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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 dá rún an 9 Iúil 2015 maidir le hAontas na Margaí Caipitil a Thógáil1,

– 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 Caipitil2,

– ag féachaint do Riail 54 dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus 
Airgeadaíochta (A9-0000/2020),

A. de bhrí gur cheart go mbeadh sé mar chuspóir leis na bearta uile a glacadh chun Aontas 
Margaí Caipitil a chruthú feabhas a chur ar raon na roghanna maoiniúcháin a thairgtear 
do chuideachtaí agus do shaoránaigh, agus raon níos leithne de thairiscintí infheistíochta 
níos tarraingtí a chur ar fáil;

B. de bhrí go bhfuil na bearta a glacadh go dtí seo chun Aontas na Margaí Caipitil a bhaint 
amach ag dul sa treo ceart; de bhrí go gcaithfear go leor oibre a dhéanamh fós mar sin 
féin ó thaobh beachtas, éifeachtacht agus simpliú na mbeart a glacadh;

C. de bhrí go mbeidh tionchar diúltach ag an ngéarchéim shóisialta agus eacnamaíoch a 
eascraíonn as COVID-19 ar FBManna agus ar choigilteoirí miondíola; de bhrí gur 
cheart do fhreagairt AE ar COVID-19 instealladh caipitil mór a chur ar fáil tríd an 
bPlean Eorpach don Téarnamh chun rochtain na bhfiontar Eorpach ar mhaoiniú a 
mhéadú;

1 IO C 265, 11.8.2017, lch. 76.
2 IO C 11, 12.01.2018, lch. 24.
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Gnó a mhaoiniú

1. á iarraidh go mbainfí bacainní, lena n-áirítear simpliú na reachtaíochta, chun foinsí 
maoinithe do FBManna a éagsúlú, chun cumas FBManna rochtain a fháil ar mhargaí 
cothromais a chur chun cinn, agus chun laghdú a dhéanamh ar an gclaontacht fiachais 
atá ann cheana; á chur i bhfios go bhfuil FBManna níos leochailí agus níos soghonta de 
dheasca na staide reatha;

2. den tuairim gur cheart éifeachtúlacht 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 FBManna;

3. á iarraidh go gcuirfí dlús le forbairt chapiteal fiontair AE agus le forbairt na margaí 
cothromais phríobháidigh trí infhaighteacht an chistithe d’infheistíochtaí caipitil fiontair 
a mhéadú agus trí fhorbairt a dhéanamh ar chistí caipitil fiontair níos mó a chuirtear ar 
fáil ag céim dhéanach, ar scéimeanna dreasachta cánach d’infheistíochtaí caipitil 
fiontair agus aingeal gnó, agus ar mhargaí gníomhacha TTP do chuideachtaí a 
fhaigheann tacaíocht ó chaipiteal fiontair;

4. á iarraidh go ndéanfaí láimhseáil na n-urrúsuithe airgid thirim agus sintéiseacha agus 
láimhseáil an chaipitil rialaithigh agus na leachtachta rialaithí a athailíniú le láimhseáil 
na mbannaí agus na n-iasachtaí faoi chumhdach agus leis na ceanglais díchill chuí agus 
nochta le haghaidh bannaí faoi chumhdach agus urrúsú simplí, trédhearcach agus 
caighdeánaithe (STS);

5. á iarraidh go mbeadh bearta spriocdhírithe ann sa reachtaíocht maidir leis na margaí 
urrús chun dlús a chur leis an téarnamh tar éis ghéarchéim COVID-19; ag tacú le 
hathruithe ar an Rialachán Réamheolaire, ar an Treoir maidir le Margaí in Ionstraimí 
Airgeadais (MIFID), ar an Rialachán Urrúsúcháin agus ar an Rialachán maidir le 
Drochúsáid Margaidh chun infheistíochtaí san fhíorgheilleagar a éascú, go háirithe in 
FBManna, agus chun gur féidir le daoine nua agus le táirgí nua dul isteach sna margaí, 
agus cosaint an tomhaltóra agus sláine an mhargaidh á gcaomhnú san am céanna;

Infheistíochtaí fadtéarmacha agus trasteorann agus táirgí airgeadais a chur chun cinn

