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Tairiscint i gcomhair rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an ngealltanas i leith 
úsáid neamhshrianta a bhaint as airgead tirim

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint do mhír 4 d’Airteagal 3 CAE,

– ag féachaint d’Airteagail 127 agus 133 CFAE,

– ag féachaint do phaindéim an Choróinvíris atá ann faoi láthair,

– ag féachaint do Riail 143 dá Rialacha Nós Imeachta,

A. de bhrí go bhfuil cuideachtaí ag tabhairt tús áite faoi láthair d’íocaíochtaí cárta ar 
íocaíochtaí airgid thirim ar an bhforas go laghdaítear leosan an baol ionfhabhtaithe;

B. de bhrí go bhfuil sé mar aidhm le fleasc 4 de mhír 2 d’Airteagal 127 den Chonradh ar 
Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh dea-fheidhmiú na gcóras íocaíochta a chur chun cinn;

C. de bhrí go bhfuil caillteanas suntasach déanta ag earnáil an mhiondíola thraidisiúnta mar 
thoradh ar na bearta chun srian a choinneáil ar an bpaindéim agus gur cheart bac eile ar an 
earnáil de dheasca srianta ar mhodhanna íocaíochta a chosc;

1. ag tabhairt rabhaidh go bhfuil muinín á cailleadh ag na saoránaigh in úsáid an airgid 
thirim;

2. á shoiléiriú, de réir taighde a rinne Seirbhís Taighde Pharlaimint na hEorpa (EPRS) le 
déanaí, nach bhfuil sé níos sláintí úsáid a bhaint as teirminéil cártaí in ionad airgead tirim;

3. á chur i bhfios nach gá a mholadh go n-úsáidfí cártaí íocaíochta agus creidmheasa in ionad 
airgead tirim;

4. den tuairim, dá bhrí sin, go bhfuil glacadh neamhchoinníollach an airgid thirim mar chuid 
de chur chun cinn dhea-feidhmiú na gcóras íocaíochta;

5. á iarraidh ar na Ballstáit aon srianta ar íocaíochtaí airgid thirim de dheasca phaindéim an 
Choróinvíris a chosc.


