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Amendamentul   1 

Philippe Juvin 

 

Proiect de aviz 

Punctul 1 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

1. recunoaște puterea transformatoare 

pe care o exercită tehnologia financiară 

(finteh) în sectorul financiar de la nivel 

mondial; subliniază că evoluțiile 

înregistrate în domeniul finteh pot aduce 

beneficii atât consumatorilor, cât și 

întreprinderilor prin creșterea eficienței, a 

accesibilității și prin reducerea costurilor; 

1. constată că tehnologia financiară 

(finteh) este în plină expansiune și 

recunoaște puterea transformatoare pe care 

o exercită aceasta în sectorul financiar de 

la nivel mondial; subliniază că evoluțiile 

înregistrate în domeniul finteh pot aduce 

beneficii atât consumatorilor, cât și 

întreprinderilor prin creșterea eficienței, a 

accesibilității și prin reducerea costurilor; 

Or. fr 

 

Amendamentul   2 

Andreas Schwab, Eva Maydell 

 

Proiect de aviz 

Punctul 1 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

1. recunoaște puterea transformatoare 

pe care o exercită tehnologia financiară 

(finteh) în sectorul financiar de la nivel 

mondial; subliniază că evoluțiile 

înregistrate în domeniul finteh pot aduce 

beneficii atât consumatorilor, cât și 

întreprinderilor prin creșterea eficienței, a 

accesibilității și prin reducerea costurilor; 

1. recunoaște puterea transformatoare 

pe care o exercită tehnologia financiară 

(finteh) în sectorul financiar de la nivel 

mondial; subliniază că evoluțiile 

înregistrate în domeniul finteh pot aduce 

beneficii atât consumatorilor, cât și 

întreprinderilor, în special IMM-urilor, 

prin creșterea eficienței, a accesibilității și 

prin reducerea costurilor; prin urmare, 

subliniază necesitatea de a promova 

Europa ca spațiu favorabil 

întreprinderilor finteh; 

Or. de 
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Amendamentul   3 

Maria Grapini 

 

Proiect de aviz 

Punctul 1 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

1. recunoaște puterea transformatoare 

pe care o exercită tehnologia financiară 

(finteh) în sectorul financiar de la nivel 

mondial; subliniază că evoluțiile 

înregistrate în domeniul finteh pot aduce 

beneficii atât consumatorilor, cât și 

întreprinderilor prin creșterea eficienței, a 

accesibilității și prin reducerea costurilor; 

1. recunoaște puterea transformatoare 

pe care o exercită tehnologia financiară 

(finteh) în sectorul financiar de la nivel 

mondial, dar și asupra sectorului 

economic; subliniază că evoluțiile 

înregistrate în domeniul finteh pot aduce 

beneficii atât consumatorilor, cât și 

întreprinderilor, în special IMM-

urilor, prin creșterea eficienței, a 

accesibilității și prin reducerea costurilor; 

Or. ro 

 

Amendamentul   4 

Nicola Danti, Maria Grapini, Marc Tarabella, Pina Picierno 

 

Proiect de aviz 

Punctul 1 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

1. recunoaște puterea transformatoare 

pe care o exercită tehnologia financiară 

(finteh) în sectorul financiar de la nivel 

mondial; subliniază că evoluțiile 

înregistrate în domeniul finteh pot aduce 

beneficii atât consumatorilor, cât și 

întreprinderilor prin creșterea eficienței, a 

accesibilității și prin reducerea costurilor; 

1. recunoaște puterea transformatoare 

pe care o exercită tehnologia financiară 

(finteh) în sectorul financiar de la nivel 

mondial; subliniază că evoluțiile 

înregistrate în domeniul finteh pot aduce 

beneficii atât consumatorilor, cât și 

întreprinderilor prin creșterea eficienței, a 

accesibilității, prin reducerea costurilor și 

printr-o mai mare transparență; 

Or. en 

 

Amendamentul   5 

Eva Maydell, Carlos Coelho, Pascal Arimont, Antonio López-Istúriz White 
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Proiect de aviz 

Punctul 2 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

2. consideră că inovările din sectorul 

financiar pot duce la crearea de locuri de 

muncă și la creștere economică în UE și 

pot contribui la lărgirea gamei de servicii 

pentru consumatori; invită Comisia să 

identifice schimbările de politică ce sunt 

necesare pentru a-i permite UE să 

valorifice pe deplin beneficiile oferite de 

finteh; 

