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TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

maidir le hAontas na Margaí Caipitil a fhorbairt tuilleadh: feabhas a chur ar an 
rochtain ar mhaoiniú an mhargaidh caipitil, go háirithe ag FBManna, agus 
rannpháirtíocht infheisteoirí miondíola a éascú tuilleadh
(2020/2036(INI))

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCéad Ghrúpa Ardleibhéil Eile de chuid Aontas na 
Margaí Caipitil ó mhí Mheán Fómhair 2019,

– ag féachaint don tuarascáil ón bhFóram Ardleibhéil maidir le hAontas na Margaí 
Caipitil an 10 Meitheamh 2020,

– ag féachaint don teachtaireacht ón gCoimisiún an 10 Márta 2020 dar teideal ‘Straitéis 
FBM d’Eoraip inbhuanaithe agus dhigiteach’ (COM(2020)0103),

–  ag féachaint don teachtaireacht ón gCoimisiún an 9 Iúil 2020 dar teideal ‘Ag ullmhú don 
athrú. Teachtaireacht ón gCoimisiún maidir le hullmhacht ag deireadh na hidirthréimhse 
idir an tAontas Eorpach agus an Ríocht Aontaithe'  (COM(2020)0324),

– ag féachaint don teachtaireacht ón gCoimisiún an 8 Márta 2018 dar teideal ‘Plean 
Gníomhaíochta um Theicneolaíocht Airgeadais: D’earnáil airgeadais Eorpach atá níos 
iomaíche agus níos nuálaí’(COM(2018)0109),

–  ag féachaint don Phacáiste maidir le Téarnamh na Margaí Caipitil a mhol an Coimisiún an 
24 Iúil 2020,

– ag féachaint dá rún an 9 Iúil 2015 maidir le ‘hAontas na Margaí Caipitil a Thógáil’1,

– ag féachaint dá rún an 19 Eanáir 2016 maidir leis an ‘Measúnú ar Rialachán Seirbhísí 
Airgeadais AE agus na dúshláin a ghabhann leis: an tionchar agus an bealach chun 
tosaigh i dtreo creat níos éifeachtúla agus níos éifeachtaí de chuid AE i gcomhair Rialáil 
Airgeadais agus Aontas Margaí Caipitil’2,

– ag féachaint do thorthaí Shuirbhé rialta BCE ar an Rochtain ar Mhaoiniú d’Fhiontair,

– ag féachaint don Réamhaisnéis Eacnamaíoch ón gCoimisiún, Samhradh 2020,

– ag féachaint do Riail 54 dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus 
Airgeadaíochta (A9-0155/2020),

A. de bhrí gur cheart go mbeadh sé mar phríomhchuspóir ag gach gníomhaíocht a dhéantar 

1 IO C 265, 11.8.2017, lch. 76.
2 IO C 11, 12.01.2018, lch. 24.
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chun Aontas na Margaí Caipitil a chruthú feabhas a chur ar an réimse roghanna 
maoiniúcháin atá níos tarraingtí, níos cobhsaí agus níos inbhuanaithe a thairgtear do 
chuideachtaí agus do shaoránaigh, agus ag an am céanna cobhsaíocht eacnamaíoch a 
chosaint, riosca airgeadais a íoslaghdú agus leasanna infheisteoirí, pinsinéirí agus 
tomhaltóirí a chosaint go leordhóthanach, chun rannpháirtíocht airgeadais a dhreasú 
agus chun coigilteoirí a iompú ina n-infheisteoirí; de bhrí go bhfuil rochtain ar mhaoiniú 
cothromais do FBManna, d‘fhiontraithe agus don gheilleagar sóisialta éirithe níos 
tábhachtaí fós d’fhonn téarnamh ó COVID-19 a bhaint amach; 

B. de bhrí go bhfuil iomaíocht oscailte, creat rialála, spleáchas ar chaighdeáin idirnáisiúnta 
agus comhar maoirseachta ina shaintréithe de mhargadh inmheánach AE; de bhrí gur 
cheart, dá bhrí sin, go mbeadh straitéis Aontas na Margaí Caipitil bunaithe ar na 
prionsabail chéanna;

C. de bhrí go gcruthaíonn an leibhéal maoinithe atá ag teastáil do théarnamh gheilleagar 
AE géarghá le hinfheistiú go críonna agus go hinbhuanaithe do na glúnta atá le teacht;  
de bhrí gur cheart go mbeadh Aontas na Margaí Caipitil ina rannpháirtí lárnach san 
aistriú chuig geilleagar inbhuanaithe, iomaíoch agus athléimneach lena ndéanfaí 
infheistíocht phoiblí a chomhlánú, i gcomhréir leis an gComhaontú Glas don Eoraip; de 
bhrí go bhfuil creat á fhorbairt faoi láthair chun infheistíocht inbhuanaithe a éascú; de 
bhrí gur dlúthchuid é an creat sin d’iarrachtaí AE, faoi Aontas na Margaí Caipitil, 
maoiniú a nascadh le riachtanais an gheilleagair agus le clár oibre an Aontais um 
fhorbairt inbhuanaithe;

D. de bhrí gur fearr is féidir le margaí caipitil an Aontais freastal ar an ngeilleagar agus ar 
an téarnamh eacnamaíoch a bhfuil géarghá leis má tá siad trédhearcach, iomaíoch, 
athléimneach, imréitithe go lárnach agus tacaithe ag rialáil chóir;

E. de bhrí go bhfuil lamháltas riosca níos airde ag infheisteoirí áirithe ná mar atá ag 
infheisteoirí eile, agus de bhrí nach bhfuil gach gnólacht in ann rochtain a fháil ar 
mhaoiniú an mhargaidh chaipitil agus tairbhe a bhaint as;

F. de bhrí go bhfuil sé ríthábhachtach sócmhainn shábháilte don limistéar euro a chruthú 
chun comhtháthú airgeadais agus forbairt Aontas na Margaí Caipitil a bhaint amach; de 
bhrí go bhfuil gá le sócmhainn shábháilte in AE chun margadh Eorpach bannaí atá 
comhtháite, domhain agus leachtach a chruthú mar chuid lárnach d’Aontas na Margaí 
Caipitil, a d’fhéadfadh a bheith ina thagarmharc praghsála don limistéar euro chun 
bannaí, cothromais agus sócmhainní eile a luacháil, agus mar chomhthaobhacht ar fud 
an limistéir euro freisin;

G. de bhrí go bhfuil formhór na ngníomhaíochtaí a rinneadh go dtí seo chun Aontas na 
Margaí Caipitil a bhaint amach ag dul sa treo ceart cé nár baineadh spriocanna iomadúla 
amach, agus gur tháinig méadú iarbhír ar an tábhacht a bhaineann le hiasachtaí bainc i 
gcomparáid le cothromas le blianta beaga anuas; de bhrí go gcaithfear go leor oibre a 
dhéanamh fós mar sin féin maidir le cóineasú, beachtas, éifeachtacht agus simpliú na 
mbeart a glacadh; de bhrí go bhfuil fís uaillmhianach do thionscadal Aontas na Margaí 
Caipitil bunriachtanach chun teacht thar íogaireachtaí náisiúnta agus chun go dtógfar an 
móiminteam chun Aontas na Margaí Caipitil a chur i gcrích chun go mbeidh AE ina 
mhargadh tarraingteach d’infheistíocht i gcaipiteal coigríche agus chun a iomaíochas 
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sna margaí domhanda a mhéadú;

H. de bhrí go bhfuil forbairt Aontas na Margaí Caipitil fite fuaite le doimhniú an 
Aontais Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta, agus go háirithe leis an Aontas 
Baincéireachta a thabhairt chun críche; de bhrí, ina rún an 26 Feabhra 2020 maidir le 
‘Aontas Baincéireachta – tuarascáil bhliantúil 2019’,3  go molann an Pharlaimint go 
dtabharfaí an  tAontas Baincéireachta chun críche trí Scéim Eorpach Árachais Taiscí atá 
curtha chun feidhme go hiomlán a chruthú; de bhrí go mbeidh an tAontas 
Baincéireachta fós neamhiomlán go dtí go mbeidh cúlstop inchreidte ann don Chiste 
Réitigh Aonair; á iarraidh go ndéanfaí tuilleadh machnaimh ar an ngá atá le sásra 
cobhsaíochta fioscaí a bhunú agus a chruthú don limistéar euro ina iomláine;  de bhrí 
nach mór Aontas na Margaí Caipitil a chomhlánú le bearta beartais frith-thimthriallacha 
chun a áirithiú go mbeidh rochtain chothrom ar mhaoiniú agus ar dheiseanna 
infheistíochta ann ar fud AE;

I. de bhrí gur modhnaíodh rialacháin airgeadais le déanaí, go háirithe rialacháin 
bhaincéireachta agus iniúchóireachta, mar fhreagairt ar COVID-19; de bhrí go bhfuil gá 
le maoiniú an mhargaidh chaipitil chun an cumas maoinithe foriomlán a mhéadú agus 
chun an spleáchas ar iasachtú bainc in AE a laghdú; de bhrí go leanfaidh earnáil dhea-
chaipitlithe bhaincéireachta de ról tábhachtach a bheith aici i maoiniú gnólachtaí, go 
háirithe FBManna;

J. de bhrí go bhfuil easpa sásra láraithe le faisnéis phoiblí atá inrochtana, iontaofa, 
intuigthe agus inchomparáide ar cheann de na cúiseanna a mbíonn deacrachtaí ag 
cuideachtaí infheisteoirí a aimsiú; de bhrí go mbíonn sé deacair d’infheisteoirí 
meastóireacht a dhéanamh ar ghnólachtaí nua agus beaga a bhfuil teist ghearr ghnó 
orthu, rud a chuireann bac ar fholúntais nuálacha, go háirithe ag fiontraithe óga;

K. de bhrí go bhfuil comhdhearcadh tagtha chun cinn ón taithí a fuarthas maidir leis an 
Mórchúlú Eacnamaíochta gur gá athchóiriú a dhéanamh ar struchtúr institiúideach an 
limistéir euro chun feabhas a chur ar a chumas déileáil le mórshuaití eacnamaíocha; de 
bhrí gur gnách, i ndáil leis an méid sin, go luaitear sa litríocht eacnamaíoch gur mó a 
tharlaíonn ionsú turrainge níos airde sna Stáit Aontaithe mar thoradh ar chomhroinnt 
riosca phríobháidigh níos éifeachtaí trí mhargaí creidmheasa agus caipitil;