6. á iarraidh ar na Ballstáit a gcreataí náisiúnta cánach a leasú, chun bacainní cánach ar 
infheistíochtaí trasteorann a laghdú, lena n-áirítear nósanna imeachta cánach 
iarchoimeádta, agus méadú a dhéanamh ar mhaoiniú ó infheisteoirí do dheiseanna 
infheistíochta fadtéarmacha, rud a fhágfaidh go dtiocfaidh feabhas ar thorthaí ar 
choigiltis fhadtéarmacha do shaoránaigh AE;

7. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé deimhneacht dhlíthiúil d’infheistíochtaí trasteorann a 
mhéadú trí imeachtaí náisiúnta dócmhainneachta a dhéanamh níos éifeachtaí agus níos 
éifeachtúla;

8. á chur i bhfáth gur gá cur chun feidhme Leabhair Rialacha Aonair do sheirbhísí 
airgeadais sa mhargadh inmheánach a chur chun cinn tuilleadh;

9. á chur i bhfáth gur gá an soláthar pinsin a chur chun cinn; á chur in iúl gur geal léi an 
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Táirge Pinsin Phearsanta Uile-Eorpach (PEPP) á mheabhrú do na Ballstáit nach mór 
PEPPanna a bheith faoi réir na cóireála cánach céanna is atá na táirgí náisiúnta pinsin 
chun go mbeidh siad mar rogha do choigilteoirí;

10. ag moladh do na Ballstáit córais pinsin ilcholúin a chur chun cinn, lena n-áirítear 
scéimeanna pinsin ceirde, chun feabhas a chur ar dhinimic an mhargaidh agus ar na 
dreasachtaí chun infheistíocht a dhéanamh; á chreidiúint gur cheart pinsin 
phríobháideacha a athbheochan agus gur cheart go mbeidís níos tarraingtí; ag moladh 
go mbeadh infheisteoirí rannpháirteach i dtáirgí fadtéarmacha lena mbaineann beartais 
laghdaithe nó díolúine cánach;

11. á mheabhrú nach mór athbhreithniú a dhéanamh ar Threoir Shócmhainneacht 2 faoi 
dheireadh 2020 agus go gcuirfidh an tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde 
(ÚEÁPC) comhairle teicniúil ar fáil don Choimisiún tar éis comhairliúcháin le 
geallsealbhóirí éagsúla; á iarraidh go ndéanfadh an Coimisiún agus ÚEÁPC breithniú i 
dtaobh coigeartú a dhéanamh ar na ceanglais chaipitil le haghaidh infheistíochtaí 
cothromais agus fiachais phríobháidigh, go háirithe de chuid FBManna;

Struchtúr an mhargaidh

12. á chur i bhfáth nach mór do na húdaráis mhaoirseachta Eorpacha agus náisiúnta a gcuid 
difríochtaí a shárú; á iarraidh go mbeadh cóineasú maoirseachta ann chun samhail 
choiteann Eorpach a chur chun cinn, faoi threoir an Údaráis Eorpaigh um Urrúis agus 
Margaí (ÚEUM), chun laghdú a dhéanamh ar na bacainní atá ann ar oibríochtaí 
airgeadais trasteorann;

13. á thabhairt faoi deara gur fiontar an-chasta í rialáil na seirbhísí airgeadais, lena 
ngabhann rialáil ar an leibhéal  idirnáisiúnta, Eorpach agus náisiúnta; ag moladh go 
dtabharfadh gach gníomhaí ábhartha aghaidh ar an gcastacht sin chun comhréireacht na 
rialála airgeadais a áirithiú agus chun deireadh a chur le hualaí riaracháin nach bhfuil gá 
leo;

Infheisteoirí miondíola

14. ag cur in iúl gur ábhar imní di go bhfuil rannpháirtíocht na n-infheisteoirí miondíola sna 
margaí airgeadais fós íseal; 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 níos tarraingtí agus níos iomchuí;

15. 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”;

16. á mheabhrú go bhfuil easnaimh éagsúla sa reachtaíocht maidir le táirgí infheistíochta 
miondíola pacáistithe agus táirgí infheistíochta atá árachas-bhunaithe (PRIIPanna) ar 
cheart aghaidh a thabhairt orthu sa chéad athbhreithniú eile; ag dréim leis go ndéanfaidh 
an reachtaíocht maidir le PRIIPanna ar Leibhéal 2 i ndáil leis an Doiciméad 
Bunriachtanach don Infheisteoir leibhéal 1 a urramú, go háirithe i ndáil leis na cásanna 
feidhmíochta; á chur in iúl gur oth léi na moilleanna ar ghlacadh na reachtaíochta maidir 
le PRIIPanna ar Leibhéal 2 a bheidh ina forluí ar an gcéad athbhreithniú ar PRIIPanna, 
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agus lena méadaítear an éiginnteacht dhlíthiúil agus na costais do gheallshealbhóirí;