2. consideră că inovările din sectorul 

financiar pot duce la crearea de locuri de 

muncă și la creștere economică în UE și 

pot contribui la lărgirea gamei de servicii 

pentru consumatori; constată că 

întreprinderile din domeniul finteh s-au 

străduit să obțină o supraveghere crescută 

a activităților lor timp de mai mulți ani 

pentru a reduce incertitudinea normativă, 

care le împiedică dezvoltarea și, în acest 

sens, îndeamnă Comisia să prezinte o 

agendă clară și cuprinzătoare de măsuri 

legislative și nelegislative privind 

domeniul fintech, care trebuie adoptate 

înainte de încheierea mandatului său 

pentru a putea permite UE să valorifice pe 

deplin beneficiile oferite de finteh; 

Or. en 

 

Amendamentul   6 

Nicola Danti, Maria Grapini, Marc Tarabella, Pina Picierno 

 

Proiect de aviz 

Punctul 2 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

2. consideră că inovările din sectorul 

financiar pot duce la crearea de locuri de 

muncă și la creștere economică în UE și 

pot contribui la lărgirea gamei de servicii 

pentru consumatori; invită Comisia să 

identifice schimbările de politică ce sunt 

necesare pentru a-i permite UE să 

valorifice pe deplin beneficiile oferite de 

finteh; 

2. consideră că inovările din sectorul 

financiar pot duce la crearea de 

oportunități de angajare și la o potențială 

creștere economică în UE; invită Comisia 

să identifice schimbările de politică ce sunt 

necesare pentru a-i permite UE să 

valorifice pe deplin beneficiile oferite de 

finteh, fără a afecta stabilitatea financiară 

și menținând un nivel ridicat de protecție 

a consumatorilor și a investitorilor; 

Or. en 
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Amendamentul   7 

Philippe Juvin 

 

Proiect de aviz 

Punctul 2 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

2. consideră că inovările din sectorul 

financiar pot duce la crearea de locuri de 

muncă și la creștere economică în UE și 

pot contribui la lărgirea gamei de servicii 

pentru consumatori; invită Comisia să 

identifice schimbările de politică ce sunt 

necesare pentru a-i permite UE să 

valorifice pe deplin beneficiile oferite de 

finteh; 

2. consideră că inovările din sectorul 

financiar pot duce la crearea de locuri de 

muncă și la creștere economică în UE și 

pot contribui la lărgirea gamei de servicii 

pentru consumatori; invită Comisia 

să analizeze cum ar putea UE să valorifice 

pe deplin beneficiile oferite de finteh; 

Or. fr 

 

Amendamentul   8 

Andreas Schwab, Eva Maydell 

 

Proiect de aviz 

Punctul 2 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

2. consideră că inovările din sectorul 

financiar pot duce la crearea de locuri de 

muncă și la creștere economică în UE și 

pot contribui la lărgirea gamei de servicii 

pentru consumatori; invită Comisia să 

identifice schimbările de politică ce sunt 

necesare pentru a-i permite UE să 

valorifice pe deplin beneficiile oferite de 

finteh; 

2. consideră că inovările din sectorul 

financiar pot duce la crearea de locuri de 

muncă și la creștere economică în UE și 

pot contribui la lărgirea gamei de servicii 

pentru consumatori, adaptate la nevoile 

clienților; salută impulsul către 

dezvoltarea de noi servicii financiare și 

dezvoltarea în continuare a serviciilor 

financiare existente, care pot aduce 

beneficii consumatorilor și 

întreprinderilor, și în special IMM-urilor; 

constată că concurența bazată pe inovație 

puternică și dinamism oferă numeroase 

oportunități și puncte de pornire inclusiv 

pentru operatorii consacrați de pe piață; 

invită Comisia să identifice schimbările de 
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politică ce sunt necesare pentru a-i permite 

UE să valorifice pe deplin beneficiile 

oferite de finteh; 

Or. de 

 

Amendamentul   9 

Maria Grapini 

 

Proiect de aviz 

Punctul 2 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

2. consideră că inovările din sectorul 

financiar pot duce la crearea de locuri de 

muncă și la creștere economică în UE și 

pot contribui la lărgirea gamei de servicii 

pentru consumatori; invită Comisia să 

identifice schimbările de politică ce sunt 

necesare pentru a-i permite UE să 

valorifice pe deplin beneficiile oferite de 

finteh; 