L. de bhrí gurb FBManna iad 99.8 % de na fiontair uile in earnáil ghnó neamhairgeadais 
AE-28 (NFBS), rud a ghineann 56.4 % den bhreisluach agus 66.6 % den fhostaíocht sa 
NFBS; de bhrí go ndearna FBManna suas 93 % den earnáil, ach nach ndearna FBManna 
beaga suas ach 5.9 % den earnáil agus FBManna meánmhéide 0.9 % di4; 

M. de bhrí go mbeidh tionchar diúltach ar leith ag an ngéarchéim shóisialta agus 
eacnamaíoch a eascraíonn as COVID-19 agus as na bearta glasála ar FBManna agus go 
bhféadfadh tionchar a bheith acu ar choigilteoirí miondíola ar an gcaoi chéanna; de bhrí 
gur cheart, le freagairt AE ar COVID-19 tríd an bPlean Eorpach don Téarnamh, go 
soláthrófaí instealladh mór caipitil agus gur cheart go gcomhlánófaí é le dreasachtaí 
chun maoiniú margadh-bhunaithe a chur chun cinn agus chun an spleáchas ar iasachtú 
bainc a laghdú, chun rochtain fhiontair na hEorpa ar mhaoiniú a mhéadú agus chun 

3 Téascanna arna nglacadhy, P9_TA(2020)0165.
4 Tuarascáil Bhliantúil 2018/2019 ón gCoimisiún Eorpach maidir le FBManna



PE648.524v02-00 6/23 RR\1213541GA.docx

GA

geilleagar athléimneach AE a fhorbairt, chun poist agus cumas táirgiúil na mBallstát a 
chaomhnú;

N. de bhrí go n-éilíonn castacht an scannail a bhain le soláthraí seirbhíse íocaíochta 
Gearmánach Wirecard, cuideachta DAX30 a rinne iarratas le haghaidh 
dócmhainneachta ar an 24 Meitheamh 2020, agus a nocht easnaimh sa chreat rialála 
Eorpach, measúnú cúramach a dhéanamh chun a chinneadh cad a tharla a lig d’iompar 
calaoiseach ar scála ollmhór titim amach agus conas a tharla nár tugadh faoi deara é go 
ceann tréimhse fhada; de bhrí gur leagadh béim arís ar an bhfíoras go bhfuil gá le 
hoiriúnuithe ar an ollstruchtúr maoirseachta Eorpach um thuairisciú airgeadais, 
nuálaíocht airgeadais, íocaíochtaí, agus réimsí gaolmhara lena n-áirítear iniúchóireacht 
agus frithsciúradh Airgid/Maoiniú Sceimhlitheoireachta, i bhfianaise an scannail is 
déanaí sin;

O. de bhrí go gcaithfidh Aontas na Margaí Caipitil éileamh miondíola a spreagadh; de bhrí, 
chun an cuspóir sin a ghnóthú, go gcaithfidh infheisteoirí miondíola dul i dtaithí ar athrú 
ar an gcultúr infheistíochta; de bhrí nach dtarlóidh athrú den sórt sin go dtí go mbeidh 
infheisteoirí miondíola cinnte go bhfuil sé inmhianaithe infheistíocht a dhéanamh i 
margaí caipitil agus iad faoi réir rioscaí atá inghlactha agus sainithe go soiléir; de bhrí 
gur cheart don Choimisiún féachaint ar dheiseanna breise chun tairbhí thionscadal 
Aontas na Margaí Caipitil a chur in iúl, mar shampla trí ainm a athrú lena léirítear an 
nasc díreach idir coigiltis agus infheistíochtaí shaoránaigh AE agus fás eacnamaíoch 
agus téarnamh iar-COVID, mar a mhol an chéad Ghrúpa Ardleibhéil AMC eile;

P. de bhrí, de réir tuarascálacha agus suirbhéanna le deanaí a bhí dírithe ar thomhaltóirí5, 
go bhfuil roghanna inbhuanaitheachta ag formhór infheisteoirí miondíola na hEorpa 
agus gur mian leo tosca comhshaoil, sóisialta nó rialachais agus rioscaí a bhaineann lena 
gcinntí infheistíochta a chur san áireamh, ach gurb annamh a thairgtear táirgí 
comhoiriúnacha dóibh;

Q. de bhrí gur ghníomhaigh na gluaiseachtaí margaidh a eascraíonn as COVID-19 mar 
‘thástáil struis’ fíorshaoil ar stóinseacht an éiceachórais airgeadais ina iomláine, agus 
gur cheart measúnú mionsonraithe iardain a dhéanamh ar na tairbhí agus ar na 
heasnaimh a bhaineann le leabhar rialacha reatha an Aontais maidir le cobhsaíocht 
airgeadais agus maoirseacht airgeadais;

R. de bhrí, le beartas ráta úis nialasaigh BCE, go bhfuil ar  choigilteoirí dul i ngleic le ráta 
úis diúltach iarbhír, go spreagann sé infheisteoirí rioscaí níos airde a ghlacadh, lena n-
áirítear infheistiú sna margaí caipitil, agus gur féidir bolgáin amhantracha a bheith mar 
thoradh air san fhadtéarma;

S. de bhrí, le himeacht RA ón Aontas Eorpach, go n-athraítear córas airgeadais AE ó 
thaobh struchtúir de;  de bhrí go mbeidh saintréith pholalárnach ag margaí caipitil AE 
tar éis Brexit, agus go mbeidh baol níos mó ann go dtarlóidh ilroinnt in AE; á chur i 
bhfios go láidir a thábhachtaí atá sé beartais agus bearta a chur chun cinn, lena n-áirítear 
cur chuige láidir maidir le rochtain tríú tíortha ar mhargadh AE agus córas dinimiciúil 
faireacháin maidir le córais coibhéise, lena n-áirithítear athléimneacht, nascacht agus 

5  Féach mar shampla: https://2degrees-investing.org/wp-content/uploads/2020/03/A-Large-Majority-of-Retail-
Clients-Want-to-Invest-Sustainably.pdf
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iomaíochas mhargaí airgeadais AE chomh maith lena gcobhsaíocht agus lena gcothrom 
iomaíochta; de bhrí nach féidir coibhéis a dheonú ach amháin má mheastar go 
gcomhlíonann córas rialála agus maoirseachta agus caighdeáin an tríú tír ábhartha na 
ceanglais ábhartha a leagtar síos i reachtaíocht AE chun cothroime iomaíochta a 
áirithiú;

T. de bhrí go bhfuil sé d’acmhainn ag an teicneolaíocht faisnéise freastal ar riachtanais 
áirithe FBManna agus infheisteoirí miondíola trí bhealaí díláraithe oibriúcháin agus 
feabhsuithe éifeachtúlachta a cheadú;

Gnó a mhaoiniú

1. á iarraidh go mbainfear bacainní agus rómhaorlathas, i gcás inarb iomchuí, lena n-
áirítear simpliú agus cur i bhfeidhm níos comhréirí reachtaíochta i gcás inarb ábhartha 
agus  fabhrach don chobhsaíocht airgeadais, chun foinsí cistiúcháin do chuideachtaí 
Eorpacha a éagsúlú, agus béim ar leith á leagan ar FBManna, lena n-áirítear gnólachtaí 
nuathionscanta agus cuideachtaí meánchaipitlithe, chun a gcumas rochtain a fháil ar 
mhargaí cothromais a chur chun cinn, agus rochtain a fháil ar dheiseanna infheistíochta 
níos éagsúla, níos fadtéarmaí agus níos iomaíche d’infheisteoirí miondíola agus móra; á 
thabhairt chun suntais go bhfuil gur gá an chlaontacht fiachais atá ann cheana féin a 
laghdú; á chur i bhfios go bhfuil cuideachtaí Eorpacha, go háirithe FBManna, níos 
leochailí mar gheall ar an staid mar atá faoi láthair;  á iarraidh go dtabharfaí isteach 
‘tástáil FBM’ le haghaidh measúnuithe tionchair le haghaidh gach tionscnaimh de chuid 
Aontas na Margaí Caipitil;

2. ag tabhairt dá haire gur cheart go n-áiritheofaí i measc na mbeart is gá chun a áirithiú go 
n-éiríonn le FBManna, lena n-áirítear gnólachtaí nuathionscanta agus cuideachtaí 
meánchaipitlithe, a mbealach a dhéanamh chuig margaí airgeadais, taighde 
infheistíochta a éascú, cuíchóiriú a dhéanamh ar an sainmhíniú ar FBManna ar fud na 
reachtaíochta ábhartha de chuid an Aontais, agus ceanglais eisiúna a éascú; á iarraidh ar 
na Ballstáit an claonadh fiachais sa chánachas a athchothromú; ag tacú leis an 
athbhreithniú ar an gcóras um an Treoir maidir le Margaí in Ionstraimí Airgeadais 
(MiFID II) chun spreagadh a thabhairt do thaighde infheistíochta FBManna;

3. á iarraidh ar an gCoimisiún togra reachtach a dhréachtú maidir le 'Billí Urraithe 
Eorpacha' (ESNanna), mar ionstraim nua cistiúcháin dé-iontaoibhe do bhainc a 
d’fhéadfadh rochtain ar mhaoiniú a fheabhsú do FBManna ar fud an Aontais; á 
mheabhrú go bhféadfaí ESNanna a dhíriú ar chuspóirí sonracha, amhail tacú le 
FBManna san aistriú chuig geilleagar níos iomaíche agus níos inbhuanaithe agus cistiú 
a dhíriú ar an bhfíorgheilleagar;

4. á iarraidh ar an gCoimisiún an t-aiseolas éigeantach a neartú a thugann bainc nuair a 
bhíonn iarratais ar chreidmheas ó FBManna á dhiúltú acu, mar d’fhéadfadh aiseolas 
níos cuimsithí deis a thabhairt do FBManna a ndéantar a n-iarrataí a dhiúltú a gcur 
chuige gnó a oiriúnú agus foghlaim uaidh;

5. á iarraidh go ndéanfaí margaí caipitil na hEorpa a chomhtháthú tuilleadh agus a 
fheabhsú ionas go mbeidh siad chomh tarraingteach, chomh hiomaíoch agus chomh 
hathléimneach agus is féidir, go háirithe i gcomhthéacs tharraingt siar na Ríochta 
Aontaithe as AE;
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6. ag cur béim ar a bhuntábhachtaí atá feabhas a chur ar chumas ionsúcháin riosca an 
limistéir euro;

