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NÓTA
ó:

An Uachtaránacht

chuig:

Coiste na mBuanionadaithe/An Chomhairle

Ábhar:

Tuarascáil ar dhul chun cinn maidir leis an aontas baincéireachta

I.

RÉAMHRÁ

1.

Cumhdaítear an méid seo a leanas sa tuarascáil ar dhul chun cinn maidir leis an aontas
baincéireachta a leagtar amach san aguisín: (i) an dul chun cinn a rinneadh faoi
Uachtaránacht na Rómáine maidir le laghdú riosca agus bearta eile a leagtar amach
i dTreochlár mhí an Mheithimh 2016 maidir le comhlánú an aontais baincéireachta agus (ii)
toradh an phlé a rinneadh faoin togra ón gCoimisiún le haghaidh scéim Eorpach árachais
taiscí (SEÁT) a bhunú. Cuirtear i láthair sa tuarascáil tuairimí na hUachtaránachta maidir leis
an dul chun cinn a rinneadh i ndáil leis na bearta chun an t-aontas baincéireachta a neartú.
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2.

Maidir le bearta laghdaithe riosca, chuir an Coimisiún pacáiste bearta reachtacha maidir le
laghdú riosca ('an pacáiste baincéireachta') i láthair ar an 23 Samhain 2016. Ghlac
Parlaimint na hEorpa a seasamh maidir leis na tograí ón gCoimisiún ar an gcéad léamh ar an
16 Aibreán 2019 agus d'fhormheas an Chomhairle na téacsanna ar an 14 Bealtaine. Síníodh
an reachtaíocht arna glacadh ar an 20 Bealtaine 2019 agus foilseofar í san Iris Oifigiúil i
mí an Mheithimh, agus tiocfaidh sí i bhfeidhm 20 lá tar éis a foilsithe.

3.

Mar fhreagairt don ghlao ón gComhairle ar bhearta breise chun aghaidh a thabhairt ar fhadhb
na n-iasachtaí neamhthuillmheacha san Aontas Eorpach, arna leagan amach ina plean
gníomhaíochta i mí Iúil 2017 chun dul i ngleic le hiasachtaí neamhthuillmheacha san Eoraip,
mhol an Coimisiún pacáiste beart reachtach agus neamhreachtach i mí an Mhárta 2018 chun
aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna na n-iasachtaí neamhthuillmheacha, lena n-áirítear
dréachtrialachán maidir le cumhdach caillteanais íosta i dtaca le neamhchosaintí
neamhthuillmheacha i gcás iasachtaí nuathionscanta a éiríonn neamhthuillmheach ("rialachán
na n-iasachtaí neamhthuillmheacha maidir le cúlstop stuamachta") agus dréacht-treoir maidir
le seirbhíseoirí creidmheasa, ceannaitheoirí creidmheasa agus comhthaobhacht a aisghabháil.
Tá dhá chuid sa treoir: (i) forbairt margaí tánaisteacha le haghaidh díolacháin iasachtaí
neamhthuillmheacha agus (ii) forfheidhmiú comhthaobhachta seachbhreithiúnach luathaithe
(AECE).

4.

Thángthas ar chomhaontú polaitiúil faoi rialachán na n-iasachtaí neamhthuillmheacha maidir
le cúlstop stuamachta faoi Uachtaránacht na hOstaire. Ghlac na comhreachtóirí an téacs go
críochnaitheach agus shínigh siad é faoi Uachtaránacht na Rómáine. Foilsíodh an rialachán in
Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh i mí Aibreáin agus tháinig sé i bhfeidhm ar an 28 Aibreán.

5.

Ar an 27 Márta 2019, d'fhormheas Coiste na mBuanionadaithe an sainordú don chaibidlíocht
le Parlaimint na hEorpa i ndáil leis an gcuid sin de threoir na n-iasachtaí neamhthuillmheacha
a bhaineann le margaí tánaisteacha a fhorbairt le haghaidh díolacháin iasachtaí
neamhthuillmheacha.

6.

Tá meitheal de chuid na Comhairle fós ag obair ar an gcuid AECE den treoir.
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7.

Maidir le SEÁT, lean Uachtaránacht na Rómáine dá cuid oibre ar an leibhéal teicniúil, ag cur
leis an dul chun cinn a bhain uachtaránachtaí a bhí ann roimhe seo amach. Tháinig an
Mheitheal Ad Hoc um Neartú an Aontais Baincéireachta le chéile uair amháin le linn an chéad
seimeastair de 2019. Chuaigh an Mheitheal Ardleibhéil maidir le SEÁT i ngleic leis an
bpríomhphlé faoi threochlár chun tús a chur leis an gcaibidlíocht pholaitiúil i ndáil le SEÁT.

II. CONCLÚID

I bhfianaise an mhéid sin thuas, iarrtar ar Choiste na mBuanionadaithe a mholadh don
Chomhairle an Tuarascáil ar dhul chun cinn ón Uachtaránacht, mar a leagtar amach san
aguisín a ghabhann leis an nóta seo é, a fhormhuiniú.

___________________
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