bhaineann leis an athrú aeráide agus a 
mhéid atá sé ailínithe le Comhaontú 
Pháras a nochtadh, agus an t-ailíniú sin in 
earnáil na baincéireachta a scrúdú freisin;

19. á chur in iúl gur geal léi gur gheall 
an tUachtarán Lagarde scrúdú a dhéanamh 
ar athruithe atá neamhdhíobhálach don 
aeráid ar oibríochtaí BCE agus ‘gach 
bealach atá ar fáil a fhiosrú chun an t-athrú 
aeráide a chomhrac’; á iarraidh ar BCE a 
chreat comhthaobhachta a ailíniú le rioscaí 
a bhaineann leis an athrú aeráide, é a 
fhorfheidhmiú i gcomhréir le Comhaontú 
Pháras agus a mhéid atá sé ailínithe leis an 
gcomhaontú a nochtadh, agus an t-ailíniú 
sin in earnáil na baincéireachta a scrúdú 
freisin;
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GA Aontaithe san éagsúlacht GA

3.2.2021 A9-0002/13

Leasú 13
Dimitrios Papadimoulis, Manon Aubry
thar ceann Ghrúpa The Left

Tuarascáil A9-0002/2021
Sven Simon
An Banc Ceannais Eorpach – tuarascáil bhliantúil 2020
(2020/2123(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 19 a (nua)

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

19a. ag athdhearbhú an seasaimh atá 
aici gur cheart do BCE Comhaontú Páras 
agus cuspóirí ESG (cúrsaí comhshaoil, 
sóisialta agus rialachais) a chur san 
áireamh go sainráite ina threoirlíne atá 
dírithe ar a gcláir cheannacháin; á 
athdhearbhú go bhféadfaidh treoirlínte 
den sórt sin gníomhú mar chleachtadh 
píolótach chun beartas infheistíochta a 
bhunú sa todhchaí a bheidh dírithe ar 
ESG agus comhsheasmhach le 
ardchaighdeáin le haghaidh 
thacsanomaíocht inbhuanaithe an 
Aontais;
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3.2.2021 A9-0002/14

Leasú 14
Dimitrios Papadimoulis, Manon Aubry
thar ceann Ghrúpa The Left

Tuarascáil A9-0002/2021
Sven Simon
An Banc Ceannais Eorpach – tuarascáil bhliantúil 2020
(2020/2123(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 20

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

20. á chur in iúl gur geal léi go bhfuil 
méadú ag teacht go fóill ar cheannacháin 
bannaí glasa agus ar an sciar de phunann 
BCE ar bannaí glasa iad;

20. á chur in iúl gur geal léi go bhfuil 
méadú ag teacht go fóill ar cheannacháin 
bannaí glasa agus ar an sciar de phunann 
BCE ar bannaí glasa iad; á chur in iúl gur 
geal léi cinneadh BCE, amhail ón 
1 Eanáir 2021, chun bannaí le struchtúir 
chúpóin atá nasctha le spriocanna 
feidhmíochta inbhuanaithe áirithe a 
ghlacadh mar chomhthaobhacht, agus na 
cuspóirí a leagtar amach i Rialachán AE 
maidir le Tacsanomaíocht agus 
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na 
Náisiún Aontaithe á n-úsáid mar uirlisí 
treoraithe chun na críche sin;

Or. en
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3.2.2021 A9-0002/15

Leasú 15
Dimitrios Papadimoulis
thar ceann Ghrúpa The Left

Tuarascáil A9-0002/2021
Sven Simon
An Banc Ceannais Eorpach – tuarascáil bhliantúil 2020
(2020/2123(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 29

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

29. á iarraidh ar BCE féachaint ar 
bhealaí chun ról idirnáisiúnta an euro a 
neartú, toisc go gcuirfeadh sé sin le cumas 
an Aontais a sheasamh beartais a shainiú 
go neamhspleách i leith cumhachtaí 
domhanda eile agus toisc go bhfuil sé ina 
ghné ríthábhachtach de choimirciú 
cheannasacht eacnamaíoch na hEorpa; ag 
tabhairt dá haire go gcuirfear tuilleadh leis 
an úsáid idirnáisiúnta a bhainfear as an 
euro ach é a bheith níos tarraingtí mar 
airgeadra cúltaca; á chur i bhfios go láidir 
gur gá aontas eacnamaíoch agus 
airgeadaíochta na hEorpa a dhoimhniú 
chun ról an euro a neartú; á chur in iúl gur 
geal léi gur iarr BCE go mion minic an t-
aontas baincéireachta a chur i gcrích go 
hiomlán; á chur in iúl gur geal léi go 
bhféadfaí comhtháthú airgeadais a éascú trí 
shócmhainn shábháilte Eorpach dea-
dheartha a chruthú agus go bhféadfaí 
cabhrú leis na fáinní fí idir na fiachais 
cheannasacha agus na hearnálacha 
baincéireachta intíre a mhaolú dá bharr;