7. á thabhairt chun suntais gur féidir le tíortha sa limistéar euro feabhas a chur ar a n-
acmhainneacht inmheánach chun dul i ngleic le suaitheadh maicreacnamaíoch, go 
háirithe trí leochaileachtaí ina ngeilleagair, ina n-earnálacha baincéireachta agus ina n-
airgeadas poiblí a laghdú go héifeachtach;  á mheas, thairis sin, gur gá an athléimneacht 
eacnamaíoch a fheabhsú trí athchóirithe struchtúracha lena dtacaítear leis an bhfás 
ionchasach agus lena méadaítear an tsolúbthacht;

8. á chur i bhfáth gur réamhriachtanas lárnach iad margaí airgeadais atá éifeachtúil agus 
comhtháite chun riosca príobháideach a roinnt go héifeachtúil sa limistéar euro;  á 
mheas go bhféadfadh fíor-Aontas Margaí Caipitil cuidiú go mór le riosca a éagsúlú agus 
a laghdú;

9. ag tabhairt dá haire meath na margaí Tairisceana Tosaigh don Phobal (TTP) in AE, rud 
a léiríonn go bhfuil a dtarraingteacht teoranta, go háirithe do chuideachtaí beaga; ag 
tabhairt chun suntais, maidir leis sin, go bhfuil ualaí riaracháin díréireacha agus costais 
chomhlíonta dhíréireacha ag FBManna a bhaineann le ceanglais liostaithe; den tuairim 
gur cheart éifeachtúlacht agus cobhsaíocht na margaí airgeadais a fheabhsú agus gur 
cheart liostú na gcuideachtaí a éascú; ag moladh ciste mór príobháideach uile-Eorpach, 
Ciste um Thairiscint Tosaigh don Phobal (TTP), a chruthú agus tús áite a thabhairt dó, 
chun tacú le maoiniú do FBManna; ag tabhairt dá haire gur gá timpeallacht 
tharraingteach réamh-TTP agus iar-TTP a áirithiú do FBManna;

10. ag cur in iúl gur geal léi an smaoineamh atá ag an bhFóram Ardleibhéil maidir le Pointe 
Rochtana Aonair Eorpach (ESAP) a bhunú chun faisnéis a thiomsú faoi chuideachtaí in 
AE trí idirnascadh na gclár náisiúnta agus cláir AE agus bunachair sonraí cuideachtaí 
atá ann cheana, mar bhealach chun cabhrú le cuideachtaí, go háirithe sna Ballstáit 
bheaga, infheisteoirí a mhealladh; á chur i bhfáth gur cheart go mbeadh cuideachtaí in 
ann rialú a dhéanamh ar infhaighteacht a gcuid sonraí in ESAP; á iarraidh ar an 
gCoimisiún togra reachtach a thíolacadh le haghaidh Pointe Rochtana Aonair Eorpach 
d’fhaisnéis airgeadais agus neamhairgeadais i ndáil le cuideachtaí liostaithe agus 
neamhliostaithe AE, agus prionsabal na comhréireachta á urramú ag an am céanna i 
gcás inarb iomchuí; á iarraidh ar an gCoimisiún na ceanglais trédhearcachta faoin Treoir 
maidir le Tuairisciú Neamhairgeadais (NFRD) a chuíchóiriú leis na ceanglais sin a 
thagann faoin Rialachán maidir le Tacsanomaíocht agus faoin Rialachán maidir le 
Nochtadh Airgeadais Inbhuanaithe;

11. á iarraidh go mbreithneofaí an bhféadfadh sé go ndíspreagfaí liostú ar na stocmhargaí de 
bharr láimhseáil leas mionlaigh fochuideachtaí faoin Rialachán maidir le Ceanglais 
Chaipitil (CRR), agus aird á tabhairt ar ábhair imní maidir le cobhsaíocht airgeadais 
agus ar aon bhreisluach chun an fíorgheilleagar a mhaoiniú;

12. á iarraidh go gcuirfí dlús le forbairt mhargaí caipitil fiontair (VC) AE agus margaí 
cothromais phríobháidigh faoi chomhchreat trédhearcach le haghaidh Cistí Caipitil 
Fiontair Eorpacha (EuVECAnna)6, trí infhaighteacht cistiúcháin a mhéadú 

6 Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Cistí Caipitil Fiontair Eorpacha, IO L 115, 
25.4.2013, lch. 1.
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d’infheistíochtaí VC agus cistí VC níos mó agus ag céim dhéanach a fhorbairt, 
scéimeanna dreasachta cánach le haghaidh infheistíochtaí VC agus aingeal gnó, chomh 
maith le margaí gníomhacha TTP do chuideachtaí atá tacaithe ag VC; á chur i bhfios go 
láidir gur cheart na scéimeanna dreasachta cánach sin a cheapadh sa chaoi is go mbeidh 
siad inmharthana ó thaobh na heacnamaíochta agus na sochaí de agus go mbeidís 
freagrach, agus go mbeidís faoi réir faireacháin agus meastóireachta córasaí;

13. á chur i bhfios go bhfuil gá le trédhearcacht a mhéadú agus ilroinnt laistigh de mhargaí 
Eorpacha VC a laghdú; a chur i bhfáth gur gá borradh a chur faoi na Cistí Infheistíochta 
Fadtéarmaí Eorpacha (ELTIFanna), faoi EuVECAnna agus faoi na Cistí Eorpacha um 
Fhiontraíocht Shóisialta (EuSEFanna), d’fhonn feithiclí uile-Eorpacha a fhorbairt le 
haghaidh cothromas príobháideach;  ag tacú leis an athbhreithniú ar Rialachán (AE) 
2015/760 maidir le cistí infheistíochta fadtéarmaí Eorpacha7, lena n-áirítear anailís ar 
choigeartuithe spriocdhírithe a d‘fhéadfaí a dhéanamh ar chalabrú stuamachta gaolmhar 
sna creataí rialála baincéireachta agus árachais agus ag an am céanna cobhsaíocht 
airgeadais a chosaint, mar bhealach chun cuidiú le hinfheisteoirí miondíola atá ag 
gabháil do mhaoiniú fadtéarmach cuideachtaí neamhliostaithe, tionscadail bhonneagair 
agus infheistíochtaí inbhuanaithe, chun leas iomlán a bhaint as acmhainneacht iomlán 
an ELTIF;

14. á iarraidh go ndéanfaí bearta chun margaí urrúsúcháin san Eoraip a athbheochan trína 
ndéanamh tarraingteach d’eisitheoirí agus d’infheisteoirí; á iarraidh ar na hÚdaráis 
Mhaoirseachta Eorpacha (ÚMEanna) agus ar an gCoimisiún gach Caighdeán Teicniúil 
Rialála a thabhairt chun críche; á iarraidh go ndéanfaí simpliú agus cuíchóiriú ar na 
ceanglais rialála a bhaineann le nochtadh, le critéir shimplí thrédhearcacha 
chaighdeánaithe (STS), le fíorú STC agus le paraiméadair shimplí agus íogaire ó thaobh 
riosca a sholáthar chun measúnú a dhéanamh ar Aistriú Riosca Suntasach;

15. ag tabhairt dá haire na tograí maidir le hurrúsú a tíolacadh an 24 Iúil 2020 laistigh den 
Phacáiste maidir le Téarnamh na Margaí Caipitil; á iarraidh ar an gCoimisiún measúnú a 
dhéanamh ar an gcaoi a bhféadfadh leasuithe spriocdhírithe ar an Rialachán Urrúsúcháin 
acmhainneacht maoinithe a shaoradh, chun laghdú ar iasachtaí bainc Eorpacha a 
sheachaint agus aghaidh a thabhairt ar ábhair imní maidir le cobhsaíocht airgeadais, ós 
rud é go bhféadfadh cineál an urrúsaithe shintéisigh rioscaí stuamachta agus sistéamacha 
sonracha a chruthú;  den tuairim go bhféadfaí, i measúnú spriocdhírithe den sórt sin, a 
chur san áireamh go ndéanfaí ath-ailíniú ar láimhseáil urrúsuithe sintéiseacha airgid agus 
urrúsuithe sintéiseacha an chláir chomhardaithe agus ar chaipiteal rialála agus ar 
leachtacht i dtaca le bannaí agus iasachtaí faoi chumhdach, chomh maith le hathbhreithniú 
ar na ceanglais maidir le nochtadh agus dícheall cuí maidir le hurrúsú tríú páirtí, bannaí 
faoi chumhdach, agus urrúsú simplí, trédhearcach agus caighdeánaithe (STS);

16. á iarraidh ag an gCoimisiún measúnú a dhéanamh ar thionchar na mbeart spriocdhírithe 
a d’fhéadfadh a bheith ann ar chobhsaíocht airgeadais, reachtaíocht an mhargaidh urrús 
a ailíniú agus a shimpliú, téarnamh gasta a éascú tar éis ghéarchéim COVID-19, 
infheistíocht san fhíorgheilleagar a éascú, go háirithe in FBManna, agus ligean do 
nuatheachtaithe agus do tháirgí nua dul isteach sna margaí, cosaint tomhaltóirí agus 
sláine an mhargaidh a chaomhnú agus, ag an am céanna, infheistíocht cothromais 

7 IO C 123, 19.5.2015, lch. 98.
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trasteorann agus trádáil a spreagadh; á iarraidh ar an gCoimisiún, thairis sin, measúnú a 
dhéanamh an gá athbhreithniú a dhéanamh ar an Rialachán maidir le Margaí in 
Ionstraimí Airgeadais (MiFIR), lena n-áirítear an Oibleagáid Scair-Thrádála (STO) agus 
an Oibleagáid Trádála Díorthaí (DTO), chun deireadh a chur le haon frithchuimilt a 
d’fhéadfadh tionchar a imirt ar chumas chuideachtaí an Aontais caipiteal a thiomsú ag 
an am sin, go háirithe i bhfianaise dheireadh na hidirthréimhse idir an tAontas agus an 
Ríocht Aontaithe;