2. consideră că inovările din sectorul 

financiar pot duce la crearea de locuri de 

muncă și la creștere economică în UE și 

pot contribui la lărgirea gamei de servicii 

pentru consumatori; invită Comisia să 

identifice schimbările de politică ce sunt 

necesare pentru a-i permite UE să 

valorifice pe deplin beneficiile oferite de 

finteh, fără a crește riscul pentru 

consumatori și pentru IMMuri; 

Or. ro 

 

Amendamentul   10 

Eva Maydell, Carlos Coelho, Pascal Arimont, Antonio López-Istúriz White, Andreas 

Schwab, Roberta Metsola 

 

Proiect de aviz 

Punctul 2 a (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 2a. subliniază că întreprinderile finteh 

au potențialul de a aduce beneficii directe 

IMM-urilor prin extinderea 

disponibilității creditelor și prin 

accelerarea procesului de creditare; 

îndeamnă Comisia să își definească 

măsurile legislative într-un mod care să 

ofere un grad suficient de flexibilitate 
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întreprinderilor, astfel încât acestea să își 

poată desfășura activitatea și asigura 

finanțare pentru IMM-uri, precum și să 

stimuleze parteneriate între bănci și 

întreprinderile finteh în ceea ce privește 

creditarea IMM-urilor. 

Or. en 

 

Amendamentul   11 

Nicola Danti, Maria Grapini, Pina Picierno 

 

Proiect de aviz 

Punctul 2 a (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 2a. subliniază potențialele beneficii 

ale finteh pentru întreprinderi, în special 

pentru IMM-uri și microîntreprinderi, dar 

și pentru familiile și clienții slab deserviți, 

de facilitare a accesului la capital și la 

resurse financiare prin canale alternative 

de creditare și investiții, precum 

finanțarea participativă și creditarea de la 

persoană la persoană; 

Or. en 

 

Amendamentul   12 

Andreas Schwab, Eva Maydell 

 

Proiect de aviz 

Punctul 2 a (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 2a. salută grupul de lucru privind 

tehnologia financiară instituit de Comisie, 

care urmărește să evalueze inovarea în 

acest domeniu, elaborând, în același timp, 

strategii de răspuns la potențialele 

provocări prezentate de finteh; consideră 

că grupul de lucru reprezintă un pas 
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fundamental spre dezvoltarea unei 

strategii cuprinzătoare pentru tehnologiile 

financiare (finteh); 

Or. de 

 

Amendamentul   13 

Renato Soru 

 

Proiect de aviz 

Punctul 2 a (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 2a. solicită Comisiei să ia în 

considerare diversitatea sectorului 

tehnologiei financiare și să elaboreze o 

analiză sectorială mai detaliată pentru 

diferitele segmente care fac parte din 

piață, care să constituie baza unei 

legislații mai bune și mai bine adaptate; 

Or. en 

 

Amendamentul   14 

Andreas Schwab, Eva Maydell 

 

Proiect de aviz 

Punctul 2 b (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 2b. consideră că inovația tehnologică 

în industria financiară prezintă 

oportunități nu numai pentru noile 

întreprinderi finteh, ci și pentru actorii 

consacrați, datorită posibilităților de 

cooperare, sinergiilor și potențialelor 

reduceri ale costurilor; 

Or. de 
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Amendamentul   15 

Nicola Danti, Maria Grapini, Pina Picierno 

 

Proiect de aviz 

Punctul 2 b (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 2b. consideră că serviciile și produsele 

legate de finteh trebuie să fie 

complementare instituțiilor financiare 

tradiționale, în special în zonele mai puțin 

dezvoltate și îndepărtate ale lumii; 

Or. en 

 

Amendamentul   16 

Philippe Juvin 

 

Proiect de aviz 

Punctul 3 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

3. îndeamnă Comisia să identifice și 

să elimine activ barierele existente pe piața 

unică ce împiedică în prezent răspândirea 

serviciilor digitale, inclusiv în domeniul 

finteh; 

