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Regulacja finansów cyfrowych 
Wykorzystanie nowych technologii, aby ułatwić i wesprzeć działalność sektora finansowego, może przynieść 
znaczne korzyści, w tym wzrost wydajności, redukcję kosztów, lepsze zarządzanie danymi i przejrzystość. 
Jednocześnie technologie te niosą ze sobą również zagrożenia dla stabilności finansowej i ochrony 
konsumentów, a także ryzyko przestępstw finansowych. Zagrożenia te mogą być jeszcze większe z racji 
rozdrobnienia otoczenia regulacyjnego w UE oraz różnych etapów zaawansowania w regulowaniu tego sektora 
na świecie. UE musi zatem stworzyć wszechstronne i stabilne ramy regulacyjne w tej dziedzinie. Oczekuje się, że 
podczas pierwszej październikowej sesji plenarnej Parlament przeprowadzi w ramach inicjatywy ustawodawczej 
debatę nad sprawozdaniem zawierającym zalecenia dla Komisji Europejskiej, by podjęła działania w tym 
obszarze.  

Informacje ogólne 
Do sektora finansów cyfrowych (lub FinTech) należą przedsiębiorstwa, które wykorzystują systemy oparte 
na technologiach do bezpośredniego świadczenia usług i sprzedaży produktów finansowych lub do 
zwiększania wydajności systemu finansowego. Finanse cyfrowe to szybko rozwijający się sektor, który może 
przynieść sektorowi finansowemu korzyści w postaci innowacji i nowych miejsc pracy. Sektor FinTech może 
jednak również stanowić wyzwanie dla stabilności finansowej, służyć mimo woli przestępcom finansowym 
lub utrudniać ochronę konsumentów. Zagrożenia te może potęgować obecne rozdrobnienie sektora 
FinTech w Europie oraz nierównomierne postępy w tej dziedzinie na świecie.  

Inicjatywa ustawodawcza Parlamentu Europejskiego 
10 września 2020 r. Komisja Gospodarcza i Monetarna PE (ECON) przyjęła w ramach inicjatywy 
ustawodawczej sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji Europejskiej (art. 47 Regulaminu) w 
sprawie finansów cyfrowych (pojawiające się zagrożenia w zakresie kryptoaktywów – wyzwania 
regulacyjne i nadzorcze w obszarze usług, instytucji i rynków finansowych).  

Parlament wzywa w nim Komisję do przedstawienia wniosku ustawodawczego dotyczącego 
kryptoaktywów – tj. aktywów cyfrowych bazujących przede wszystkim na kryptografii i technologii 
rozproszonego rejestru – zaznaczając, że wniosek powinien zawierać kompleksową systematykę 
kryptoaktywów dla całej UE. Zaproponowane przepisy powinny wyeliminować istniejące luki regulacyjne 
w prawodawstwie UE, zapewnić odpowiedni nadzór i ostrożnościowe traktowanie kryptoaktywów, 
stworzyć skrojony na miarę system regulujący nowe rodzaje działalności w tym sektorze oraz uwzględnić 
wpływ działalności związanej z kryptoaktywami na środowisko. Stworzone w ten sposób ramy prawne 
powinny zagwarantować pewność prawa, a jednocześnie otoczyć ochroną konsumentów i inwestorów. W 
trosce o większą cyberodporność sektora finansowego Parlament wzywa w sprawozdaniu Komisję do 
zaproponowania zmian ustawodawczych w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) 
oraz wymogów w zakresie cyberbezpieczeństwa dotyczących unijnego sektora finansowego. Takie ramy 
prawne powinny unowocześnić obowiązujące przepisy w tej dziedzinie, a także zlikwidować wszelkie braki 
i luki regulacyjne, przy czym należy w szczególności skoncentrować się na modernizacji zarządzania ICT, 
dostosowaniu przepisów dotyczących zgłaszania incydentów ICT, stworzeniu wspólnych ram testów 
penetracyjnych i testów odporności operacyjnej, a także na nadzorze i minimalnych standardach dla 
dostawców ICT będących stronami trzecimi o zasadniczym znaczeniu. W związku z tym w sprawozdaniu 
pomyślano o dokonaniu przez Komisję kontroli nadzorczej dostawców ICT w sektorze usług finansowych, 
ponieważ poleganie na niewielkiej liczbie dostawców może rodzić ryzyko koncentracji i efektu domina. 
Wreszcie, wśród zaleceń mających na celu poprawę zarządzania danymi Parlament proponuje zasady 
cyfrowego onboardingu (elektronicznego otwierania nowych rachunków). Te zasady powinny być zgodne 
z odpowiednimi przepisami UE (takimi jak przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, ochrona danych i 
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ochrona prywatności) oraz dążyć do stworzenia wspólnej koncepcji cyfrowych tożsamości finansowych na 
całym jednolitym rynku. 

Sprawozdanie z własnej inicjatywy w kwestiach ustawodawczych: 2020/2034 (INL). Komisja przedmiotowo 
właściwa: ECON. Sprawozdawca: Ondřej Kovařík (Renew Europe, Czechy). 
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