17. á chur in iúl gurb oth léi tearcfhorbairt mhargadh an Aontais le haghaidh sluachistithe i 
gcomparáid le mórgheilleagair eile; á chur in iúl gur geal léi an tsraith nua 
aonfhoirmeach critéar le haghaidh rialacha uile-Aontais a comhaontaíodh i mí na Nollag 
2019 (2018/0048(COD) chun cabhrú leis an gcás sin a réiteach agus chun cistiú gnó 
trasteorann a chothú; á iarraidh ar an Údarás Eorpach um Urrúis agus Margaí (ESMA) 
agus ar an gCoimisiún dlúthfhaireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme na rialacha 
nua chun freagairt a thabhairt agus athruithe a mholadh mura dtarlaíonn aon 
fheabhsuithe suntasacha sa sluachistiú mar mhalairt ar mhaoiniú FBManna; á iarraidh ar 
an gCoimisiún agus ar na Ballstáit FBManna a chur ar an eolas go gníomhach faoi na 
hionstraimí maoiniúcháin malartacha atá ar fáil dóibh;

18. á iarraidh ar an gCoimisiún tionscnaimh a bhreithniú chun úinéireacht na bhfostaithe a 
dhreasú, d’fhonn rannpháirtíocht dhíreach coigilteoirí miondíola i maoiniú an 
gheilleagair a chur chun cinn, agus mar uirlis chun rialachas corparáideach a fheabhsú 
agus cultúr cothromais a fhorbairt;

19. á iarraidh ar an gCoimisiún rannpháirtíocht dhíreach coigilteoirí miondíola i maoiniú an 
gheilleagair a chur chun cinn, leis an bhféidearthacht go mbeadh toradh ann 
d’infheisteoirí miondíola ar a n-infheistíocht;

20. ag iarraidh ar an gCoimisiún athbhreithniú a dhéanamh ar an gcóras smachta 
socraíochta faoin rialachán maidir le taisclanna lárnacha urrús (CSDR), i bhfianaise 
ghéarchéim COVID-19 agus Brexit;

Infheistíochtaí fadtéarmacha agus trasteorann agus táirgí airgeadais a chur chun cinn

21. á iarraidh ar na Ballstáit a gcreataí náisiúnta cánach a leasú chun bacainní cánach ar 
infheistíochtaí trasteorann a laghdú, lena n-áirítear nósanna imeachta le haghaidh 
aisíocaíocht trasteorann d’infheisteoirí, lena n-áirítear infheisteoirí miondíola, maidir le 
cáin ar dhíbhinní a choinneáil siar i gcás ina bhfuil cánachas dúbailte i gceist; den 
tuairim gur cheart na nósanna imeachta sin a imréiteach go trédhearcach ar ardán 
digiteach uile-Eorpach agus gur cheart go gcuirfí ar chumas infheisteoirí na torthaí ar a 
n-infheistíocht a chinneadh i bhfíor-am;  á iarraidh ar na Ballstáit oibriú i 
ndlúthchomhar le ECFE agus lena dtionscadal um Fhaoiseamh Cánach agus um 
Fheabhsú Comhlíonta (TRACE), chun athchothromú a dhéanamh ar an gclaontacht 
maidir le fiachas cothromais a ghearrann pionós ar mhaoiniú na nuálaíochta trí 
infheistíocht phríobháideach, agus chun deiseanna fadtéarmacha infheistíochta a 
dhreasú d’infheisteoirí chun cabhrú le saoránaigh AE torthaí níos fearr a fháil ar a 
gcoigilteas fadtéarmach;

22. den tuairim go ndeanfaidh leasú na gcreataí náisiúnta cánach go haontaobhach laistigh 
den AE chun bacainní cánach ar infheistíochtaí trasteorann a laghdú dlús a chur leis an 
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éagsúlacht rialacha cánach nach mór do chuideachtaí a chomhlíonadh agus iad ag oibriú 
thar theorainneacha, le costais iomadúla, agus le tuilleadh deiseanna chun cáin a 
sheachaint; ag athdhearbhú an iarraidh a rinne sí ar na Ballstáit teacht ar chomhaontú 
maidir leis na tograí a bhaineann leis an gComhbhonn Comhdhlúite don Cháin 
Chorparáide (CCCTB) a ghlacadh go comhuaineach, agus tuairim na Parlaiminte á cur 
san áireamh, lena n-áirítear cheana féin coincheap na buanbhunaíochta fíorúla agus 
foirmlí cionroinnte; á iarraidh ar na Ballstáit a seasaimh éagsúla maidir le CCCTB a 
thabhairt de réir a chéile, i bhfianaise a thábhachtaí atá an ionstraim seo chun creat a 
chruthú lena gcothófar cinnteacht, lena gcoiscfear cánachas dúbailte agus lena laghdófar 
costais riaracháin, agus lena bhfeabhsófar infheistíochtaí trasteorann ar an gcaoi sin;

23. á thabhairt chun suntais a thábhachtaí atá sé deimhneacht dhlíthiúil a mhéadú 
d’infheistíochtaí trasteorann trí imeachtaí dócmhainneachta náisiúnta a dhéanamh níos 
éifeachtúla agus níos éifeachtaí, agus trí rialacha maidir le rialachas corparáideach a 
chomhchuibhiú tuilleadh, lena n-áirítear sainmhíniú comhchoiteann ar ‘scairshealbhóir’ 
chun feidhmiú cearta scairshealbhóirí agus rannpháirtíocht le cuideachtaí infheistíochta 
ar fud an Aontais a éascú;  á thabhairt chun suntais a thábhachtaí atá sé creat cosanta 
dlíthiúil fónta a áirithiú le haghaidh infheistíochtaí trasteorann laistigh den Aontas tar 
éis fhoirceannadh na gconarthaí déthaobhacha infheistíochta laistigh den Aontas; á 
iarraidh ar an gCoimisiún tionscnaimh reachtacha a mholadh agus/nó moltaí a thabhairt 
do na Ballstáit, de réir mar is iomchuí;

24. á thabhairt chun suntais a thábhachtaí atá infheistíochtaí cothromais fadtéarmacha 
rannpháirtithe sa mhargadh airgeadais chun tacú le fiontair Eorpacha neamhspleácha 
san Aontas, le hearnálacha straitéiseacha láidre athléimneacha, le fás eacnamaíoch 
inbhuanaithe agus le rathúnas ar mhaithe le saoránaigh AE;

25. á chur i bhfáth gur gá dul chun cinn breise a dhéanamh maidir le fíorleabhar rialacha 
aonair do sheirbhísí airgeadais sa mhargadh inmheánach a chur chun feidhme agus a 
fhorfheidhmiú, lena n-áirítear maidir le sainmhínithe agus caighdeáin chomhchoiteanna 
maidir le maoiniú inbhuanaithe; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na ÚMEanna díriú 
ar uirlisí cóineasaithe maoirseachta a úsáid agus a n-éifeachtacht a fheabhsú;

26. á thabhairt chun suntais gur príomhspreagthóir sreafaí caipitil domhanda i gcónaí é an 
cánachas; á chur i bhfáth, dá bhrí sin, a thábhachtaí atá sé measúnú cúramach a 
dhéanamh ar an tionchar atá ag aon Cháin ar Idirbhearta Airgeadais (FTT) ar 
uaillmhianta Aontas na Margaí Caipitil atá láidir, tarraingteach, athléimneach, domhain 
agus leachtach a fhorbairt;

27. á chur i bhfios go láidir go bhfuil gá le soláthar pinsin a chur chun cinn, go háirithe 
maidir le pinsin an dara colún agus pinsin an tríú colún, i bhfianaise na n-athruithe 
déimeagrafacha ollmhóra a bhfuil ar an Aontas aghaidh a thabhairt orthu;  á chur in iúl 
gur geal léi an Táirge Pinsin Phearsanta Uile-Eorpach (PEPP); ag tabhairt dá haire gur 
táirge pinsin comhlántach agus deonach é TPPU de bhreis ar phinsin phoiblí náisiúnta; á 
mheabhrú go dtabharfar tús áite do chóireáil chánach maidir le glacadh TPPUnna 
amach anseo; ag meabhrú an moladh ón gCoimisiún an 26 Meitheamh 2017 ina n-
iarrtar ar na Ballstáit a áirithiú go mbeidh TPPUnna faoi réir na córa cánach céanna le 
táirgí pinsin náisiúnta chun bheith mar rogha do choigilteoirí;  á iarraidh go ndéanfaí 
meastóireacht chuimsitheach, fhianaise-bhunaithe ar an margadh TPPU, agus go 
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mbeadh cothrom iomaíochta ann freisin, roimh an gcéad athbhreithniú reachtach eile ar 
an Rialachán TPPU;

28. ag spreagadh na mBallstát chun córais pinsin chistithe a chur chun cinn, mar bhealach 
chun linnte caipitil Eorpaigh atá ar fáil le haghaidh infheistíocht fhadtéarmach a 
dhoimhniú agus chun feabhas a chur ar dhinimic an mhargaidh agus ar na dreasachtaí 
chun infheistiú; á chreidiúint gur cheart pinsin chistithe a athbheochan agus a dhéanamh 
níos tarraingtí; á iarraidh go ndéanfaí gníomhaíochtaí chun na bacainní atá ar chórais 
pinsin phoiblí agus córais pinsin phríobháideacha a bheith ann i gcomhthráth a shárú; ag 
spreagadh infheisteoirí chun a bheith rannpháirteach i dtáirgí fadtéarmacha lena 
ngabhann beartais dreasachta cánach a cheaptar chun tionchar eacnamaíoch agus 
sóisialta tairbheach a imirt agus chun cothrom na Féinne a chur chun cinn ó 
sholáthraithe agus cineálacha táirge go chéile;

29. ag spreagadh an Choimisiúin chun breithniú a dhéanamh ar chóras de minimis nó córas 
díolúine de chuid an Aontais a thabhairt isteach i leith dáileadh ar infheisteoirí gairmiúla 
agus/nó leathghairmiúla faoi chuimsiú na treorach maidir le gnóthais le haghaidh 
Comhinfheistíochtaí in Urrúis Inaistrithe (UCITS);