17. 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 
iarraidh go ndéanfadh an Coimisiún breithniú i dtaobh catagóir infheisteoirí 
leathghairmiúla a thabhairt isteach chun freagairt ar bhealach níos fearr don fhíor-
rannpháirtíocht sna margaí airgeadais;

18. á chur in iúl go bhfuil sí den tuairim 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 éifeachtúlacht an chórais; á 
chreidiúint gur gá simpliú a dhéanamh air;

19. á iarraidh go ndéanfaí leasuithe ar an reachtaíocht chun a áirithiú go mbeidh 
idirghabhálaithe airgeadais in ann rochtain a fháil ar chomhairle neamhspleách agus, 
san am céanna, chun a áirithiú nach mbeidh institiúidí in ann a gcuid táirgí airgeadais 
féin a chur chun cinn agus go ndéanfar margaíocht chothrom ar tháirgí airgeadais;

Oideachas airgeadais

20. á chur i bhfios go láidir go bhfuil gá le hoideachas airgeadais chun rannpháirtíocht íseal 
na n-infheisteoirí miondíola sna margaí airgeadais a shárú, cheal eolais, mímhuiníne 
agus col riosca;

21. ag cur béim ar an bhfíoras gur uirlis mheántéarmach é an t-oideachas airgeadais, trína 
saibhrítear an córas airgeadais agus ar tús maith é chun na hinfheisteoirí miondíola a 
rannpháirtiú sna margaí airgeadais;

22. ag tathant ar na Ballstáit cláir um litearthacht airgeadais a chur san áireamh i gcuraclaim 
scoile atá dírithe ar an neamhspleáchas airgeadais a fhorbairt; á mholadh go gcuirfí an t-
ábhar sin san áireamh sa Chlár Idirnáisiúnta um Measúnú Daltaí (PISA);

Digitiú

23. ag cur in iúl go bhfuil sí den tuairim gur féidir le digitiú na seirbhísí airgeadais slógadh 
caipitil san Aontas a spreagadh agus bacainní a laghdú agus éifeachtúlacht maoirseachta 
a mhéadú ag an am céanna; ag cur béim ar an bhfíoras go mbeadh creat de chuid AE ina 
mbeadh ardchaighdeáin chibearshlándála fabhrach d’Aontas na Margaí Caipitil ;

24. á thabhairt chun suntais go bhféadfadh ‘boscaí gainimh’ a bheith ina n-uirlis 
leordhóthanach chun nuálaíocht agus iomaíochas earnáil na seirbhísí airgeadais a 
fheabhsú; á iarraidh go gcruthódh an Coimisiún ‘bosca gainimh’ uile-Eorpach do 
sheirbhísí airgeadais;

Ról an Aontais i margaí domhanda

25. 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 
comhtháite agus níos éifeachtúla ríthábhachtach chun ceannasacht eacnamaíoch na 
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hEorpa agus úsáid an euro i dtríú tíortha a chosaint agus chun infheisteoirí coigríche a 
mhealladh;

26. á athdhearbhú go ndéantar foráil i reachtaíocht AE don fhéidearthacht go bhféadfaí 
rialacha tríú tír a mheas mar rialacha atá coibhéiseach ar bhonn anailís chomhréireach 
agus rioscabhunaithe, agus gur cheart cinntí den sórt sin a dhéanamh trí ghníomh 
tarmligthe; á mheabhrú gur féidir le AE aon chinneadh coibhéise a aistarraingt go 
haontaobhach tráth ar bith;

27. á iarraidh go ndéanfaí gníomhaíocht i leith ról idirnáisiúnta agus úsáid an euro a neartú, 
trí Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta na hEorpa, Aontas na Margaí Caipitil agus 
an tAontas Baincéireachta a chomhlánú, agus tacaíocht á tabhairt d’fhorbairt 
tagarmharcanna euro le haghaidh margaí tráchtearraí, agus ról an euro mar airgeadra 
tagartha á thréisiú;

°

° °

28. á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle agus chuig 
an gCoimisiún.


