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Leasú 1
Marco Zanni
thar ceann an Ghrúpa ID

Tuarascáil A9-0208/2020
Markus Ferber
Margaí in ionstraimí airgeadais: lena leasaítear ceanglais faisnéise, ceanglais rialachais táirgí 
agus teorainneacha suímh chun cabhrú leis an téarnamh ó phaindéim COVID-19
(2020/0152(COD))

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4 – pointe c a (nua)
Treoir 2014/65/AE
Airteagal 24 – mír 9a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c a) cuirtear isteach mír 9a mar a 
leanas:
“9a. Áiritheoidh na Ballstáit go 
bhféadfaidh gnólachtaí infheistíochta íoc 
as soláthar seirbhísí forghníomhaithe 
agus soláthar taighde infheistíochta go 
comhpháirteach, ar choinníoll go 
gcomhlíontar na coinníollacha seo a 
leanas ar fad:
(a) sula soláthraítear na seirbhísí 
forghníomhaithe nó na seirbhísí taighde 
infheistíochta, go ndéantar comhaontú 
idir an gnólacht infheistíochta agus an 
soláthraí taighde, lena sainaithnítear cén 
chuid den íocaíocht chomhpháirteach atá 
inchurtha i leith taighde infheistíochta;
(b) go gcuireann an gnólacht 
infheistíochta a chliant ar an eolas faoi 
na híocaíochtaí comhpháirteacha;
(c) maidir leis na seirbhísí feidhmiúcháin 
ar ina leith a dhéantar an íocaíocht 
chomhpháirteach, gur go heisiach i leith 
eisitheoirí nár sháraigh caipitliú 
margaidh de EUR 10 mbilliún i rith na 
tréimhse 36 mhí roimh sholáthar an 
taighde infheistíochta a dhéantar iad.
Chun críche an Airteagail seo, tuigfear go 
gcumhdaítear le taighde infheistíochta 
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ábhar taighde nó seirbhísí taighde a 
bhaineann le ceann amháin nó mórchuid 
d’ionstraimí airgeadais nó sócmhainní 
eile, nó eisitheoirí nó eisitheoirí 
ionchasacha ionstraimí airgeadais, nó go 
gcumhdaítear ábhar taighde nó seirbhísí 
taighde a bhfuil dlúthbhaint acu le 
tionscal nó margadh ar leith sa chaoi go 
mbíonn sé ina bhonn le dearcthaí i leith 
ionstraimí airgeadais, sócmhainní nó 
eisitheoirí sa tionscal nó sa mhargadh sin.
Is éard a bheidh i dtaighde infheistíochta 
freisin ná ábhar nó seirbhísí lena moltar 
straitéis infheistíochta go sainráite nó go 
hintuigthe agus lena dtugtar tuairim chuí-
réasúnaithe maidir le luach nó praghas 
reatha nó todhchaíoch ionstraimí nó 
sócmhainní airgeadais, nó ina bhfuil 
anailís agus léargas úrnua ar shlí eile 
agus ina dtagtar ar chonclúidí bunaithe 
ar fhaisnéis nua nó ar fhaisnéis atá ann 
cheana a d’fhéadfaí a úsáid chun eolas a 
thabhairt faoi straitéis infheistíochta agus 
chun bheith ábhartha agus in ann luach a 
chur le cinntí an ghnólachta 
infheistíochta thar ceann na gcliant 
mhuirearaítear as an taighde sin.
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