30. á mheabhrú nach mór athbhreithniú a dhéanamh ar Threoir Shócmhainneacht II faoi 
dheireadh 2020 agus go ndéanfaidh an tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin 
Cheirde (ÚEÁPC), tar éis comhairliúcháin le geallsealbhóirí éagsúla, comhairle 
theicniúil a chur ar fáil don Choimisiún, lena n-áirítear na ceachtanna a foghlaimíodh ó 
ráig COVID-19, go háirithe maidir le cumhdach faoi choinne rioscaí a bhaineann le 
paindéimí; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar ÚEÁPC measúnú a dhéanamh, ar bhonn 
measúnú tionchair spriocdhírithe, ar na tairbhí féideartha agus an réasúnú stuamachta a 
ghabhann le coigeartú a dhéanamh ar cheanglais chaipitil le haghaidh infheistíochtaí i 
gcothromas agus i bhfiachas príobháideach, go háirithe de chuid FBManna, agus 
d’fhéadfaí sin a dhéanamh freisin trí bhíthin chur chuige na samhla inmheánaí, chun a 
áirithiú nach mbíonn ceanglais chaipitil ar árachóirí agus ar chistí pinsin ina 
ndíspreagadh d’infheistíochtaí fadtéarmacha; á spreagadh go ndéanfaí díolúintí 
náisiúnta a chéimniú amach go pras agus go ndéanfaí ‘rórialáil’ a laghdú agus 
Sócmhainneacht II á cur chun feidhme ar bhonn náisiúnta;

31. á chur i bhfios go láidir gur gá sócmhainní inbhuanaithe oiriúnacha a chruthú agus an 
fháil atá orthu a spreagadh; ag spreagadh an Choimisiúin chun tionscnamh reachtach le 
haghaidh Caighdeán Bannaí Glas de chuid an Aontais a chur ar aghaidh; á iarraidh go 
mbeadh tuilleadh plé ann maidir le sócmhainn shábháilte Eorpach a chruthú, bunaithe ar 
mheastóireacht atá le déanamh ag an gCoimisiún ar an togra maidir le hurrúis de bhun 
bannaí ceannasacha (SBBSanna) agus ar fhorbairtí féideartha, chun ról idirnáisiúnta an 
euro a neartú, margaí airgeadais a chobhsú agus lamháil do bhainc a bpunanna a 
éagsúlú;

32. á chur i bhfáth go bhfuil rialacha stuamachta leormhaithe lena bhforáiltear 
d’acmhainneacht ionsúcháin caillteanais ríthábhachtach chun cobhsaíocht airgeadais a 
chaomhnú, agus gur mór, san am céanna, cothromaíocht a lorg chun a áirithiú go 
gcuirfear feabhas ar acmhainneacht na n-institiúidí airgeadais infheistíocht a dhéanamh 
san fhíorgheilleagar agus iasachtaí a thabhairt dó, agus ar iomaíochas domhanda an 
Aontais; á iarraidh ar an gCoimisiún aird chuí a thabhairt, agus caighdeáin 
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chríochnaitheacha Chomhaontú Basel III á gcur chun feidhme aige, ar na hualaí riosca 
is infheidhme maidir leis na hinfheistíochtaí a dhéanann bainc i gcothromas, go háirithe 
i gcothromas fadtéarmach FBManna;

33. á chur i bhfáth gur cheart do CMU a bheith comhsheasmhach agus comhleanúnach leis 
an gComhaontú Glas don Eoraip, agus go háirithe leis an bPlean Infheistíochta d’Eoraip 
Inbhuanaithe agus le tacsanomaíocht an Aontais le haghaidh gníomhaíochtaí 
inbhuanaithe; á mheas gur cheart a bheith mar aidhm le CMU infheistíochtaí a dhíriú ar 
thionscadail atá neamhdhíobhálach don chomhshaol agus atá iomaíoch, agus 
rannchuideofar, ar an gcaoi sin, le clár oibre inbhuanaithe an Aontais;

Struchtúr an mhargaidh

34. á chur i bhfáth go bhfuil gá le comhar éifeachtúil éifeachtach idir na húdaráis 
maoirseachta Eorpacha agus na húdaráis mhaoirseachta náisiúnta, chun a gcuid 
difríochtaí a shárú agus chun oibriú le chéile ar mhaithe le fíor-chóineasú maoirseachta 
chun samhail choiteann Eorpach de mhaoirseacht agus d’fhorfheidhmiú a chur chun 
cinn, agus sin faoi threoir an Údaráis Eorpaigh um Urrúis agus Margaí (ESMA), ionas 
go ndéanfar laghdú ar na bacainní atá ann faoi láthair ar oibríochtaí airgeadais 
trasteorann; ag tabhairt dá haire a thábhachtaí atá ESMA, ÚEÁPC agus an tÚdarás 
Baincéireachta Eorpach (ÚBE) sa phróiseas sin, agus urraim á tabhairt, san am céanna, 
do ról na n-údarás náisiúnta inniúil (NCAnna), mar a leagtar síos san athbhreithniú a 
comhaontaíodh le déanaí ar an gCóras Eorpach um Maoirseacht Airgeadais (ESFS); á 
mheabhrú, thairis sin, gur gá struchtúr rialachais ESAnna a athchóiriú chun iad a 
dhéanamh níos neamhspleáiche ar mhaoirseoirí náisiúnta;

35. á iarraidh ar an gCoimisiún breithniú a dhéanamh, ar mhaithe le gnóthachain 
éifeachtúlachta a d’fhéadfaí a dhéanamh, ar chumhachtaí maoirseachta díreacha a 
dheonú de réir a chéile do ESMA, lena n-áirítear formhaoirseacht dhíreach ar 
dheighleoga áirithe den mhargadh, amhail contrapháirtithe lárnacha (CPLanna) agus 
taisclanna lárnacha urrús (CSDanna) de chuid an Aontais, agus an Pointe Rochtana 
Aonair Eorpach, mar aon le cumhachtaí idirghabhála táirgí níos mó; á chur i bhfáth, 
freisin, gur gá maoirseoir Eorpach aonair a cheapadh i gcomhar leis na NCAnna 
ábhartha agus ar bhonn leabhar rialacha comhchoiteann agus cumhachtaí idirghabhála 
táirgí le haghaidh formhaoirseacht ar ghníomhaíochtaí a bhaineann le criptea-
shócmhainní agus lena ngabhann gné shuntasach trasteorann san Aontas;

36. á chur in iúl gur cúis bhuartha di an scannal a thit amach ar na mallaibh agus lena raibh 
baint ag Wirecard, cuideachta teicneolaíochta airgeadais de chuid na Gearmáine; á 
iarraidh ar an gCoimisiún agus ar údaráis inniúla an Aontais, in leith sin, measúnú a 
dhéanamh ar a mhéid is féidir an scannal sin a chur síos d’easnaimh i gcreat rialála an 
Aontais i réimse na hiniúchóireachta agus na maoirseachta, agus measúnú a dhéanamh 
ar cibé acu atá nó nach bhfuil a ndóthain acmhainní ag na maoirseoirí náisiúnta agus ag 
maoirseoirí an Aontais chun maoirseacht a dhéanamh ar institiúidí airgeadais 
trasteorann móra a bhfuil samhlacha gnó casta acu agus lena mbaineann dlínsí tríú tír 
éagsúla agus an iliomad sraitheanna corparáideacha; á iarraidh go ndéanfaí tátail a 
bhaint as an gcás sin i ndáil le creat rialála agus maoirseachta an Aontais a fhorbairt 
tuilleadh, agus go háirithe i ndáil le plean gníomhaíochta CMU; á chreidiúint gur cheart 
aghaidh a thabhairt, sna tátail sin, ar cibé acu a d’fhéadfaí nó nach bhféadfaí an cliseadh 
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sin a chosc ach maoirseacht dhíreach ar an leibhéal Eorpach a bheith déanta ar réimsí 
sonracha, agus ar cibé acu atá nó nach bhfuil údar le hathchóiriú uaillmhianach ar 
rialachas ESAnna, agus ról níos láidre a bheith acu maidir le laghdú a dhéanamh ar na 
bacainní atá ann faoi láthair ar oibríochtaí airgeadais trasteorann; á iarraidh ar an 
gCoimisiún an athuair, go háirithe, féachaint ar bhealaí lena bhféadfaí feidhmiú earnáil 
na cuntasaíochta a fheabhsú, lena n-áirítear trí iniúchtaí comhpháirteacha; 

37. á thabhairt chun suntais gur bunphrionsabail le haghaidh éagsúlacht na sásraí trádála in 
CMU iad iomaíocht, rogha agus bonneagair margaidh uile-Aontais, ach amháin i 
gcásanna ina ndéanfaí an chobhsaíocht airgeadais a chur i mbaol; ag tabhairt dá haire, 
agus é ina chúis bhuartha di, go bhfuil ag méadú le tamall de bhlianta anuas ar an sciar 
de shreafaí trádála a théann chuig ionaid trádála ar teoranta na ceanglais trédhearcachta 
a ghabhann leo, agus á chur i bhfios nach rannchuidiú fónta le praghas-aimsiú é trádáil 
den sórt sin; ag tabhairt dá haire go bhfuil leibhéil na trádála déthaobhaí lasmuigh den 
ionad ard i gcónaí; ag moladh fíoraistriú i dtreo trádáil iomaíoch agus ar mhalartán i 
margaí cothromais agus díorthach na hEorpa, agus cothrom na Féinne á áirithiú, san am 
céanna, idir na hionaid trádála éagsúla;

38. á iarraidh ar an gCoimisiún a áirithiú go ndéanfar oibreoirí na sochaí sibhialta agus 
ionadaithe tomhaltóirí i réimse na seirbhísí airgeadais a chistiú go cuí, ós fíorluachmhar 
a léargas agus a measúnú neamhspleách do lucht ceaptha beartais agus do rialtóirí;

39. á chur i bhfios go láidir gur gá dul chun cinn a dhéanamh ar chaighdeáin 
chomhchoiteanna Eorpacha, chun laghdú a dhéanamh ar an riosca ilroinnte a eascraíonn 
ó roghanna agus discréid náisiúnta a chur i bhfeidhm;