29. á iarraidh ar BCE féachaint ar 
bhealaí chun ról idirnáisiúnta an euro a 
neartú, toisc go gcuirfeadh sé sin le cumas 
an Aontais a sheasamh beartais a shainiú 
go neamhspleách i leith cumhachtaí 
domhanda eile agus toisc go bhfuil sé ina 
ghné ríthábhachtach de choimirciú 
cheannasacht eacnamaíoch na hEorpa; ag 
tabhairt dá haire go gcuirfear tuilleadh leis 
an úsáid idirnáisiúnta a bhainfear as an 
euro ach é a bheith níos tarraingtí mar 
airgeadra cúltaca; á chur i bhfios go láidir 
gur gá aontas eacnamaíoch agus 
airgeadaíochta na hEorpa a dhoimhniú 
chun ról an euro a neartú; á chur in iúl gur 
geal léi gur iarr BCE go mion minic an t-
aontas baincéireachta a chur i gcrích go 
hiomlán tríd an Scéim Eorpach Árachais 
Taiscí a bhunú, mar a mhol an Coimisiún 
freisin, agus ar an gcaoi sin taisceoirí a 
chosaint ar leibhéal an Aontais; á chur in 
iúl gur geal léi go bhféadfaí comhtháthú 
airgeadais a éascú trí shócmhainn 
shábháilte Eorpach dea-dheartha a chruthú 
agus go bhféadfaí cabhrú leis na fáinní fí 
idir na stáit cheannasacha agus na 
hearnálacha baincéireachta intíre a mhaolú 
dá bharr;
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3.2.2021 A9-0002/16

Leasú 16
Dimitrios Papadimoulis, Manon Aubry
thar ceann Ghrúpa The Left

Tuarascáil A9-0002/2021
Sven Simon
An Banc Ceannais Eorpach – tuarascáil bhliantúil 2020
(2020/2123(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 35 a (nua)

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

35a. á chur in iúl gur geal léi an fíoras 
ó 2017 i leith go bhfuil an liosta iomlán de 
shealúchais uile an chláir cheannaigh 
earnála corparáidí á fhoilsiú ag BCE, 
lena n-airítear ainmneacha na n-
eisitheoirí, mar aon le sonraí 
comhiomlánaithe na sealúchas sin de réir 
tíre, riosca, rátála agus earnála; á chur in 
iúl gur saoth léi nár cuireadh beartas 
cosúil chun feidhme don Chlár 
Ceannaithe Urrús de bhun Sócmhainní 
agus don tríú Clár Ceannaithe Bannaí 
faoi Chumhdach (CBPP3); á chur i 
bhfios go láidir go bhfuil gá le tuilleadh 
trédhearcachta, go háirithe do CBPP3, i 
bhfianaise mhéid shuntasach an chláir;

Or. en
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3.2.2021 A9-0002/17

Leasú 17
Dimitrios Papadimoulis, Manon Aubry
thar ceann Ghrúpa The Left

Tuarascáil A9-0002/2021
Sven Simon
An Banc Ceannais Eorpach – tuarascáil bhliantúil 2020
(2020/2123(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 35 b (nua)

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

35b. á iarraidh ar BCE na brabúis uile 
atá déanta ag an Eorachóras a nochtadh, 
ar brabúis iad atá déanta trí chomhaontú 
ar ghlansócmhainní airgeadais agus ar 
an gClár Margaí Urrús (SMP) ó 2010 go 
dtí dul in éag an chláir , le miondealú 
sonrach do gach tír a bhí faoi réir 
cheannacháin SMP (an Ghréig, Éire, an 
Phortaingéil, an Spáinn agus an Iodáil);

Or. en
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3.2.2021 A9-0002/18

Leasú 18
Dimitrios Papadimoulis, Manon Aubry
thar ceann Ghrúpa The Left

Tuarascáil A9-0002/2021
Sven Simon
An Banc Ceannais Eorpach – tuarascáil bhliantúil 2020
(2020/2123(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 37

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

37. á chur in iúl gur geal léi foilsiú 
thuairimí Choiste Eitice BCE i gcásanna 
ina dtarlaíonn coinbhleacht leasa agus 
fostaíocht shochrach iar-shainordúcháin ag 
comhaltaí Bhord Feidhmiúcháin, 
Chomhairle Rialaithe agus Bhord 
Maoirseachta BCE; á iarraidh ar BCE 
aithris a dhéanamh ar an trédhearcacht sin 
maidir le coinbhleachtaí leasa féideartha 
agus maidir le fostaíocht shochrach iar-
shainordúcháin;

37. á chur in iúl gur geal léi foilsiú 
thuairimí Choiste Eitice BCE i gcásanna 
ina dtarlaíonn coinbhleacht leasa agus 
fostaíocht shochrach iar-shainordúcháin ag 
comhaltaí Bhord Feidhmiúcháin, 
Chomhairle Rialaithe agus Bhord 
Maoirseachta BCE; á iarraidh ar BCE 
neamhspleáchas na gcomhaltaí ón 
gCoiste Iniúchóireachta Inmheánaí a 
áirithiú, chun a áirithiú nach mbeidh 
cathaoirleacht an Choiste Eitice ag iar-
Uachtarán ná aon iarchomhaltaí eile den 
Chomhairle Rialaithe, ná ag aon duine ar 
dócha coinbhleacht leasa a bheith acu, 
agus chun aithris a dhéanamh ar an 
trédhearcacht sin maidir le coinbhleachtaí 
leasa féideartha agus maidir le fostaíocht 
shochrach iar-shainordúcháin;

Or. en
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3.2.2021 A9-0002/19

Leasú 19
Chris MacManus
thar ceann Ghrúpa The Left

Tuarascáil A9-0002/2021
Sven Simon
An Banc Ceannais Eorpach – tuarascáil bhliantúil 2020
(2020/2123(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 37 a (nua)

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

37a. ag tabhairt dá haire go bhfuil BCE 
ag déanamh ‘athmhachnamh’ ar a 
bheartas maidir le ligean don 
Phríomheacnamaí glaochanna gutháin 
príobháideacha a dhéanamh le mór-
infheisteoirí i ndiaidh cruinnithe ina 
ndéantar cinntí beartais, agus á mheas 
nach mór deireadh a chur leis an 
gcleachtas sin ar bhonn láithreach i 
ngeall ar a easpa trédhearcachta;

Or. en