40. á thabhairt faoi deara gur fiontar an-chasta í rialáil na seirbhísí airgeadais, ar ann di ar 
an leibhéal idirnáisiúnta, Eorpach agus náisiúnta; ag spreagadh gach gníomhaí ábhartha 
chun aghaidh a thabhairt ar an gcastacht sin chun comhréireacht na rialála airgeadais a 
áirithiú agus chun deireadh a chur le hualaí riaracháin nach bhfuil gá leo; ag tabhairt dá 
haire, freisin, gurb amhlaidh, uaireanta, gur féidir castacht níos mó teacht as an rialáil 
airgeadais, agus á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit iad féin a thiomnú do 
thréaniarrachtaí chun na rialacha atá ann faoi láthair agus a bheidh ann amach anseo a 
chuíchóiriú agus a chomhchuibhiú, trí dhíolúintí náisiúnta a chéimniú amach, de réir 
mar is iomchuí, agus trí ‘rórialáil’ ar dhlí an Aontais ar an leibhéal náisiúnta a chosc; á 
thabhairt chun suntais gur féidir, a bhuí le rialacháin lena ngabhann amlínte soiléire 
chun na córais atá ann faoi láthair a aistriú agus a chéimniú amach, bealach réidh 
seasmhach a réiteach faoi choinne cóineasú rialála;

41. á iarraidh ar an gCoimisiún an athuair, faoi mar a d’iarr sí sa rún uaithi an 
19 Eanáir 2016 maidir leis ‘an measúnú ar Rialachán Seirbhísí Airgeadais an Aontais 
agus na dúshláin a ghabhann leis’, measúnú cainníochtúil agus cáilíochtúil cuimsitheach 
a dhéanamh gach cúig bliana, i gcomhar leis na ESAnna, leis an sásra aonair 
maoirseachta (SAM) agus leis an mBord Eorpach um Riosca Sistéamach (BERS), ar an 
tionchar carnach atá ag rialáil seirbhísí airgeadais ag an Aontas ar na margaí airgeadais 
agus a rannpháirtithe ar leibhéal an Aontais agus ar leibhéal na mBallstát, chun laigí 
agus lúba ar lár a shainaithint, chun feidhmíocht, éifeachtacht agus éifeachtúlacht na 
rialála ar sheirbhísí airgeadais a mheasúnú agus chun a áirithiú nach gcuirtear bac ar 
iomaíocht chóir ná ar fhorbairt an gheilleagair de bharr na rialála sin, agus á iarraidh ar 
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an gCoimisiún tuairisc a thabhairt di ina leith; á chur in iúl gur oth léi nach ndearnadh 
aon mheasúnú den sórt sin go dtí seo;

42. á iarraidh ar an gCoimisiún treochlár mionsonraithe a thíolacadh chun treisiú le 
stóinseacht an éiceachórais airgeadais, agus ceachtanna á bhfoghlaim de dhroim thairbhí 
agus laigí leabhar rialacha an Aontais atá ann faoi láthair maidir le cobhsaíocht 
airgeadais agus le maoirseacht airgeadais, mar a sainaithníodh le linn ghéarchéim 
COVID-19; ag tabhairt dá haire go ndearna BERS moltaí le gairid, go háirithe maidir le 
rioscaí leachtachta a eascraíonn ó ghlaonna ar chorrlaigh agus le rioscaí leachtachta i 
gcistí infheistíochta;

Infheisteoirí miondíola

43. ag cur béim ar an bhfíoras nach ann do mhargadh fónta in éagmais bonn leathan 
infheisteoirí; á chur in iúl gur cúis bhuartha di go bhfuil rannpháirteachas na n-
infheisteoirí miondíola sna margaí airgeadais fós íseal; á lua gur gá punann na roghanna 
iomchuí infheistíochta d’infheisteoirí miondíola a mhéadú; á iarraidh go mbeadh bearta 
ann chun infheistíochtaí miondíola a chur chun cinn i bhfianaise na ndúshlán 
déimeagrafach atá roimh an Aontas trí rannpháirtíocht na n-infheisteoirí miondíola i 
margaí caipitil a mhéadú le táirgí pinsin phearsanta atá níos tarraingtí, níos trédhearcaí 
agus níos iomchuí; á iarraidh go mbeadh tionscnaimh ann lena ndíreofaí go sonrach ar 
infheisteoirí miondíola, lena n-áirítear éascú a dhéanamh ar fhorbairt uirlisí comparáide 
neamhspleácha gréasánbhunaithe de chuid an Aontais chun cuidiú le hinfheisteoirí na 
táirgí is iomchuí a chinneadh, i dtéarmaí riosca, toradh ar infheistíocht agus luacha, dá 
gcuid riachtanas agus sainroghanna ar leith, agus lena n-áirítear dreasachtaí a chur chun 
cinn le haghaidh táirgí comhshaoil, sóisialta agus rialachais (ESG) agus le haghaidh 
táirgí arb iondúil go mbaineann luach níos fearr ar airgead leo;

44. á chur in iúl gur oth léi agus gur cúis bhuartha di, i ndáil leis na forálacha maidir le 
cosaint tomhaltóirí agus le cosaint infheisteoirí i roinnt píosaí reachtaíochta earnála de 
chuid an Aontais maidir le seirbhísí airgeadais, go ndearnadh iad a ailíniú go dona, rud 
is siocair le castacht mhíchuí d’idirghabhálaithe airgeadais agus do chliaint mhiondíola 
araon; á iarraidh ar an gCoimisiún cur chuige níos cothrománaí agus níos 
comhchuibhithe a ghlacadh maidir le cosaint tomhaltóirí agus cosaint infheisteoirí i 
reachtaíocht an Aontais maidir le seirbhísí airgeadais, ar cur chuige é a chuirfear in 
oiriúint don chlaochlú glas agus don chlaochlú digiteach, chun leibhéil éifeachtacha 
agus chomhsheasmhacha cosanta a áirithiú i measc na dtáirgí airgeadais agus na 
soláthraithe airgeadais ar fad;

45. á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá sé feabhas a chur ar mhuinín na n-infheisteoirí 
sna margaí caipitil, arna cothú le cosaint fhónta infheisteoirí agus arna tacú le 
rannpháirtithe margaidh atá liteartha ó thaobh airgeadais de;

46. á chur i bhfáth go bhfuil gá le cothrom na Féinne idir gnólachtaí seirbhísí airgeadais 
agus gnólachtaí teicneolaíochta digití, fad nach é cur chuige an aon réitigh amháin do 
chách a chuirtear i bhfeidhm; ag cur béim ar an bhfíoras gur cheart go mbeadh na 
fiontair uile in ann rochtain a fháil ar na margaí airgeadais de réir an phrionsabail ‘gnó 
céanna, rialacha céanna’; ag tabhairt dá haire go bhfuil an prionsabal sin ábhartha, ach 
go háirithe, i réimsí na teicneolaíochta airgeadais agus na nuálaíochta airgeadais, agus 
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gur cheart cothromaíocht a bheith ann idir rochtain chómhalartach ar shonraí airgeadais 
agus an gá le cothrom na Féinne idir na soláthraithe agus cineálacha táirge ar fad;

47. ag cur béim ar an bhfíoras gur tearc agus gur ró-thearc an fhorbairt atá déanta ar an 
margadh aonair le haghaidh seirbhísí airgeadais miondíola; ag tabhairt dá haire gur rud 
thar a bheith neamhchoitianta é táirgí seirbhísí airgeadais miondíola, amhail iasachtaí 
morgáiste nó táirgí árachais, a cheannach ar bhonn trasteorann, agus gur iomaí dris 
chosáin atá roimhe; á mheas gur cheart go bhféadfadh rannpháirtithe sa mhargadh 
miondíola lán-tairbhe a bhaint go héasca as an margadh aonair chun rochtain a fháil ar 
tháirgí seirbhísí airgeadais ar bhonn trasteorann chun rogha níos mó agus táirgí níos 
fearr a bhaint amach; á iarraidh ar an gCoimisiún plean gníomhaíochta nua a chur ar 
bun le haghaidh seirbhísí airgeadais miondíola, ar plean é ina leagfar amach straitéis 
uaillmhianach chun bacainní ar sheirbhísí airgeadais miondíola trasteorann a bhaint, 
agus freisin chun táillí iomarcacha nach bhfuil gá leo le haghaidh na seirbhísí sin a 
dhíothú;

48. á iarraidh go gcuirfí feabhas ar nochtadh agus inchomparáideacht príomhfhaisnéise agus 
go ndéanfaí faisnéis mhíthreorach a dhíothú sa reachtaíocht maidir le táirgí 
infheistíochta miondíola pacáistithe agus táirgí infheistíochta atá árachas-bhunaithe 
(PRIIPanna), ar saincheisteanna iad ar cheart aghaidh a thabhairt orthu sa chéad 
athbhreithniú eile; ag dréim leis go ndéanfaidh reachtaíocht leibhéal 2 maidir le 
PRIIPanna i ndáil leis an Doiciméad Bunriachtanach don Infheisteoir reachtaíocht 
leibhéal 1 a urramú, go háirithe i ndáil le faisnéis réamhchonarthach atá cruinn, cothrom 
agus soiléir agus nach bhfuil mí-threorach a sholáthar, agus i ndáil leis na 
modheolaíochtaí a bhaineann leis na cásanna feidhmíochta, agus, chomh maith leis sin, 
go ndéanfaidh sí inchomparáideacht idir táirgí infheistíochta éagsúla a áirithiú; ag 
tabhairt dá haire a thábhachtaí atá sé a áirithiú go bhfuil faisnéis faoin bhfeidhmíocht 
san am atá thart ar fáil d’infheisteoirí agus nach féidir feidhmíocht san am atá thart a 
úsáid mar tháscaire chun torthaí amach anseo a thuar; á chur in iúl gur oth léi na 
moilleanna ar ghlacadh reachtaíocht leibhéal 2 maidir le PRIIPanna, a bheidh ina forluí 
ar an gcéad athbhreithniú ar PRIIPanna, agus lena méadaítear an éiginnteacht dhlíthiúil 
agus na costais do gheallshealbhóirí; á áitiú gur cheart foráil a dhéanamh, san 
athbhreithniú atá ar na bacáin, do dhoiciméid nochta atá caighdeánaithe agus inléite ag 
meaisín, agus d’fhéadfaí, ar an gcaoi sin, comparáid a dhéanamh ar bhealach digiteach; 
á iarraidh ar an gCoimisiún agus ESAnna a gcuid tograí le haghaidh athruithe dá gcuid 
ar leibhéal 1 agus ar leibhéal 2 faoi seach a chomhordú ar bhealach lena ndéanfar 
ardleibhéal intuarthachta a ráthú d’idirghabhálaithe agus do chliaint mhiondíola araon;

49. ag tathant ar an gCoimisiún an difreáil idir infheisteoirí gairmiúla agus infheisteoirí 
miondíola ar gach leibhéal de MiFID a shoiléiriú, ionas go bhféadfaí an chaoi a 
ndéileáiltear le cliaint a oiriúnú de réir a gcuid eolais agus a dtaithí ar na margaí; á chur 
in iúl go bhfuil sí den tuairim gur den tábhacht é go bhféadfaí, arna iarraidh sin, 
infheisteoirí miondíola a mheas, de réir critéir shoiléire, mar infheisteoirí gairmiúla; á 
iarraidh ar an gCoimisiún breithniú a dhéanamh ar cibé is fearr a bheifí ag freagairt don 
fhíor-rannpháirtíocht sna margaí airgeadais ach catagóir d’infheisteoirí leathghairmiúla 
a thabhairt isteach, agus, bunaithe ar a gcuid torthaí, measúnú a dhéanamh ar cibé acu 
ba ghá nó níor ghá an chatagóir sin a thabhairt isteach; á iarraidh ar an gCoimisiún, de 
rogha air sin, breithniú ar níos mó solúbthachta i gcatagóiriú na gcliant, eadhon trí 
roghanna gan a bheith páirteach i gcás oibleagáidí áirithe agus roghanna do chliaint 
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áirithe a bheith páirteach, nó na critéir atá ann faoi láthair d’infheisteoirí gairmiúla a 
dhéanamh níos éifeachtúla;

50. á chur in iúl gur cuireadh ar an eolas í go bhfuil an creat tuairiscithe reatha laistigh de 
MiFID II agus den Rialachán maidir le Bonneagar Margaidh Eorpach (EMIR) an-
chostasach agus an-chasta, agus go gcuireann sé bac ar éifeachtacht an chórais; á 
chreidiúint gur cheart breithniú ar an méid sin a shimpliú, ag cur an taithí atá ann faoi 
láthair san áireamh go hiomlán, ag féachaint an bhféadfaí cuíchóiriú a dhéanamh ar fud 
na reachtaíochta, agus ag áirithiú nach bhfónfaidh an simpliú sin, ar bhealach ar bith, 
chun an bonn a bhaint de na haidhmeanna a leagadh síos le haghaidh MiFID II agus 
EMIR, agus nach gcuirfidh sé bac ar na rialacha maidir le sláine an mhargaidh, 
trédhearcacht, cosaint tomhaltóirí agus cobhsaíocht airgeadais;

51. á iarraidh go ndéanfaí leasuithe ar an reachtaíocht chun a áirithiú go mbeidh 
idirghabhálaithe airgeadais in ann rochtain a fháil ar chomhairle neamhspleách a bheidh 
saor ó chur chun cinn míchuí na dtáirgí airgeadais arna monarú go hinmheánach agus 
lena ngabhfaidh measúnú críochnúil ar tháirgí ó réimse monaróirí, agus chun a áirithiú 
go ndéanfar margaíocht chothrom thrédhearcach ar tháirgí airgeadais; ag tabhairt dá 
haire go bhfuil dearcadh caolchúiseach ag ESMA ar thoirmisc a d’fhéadfaí a chur ar 
aslaigh, agus á iarraidh ar an gCoimisiún féachaint ar chuir chuige mhalartacha a 
mbeadh éifeachtaí comhchosúla acu maidir le leasanna a ailíniú feadh an tslabhra 
dáileacháin ar fad; ag aontú gur cheart ról na n-aslach in idirghabháil agus dáileadh a 
scrúdú tuilleadh chun a áirithiú nach dtiocfaidh aon choinbhleachtaí leasa chun cinn 
agus go ndéanfar comhairle airgeadais a chur ar infheisteoirí ar bhealach cothrom, 
trédhearcach agus leormhaith;

52. á chur i bhfios go láidir gur uirlis thábhachtach mhaoirseachta í an rúnsiopadóireacht 
lenar féidir feabhas mór a chur ar a chomhsheasmhaí agus a éifeachtaí atá cosaint 
tomhaltóirí ar fud an Aontais; á iarraidh ar ESMA leas iomlán a bhaint as a chuid 
cumhachtaí nua comhordúcháin trí chleachtaí rúnsiopadóireachta uile-Aontais a chur 
chun cinn chun cleachtaí mídhíola a shainaithint agus chun a áirithiú go dtiocfaidh 
gníomhaíochtaí iomchuí forfheidhmithe sna sála ar aon torthaí ina léirítear nach bhfuil 
rialacha maidir le cosaint tomhaltóirí agus le hiompar gnó á gcomhlíonadh;

53. á mholadh don Choimisiún féachaint an bhféadfaí Cuntas Coigiltis Aonair de chuid an 
Aontais a bhunú, mar chomhlánú ar na córais náisiúnta, lena bhféadfaí an ceann is fearr 
a fháil ar ilroinnt na margaí náisiúnta trí oibriú ar bhealach aonfhoirmeach agus ar fud 
margaí ilchineálacha, agus lena ndéanfaí iniomparthacht agus slándáil coigiltis a 
áirithiú;

54. á áitiú go mbeidh infheisteoirí miondíola ina gcuid lárnach den chlár oibre maidir le 
hairgeadas inbhuanaithe agus de chlár oibre an Aontais don fhorbairt inbhuanaithe; á 
iarraidh ar an gCoimisiún a áirithiú go bhfuil an mhodheolaíocht maidir le lipéid 
tacsanomaíochta soiléir agus go dtuigeann infheisteoirí miondíola é;

Oideachas airgeadais

55. ag tabhairt dá haire go bhfuil an easpa litearthachta airgeadais agus an easpa rochtana ar 
fhaisnéis phoiblí fhorleathan maidir leis na margaí airgeadais i measc na dtosca is cúis 
leis an easpa cultúir cothromais san Aontas; á chur i bhfios go láidir go bhfuil gá le 
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hoideachas airgeadais chun a chur ar a gcumas do thomhaltóirí a gcuid ceart a bheith ar 
eolas acu agus tuiscint a fháil ar na rioscaí a bhaineann le rannpháirtíocht sa mhargadh 
airgeadais, chun dlús a chur le rannpháirteachas na n-infheisteoirí miondíola sna margaí 
airgeadais bunaithe ar eolas, iontaoibh agus feasacht riosca níos mó; ag tathant ar an 
gCoimisiún cláir a sheoladh sna Ballstáit agus tacú leis na cláir sin chun litearthacht 
airgeadais agus dhigiteach a chothú trí leas a bhaint as réimse ionstraimí, lena n-áirítear 
na meáin dhigiteacha agus shóisialta, chun teagmháil a dhéanamh leis na saoránaigh 
agus le gnólachtaí, go háirithe trí ghníomhaireachtaí poiblí a chruthaítear chuige sin; á 
iarraidh ar sholáthraithe seirbhísí airgeadais rannpháirtíocht na n-infheisteoirí miondíola 
i margaí caipitil a éascú ar bhealach níos fearr, agus tacú leo a gclaontacht choigiltis a 
shárú trí chultúr cothromais a chruthú, i gcomhréir lena bpróifíl riosca; 

56. ag cur béim ar an bhfíoras gur uirlis mheántéarma é an t-oideachas airgeadais, a bhfuil a 
chuid éifeachtaí teoranta mar gheall ar chlaontachtaí cognaíocha dosheachanta, ar luas 
an athraithe i margaí airgeadais agus ar a fhíorchasta atá siad; á chur i bhfáth nach féidir 
leis an oideachas airgeadais teacht in áit comhairle ghairmiúil airgeadais atá iontaofa 
agus neamhchlaonta; ag tabhairt dá haire go bhfuil cláir um scair-úinéireacht 
d’fhostaithe ar cheann de na modhanna is éifeachtaí chun feasacht airgeadais agus 
litearthacht airgeadais a mhéadú do shaoránaigh fásta an Aontais;

57. á chreidiúint, maidir le saoránaigh a bheith níos eolaí agus níos oilte ar shaincheisteanna 
airgeadais, go dtéann sé chun tairbhe do chórais dhaonlathacha, go rannchuidíonn sé le 
cobhsaíocht córas airgeadais agus go ndéanann sé trédhearcacht agus dualgais faisnéise 
na n-institiúidí airgeadais a chur chun cinn; á iarraidh ar an gCoimisiún a mholadh go 
ndéanfaí athbhreithniú ar an moladh ón gComhairle maidir le ‘hEochair-inniúlachtaí 
don Fhoghlaim ar Feadh an tSaoil’, agus litearthacht airgeadais a thabhairt isteach mar 
eochair-inniúlacht neamhspleách; ag spreagadh na n-institiúidí airgeadais, freisin, chun 
cláir a fhorbairt agus a chur chun feidhme, arb é is aidhm leo litearthacht airgeadais 
agus cumas airgeadais a leathnú, agus deiseanna maidir le cuimsiú airgeadais a chruthú 
don uile shaoránach;

58. ag tathant ar na Ballstáit agus, i gcás inarb iomchuí, ar na húdaráis réigiúnacha nó 
áitiúla inniúla nó ar údaráis phoiblí inniúla eile, breithniú ar litearthacht airgeadais i 
ngach curaclam a thabhairt isteach nó a leathnú, ón scoil aníos go dtí an ollscoil, lena 
ngabhfadh cláir a bhíonn ag athrú agus a chuirtear in oiriúint do riachtanais na ndaltaí 
agus na mac léinn, agus curaclaim arb é is aidhm leo neamhspleáchas a fhorbairt i 
gcúrsaí airgeadais; á mholadh gur cheart, ar a laghad, coincheapa airgeadais bunúsacha 
amhail ús iolraithe, torthaí agus blianachtaí, agus an t-idirdhealú idir bannaí agus 
scaireanna, a áireamh sna cláir sin; á mholadh go gcuirfí litearthacht airgeadais san 
áireamh i staidéar an Chláir Idirnáisiúnta um Measúnú Daltaí (PISA);

Digiteáil agus sonraí

59. á chur in iúl go bhfuil sí den tuairim gur féidir le digiteáil na seirbhísí airgeadais 
slógadh caipitil a spreagadh agus go bhféadfadh sí a bheith ina cuidiú le hilroinnt na 
margaí airgeadais san Aontas a shárú, agus bacainní á laghdú agus éifeachtúlacht 
maoirseachta á méadú ag an am céanna; á chur i bhfios go láidir nár cheart arbatráiste 
rialála, cosaint tomhaltóirí níos ísle, sábháilteacht laghdaithe ná rioscaí do chobhsaíocht 
airgeadais a bheith mar thoradh ar dhigiteáil; ag cur béim ar an bhfíoras go bhféadfadh 
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sé go mbeadh creat de chuid an Aontais ina mbeadh ardchaighdeáin chibearshlándála, 
lena n-áirítear maidir le cosaint an phríobháideachais agus le cosaint sonraí fabhrach do 
CMU; ag tabhairt faoi deara go bhfuil sreabhadh caipitil ina ghné láidir den airgeadas 
digiteach, ar gné í a mheallann infheistíochtaí trasteorann; ag tabhairt dá haire gur cheart 
do chreat mar sin de chuid an Aontais a bheith oiriúnach, go príomha, don ré dhigiteach 
agus gur cheart dó a bheith neodrach ó thaobh na teicneolaíochta de;

60. á iarraidh ar an gCoimisiún oibriú i dtreo chur chun feidhme an Phlean Gníomhaíochta 
maidir le hAirgeadas Digiteach le haghaidh rochtain níos fearr ar sheirbhísí airgeadais 
lena dtugtar rogha níos leithne agus lena ndéantar éifeachtúlacht na n-oibríochtaí a 
mhéadú;

61. á iarraidh ar an gCoimisiún leas a bhaint as na hathbhreithnithe dhéanfar go luath ar na 
rialacháin maidir le seirbhísí airgeadais chun rannpháirteachas infheisteoirí agus 
scairshealbhóirí a chothú trí uirlisí digiteacha;

62. ag cur béim ar an bhfíoras gur gá do mhargaí na hEorpa a bheith in ann dul san 
iomaíocht ar bhonn domhanda; á iarraidh ar an gCoimisiún timpeallacht a chruthú atá 
fabhrach do tháirgí airgeadais de chuid an Aontais atá nuálach agus iomaíoch, agus a 
scaipfear ar fud an domhain chun caipiteal eachtrach agus infheistíocht eachtrach a 
mhealladh, agus á iarraidh air iomaíochas an Aontais i margaí domhanda a chur chun 
cinn, agus ardleibhéil rialála stuamachta agus cobhsaíochta airgeadais a choinneáil san 
am céanna; á athdhearbhú gurb amhlaidh, i gcomhréir leis an rún ón bParlaimint an 
12 Aibreán 2016 maidir ról an Aontais faoi chuimsiú institiúidí agus comhlachtaí 
idirnáisiúnta airgeadais, airgeadaíochta agus rialála8, go bhfuil gá le hionadaíocht níos 
cuíchóirithe agus níos códaithe ar an Aontas in eagraíochtaí agus comhlachtaí 
iltaobhacha;

63. á chur i bhfáth gur cainéal maoinithe neamhthraidisiúnta do FBManna anois iad criptea-
shócmhainní, go háirithe tairiscintí tosaigh monaí a bhfuil sé d’acmhainn acu gnólachtaí 
nuathionscanta agus gnólachtaí atá i mbun fáis a chistiú; á áitiú, maidir leis an méid sin, 
go bhfuil gá le treoir shoiléir chomhsheasmhach ar leibhéal an Aontais maidir le 
hinfheidhmeacht na gcur chuige rialála agus stuamachta atá ann faoi láthair ar chriptea-
shócmhainní a cháilíonn mar ionstraimí airgeadais a mhéid a bhaineann le reachtaíocht 
an Aontais, chun deimhneacht rialála a sholáthar agus chun éagothroime iomaíochta, 
siopadóireacht dlínse agus arbatráiste rialála a sheachaint sa mhargadh inmheánach;

64. ag tabhairt dá haire gur fhorbair roinnt struchtúr olagaplach i réimse na seirbhísí 
airgeadais agus go bhfuil roinnt cuideachtaí teicneolaíochta móra ina ngníomhaithe 
tábhachtacha anois i margadh na seirbhísí airgeadais; á iarraidh ar an gCoimisiún 
faireachán agus imscrúdú a dhéanamh ar an gcaoi a bhféadfadh na buntáistí iomaíocha a 
bhaineann go dlúth leis na hoibreoirí sin iomaíocht sa mhargadh a shaobhadh agus 
díobháil a dhéanamh do leasanna na dtomhaltóirí agus don nuálaíocht; á chur i bhfáth 
nár cheart aon dídhreasuithe ar sholáthar sonraí margaidh a chruthú ar an gcéad dul síos 
agus gur cheart athbhreithniú cuimsitheach a dhéanamh ar chostas agus infhaighteacht 
sonraí margaidh do na rannpháirtithe margaidh uile;

65. á thabhairt chun suntais go bhféadfadh ‘boscaí gainimh’ a bheith ina n-uirlis leormhaith 

8 IO C 58, 15.2.2018, lch. 76.
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chun nuálaíocht agus iomaíochas earnáil na seirbhísí airgeadais a fheabhsú; á chur i 
bhfios go láidir gur cheart, le haon bhosca gainnimh, lena n-áirítear ‘bosca gainnimh’ 
uile-Eorpach’, féachaint le cothromaíocht a bhaint amach idir an cuspóir maidir le 
nuálaíocht agus cobhsaíocht airgeadais a chothú agus cosaint infheisteoirí agus 
tomhaltóirí, agus méid, tábhacht shistéamach agus gníomhaíocht trasteorann na 
ngnólachtaí lena mbaineann á gcur san áireamh san am céanna; á iarraidh ar an 
gCoimisiún leas a bhaint as an taithí a fuarthas ón bhFóram Eorpach d’Éascaitheoirí na 
Nuálaíochta (EFIF) chun measúnú a dhéanamh ar cibé a dhéanfaí tairbhí breise don 
nuálaíocht airgeadais a sholáthar le creat comhchoiteann de chuid an Aontais maidir le 
‘bosca gainnimh’ uile-Eorpach le haghaidh seirbhísí airgeadais;

66. á iarraidh go ndéanfaí iarrachtaí lena ndíreofaí ar chothrom na Féinne a chaomhnú 
bunaithe ar rochtain trasteorann ar shonraí agus ar ardleibhéal cosanta sonraí agus 
príobháideachais do thomhaltóirí, rud a d’fhágfadh go mbeadh creat ag an Aontas lena 
ngabhann ardchaighdeáin chibearshlándála a bheadh fabhrach do CMU;

Ról an Aontais i margaí domhanda

67. á chur i bhfios go dtéann an Eoraip in iomaíocht le haghaidh caipiteal i margadh 
domhanda agus, mar thoradh air sin, go bhfuil margaí caipitil Eorpacha atá níos 
doimhne, níos comhtháite, dea-rialáilte, cobhsaí, éifeachtúil agus athléimneach 
ríthábhachtach chun ceannasacht eacnamaíoch na hEorpa a chosaint, chun úsáid an euro 
i dtríú tíortha a spreagadh agus chun infheisteoirí coigríche a mhealladh; á chreidiúint 
go bhfuil an cuspóir sin níos tábhachtaí fós i bhfianaise imeacht na Ríochta Aontaithe 
ón Aontas agus gur i gcomhréir le critéir trédhearcacha riailbhunaithe ba cheart é a 
shaothrú seachas ar bhonn cás ar chás;

68. á athdhearbhú go ndéantar foráil i reachtaíocht an Aontais go bhféadfaí rialacha tríú tír a 
mheas mar rialacha atá coibhéiseach ar bhonn anailís theicniúil, chomhréireach agus 
rioscabhunaithe, agus gur cheart cinntí den sórt sin a dhéanamh trí ghníomh tarmligthe; 
á mheabhrú gur féidir leis an Aontas aon chinneadh maidir le coibhéis a tharraingt siar 
go haontaobhach agus gur cheart dlúthfhaireachán a dhéanamh ar aon imeacht ó 
chaighdeáin rialála an Aontais; á iarraidh ar an gCoimisiún, i gcomhar leis na ESAnna 
agus, i gcás inarb ábhartha, leis na NCAnna córas dinimiciúil faireacháin maidir le 
córais choibhéise, i gcás neamhréireachtaí rialála agus maoirseachta tríú tír a bhféadfadh 
rioscaí don Aontas a bheith ag gabháil leo i dtéarmaí cobhsaíocht airgeadais, 
trédhearcacht margaidh, sláine margaidh, cosaint infheisteoirí agus cosaint tomhaltóirí, 
agus chothrom na Féinne; á thabhairt chun suntais gur cheart don Choimisiún nósanna 
imeachta éigeandála a bheith ar bun aige chun cinntí coibhéise a tharraingt siar i gcás 
inar gá gníomhú go pras, agus aird á tabhairt ar na hiarmhairtí a d’fhéadfadh a bheith ag 
baint le cinneadh coibhéise a tharraingt siar; ag cur béim ar an bhfíoras gur gá a áirithiú 
go bhfuil cumhachtaí maoirseachta díreacha ag maoirseoirí an Aontais, i gcás ina 
bhféadfadh na gníomhaíochtaí a bhíonn á ndéanamh ag gnólachtaí áirithe tríú tír a 
aithnítear faoi chreat coibhéise an Aontais tionchar a imirt ar chobhsaíocht airgeadais, ar 
mhargaí rianúla nó ar chosaint tomhaltóirí;

69. á mheabhrú gur gá idir-inoibritheacht chreat rialála an Aontais le prionsabail Choiste 
Basel um Maoirseacht ar Bhaincéireacht agus le prionsabail an Bhoird um 
Chobhsaíocht Airgeadais, ar prionsabail iad arna gcomhaontú go hidirnáisiúnta;
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70. á iarraidh go ndéanfaí gníomhaíocht chun ról idirnáisiúnta agus úsáid an euro a neartú, 
tríd an aontas eacnamaíoch agus airgeadaíochta, aontas na margaí caipitil agus an t-
aontas baincéireachta a chomhlánú, agus tacaíocht á tabhairt d’fhorbairt tagarmharcanna 
euro le haghaidh margaí tráchtearraí, agus ról an euro mar airgeadra tagartha á threisiú;

71. á mheas gur cheart cothrom na Féinne a ráthú sa chaidreamh a bheidh ann leis an Ríocht 
Aontaithe tar éis na hidirthréimhse, agus cobhsaíocht mhargaí airgeadais an Aontais á 
cur chun cinn ar an gcaoi sin.

°

° °

72. á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an 
gCoimisiún, chuig ESAnna agus chuig an Údarás Baincéireachta Eorpach.
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