3. invită Comisia să identifice și să 

elimine barierele existente pe piața unică 

ce împiedică în prezent răspândirea 

serviciilor digitale, inclusiv în domeniul 

finteh; solicită Comisiei să dea dovadă de 

vigilență pentru a se asigura că inovațiile 

financiare necorespunzătoare nu 

provoacă prejudicii consumatorilor ,nici 

nu subminează stabilitatea financiară; 

Or. fr 

Amendamentul   17 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Proiect de aviz 

Punctul 3 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

3. îndeamnă Comisia să identifice și 

să elimine activ barierele existente pe piața 

3. îndeamnă Comisia să identifice și 

să elimine activ barierele existente pe piața 
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unică ce împiedică în prezent răspândirea 

serviciilor digitale, inclusiv în domeniul 

finteh; 

unică ce împiedică în prezent răspândirea 

serviciilor digitale, inclusiv în domeniul 

finteh; invită Comisia să prezinte un plan 

de acțiune privind finteh bazat pe 

competitivitate, stabilitate și protecția 

clienților; 

Or. en 

 

Amendamentul   18 

Vicky Ford 

 

Proiect de aviz 

Punctul 3 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

3. îndeamnă Comisia să identifice și 

să elimine activ barierele existente pe piața 

unică ce împiedică în prezent răspândirea 

serviciilor digitale, inclusiv în domeniul 

finteh; 

3. îndeamnă Comisia să identifice și 

să elimine activ barierele existente pe piața 

unică ce împiedică în prezent răspândirea 

serviciilor digitale, inclusiv în domeniul 

finteh; constată că este imperativ ca 

operatorii economici de pe piața unică să 

poată avea acces la investiții provenind 

din țări terțe și să poată răspunde 

evoluției tehnologice; 

Or. en 

 

Amendamentul   19 

Renato Soru 

 

Proiect de aviz 

Punctul 3 a (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 3a. îndeamnă Comisia să susțină 

eforturile vizând definirea unui set de 

standarde comune, deschise și 

interoperabile pentru tehnologia 

financiară, în vederea evitării abuzului de 

efecte de rețea asociate cu crearea de 

monopoluri și oligopoluri; 
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Or. en 

 

Amendamentul   20 

Andreas Schwab, Eva Maydell 

 

Proiect de aviz 

Punctul 4 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

4. subliniază că serviciile legate de 

finteh pot juca un rol important în 

dezvoltarea unei piețe unice digitale a UE 

care să fie adaptată condițiilor viitoare, de 

exemplu prin reducerea costurilor asociate 

canalelor existente și prin asigurarea unor 

soluții de plată inovatoare; consideră că, în 

inițiativele sale de politică, Comisia ar 

trebui să adopte o abordare neutră din 

punct de vedere tehnologic; 

4. subliniază că serviciile legate de 

finteh pot juca un rol important în 

dezvoltarea unei piețe unice digitale a UE 

care să fie adaptată condițiilor viitoare, de 

exemplu prin reducerea costurilor asociate 

canalelor existente și prin asigurarea unor 

soluții de plată inovatoare; consideră că, în 

inițiativele sale de politică, Comisia ar 

trebui să adopte o abordare neutră din 

punct de vedere tehnologic; consideră că, 

pe lângă promovarea inovării, la fel de 

necesare sunt menținerea stabilității 

financiare și protejarea consumatorilor și 

a investitorilor; consideră că o abordare 

proporțională și echilibrată, care la 

rândul său promovează inovația, este 

necesară pentru a crea un mediu 

favorabil concurenței și pentru a menține 

condiții concurențiale egale pentru toți 

operatorii de pe piață; 

Or. de 

 

Amendamentul   21 

Vicky Ford 

 

Proiect de aviz 

Punctul 4 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

4. subliniază că serviciile legate de 

finteh pot juca un rol important în 

dezvoltarea unei piețe unice digitale a UE 

care să fie adaptată condițiilor viitoare, de 

4. subliniază că serviciile legate de 

finteh pot juca un rol important în 

dezvoltarea unei piețe unice digitale a UE 

care să fie adaptată condițiilor viitoare, de 
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exemplu prin reducerea costurilor asociate 

canalelor existente și prin asigurarea unor 

soluții de plată inovatoare; consideră că, în 

inițiativele sale de politică, Comisia ar 

trebui să adopte o abordare neutră din 

punct de vedere tehnologic; 

exemplu prin reducerea costurilor asociate 

canalelor existente și prin asigurarea unor 

soluții de plată inovatoare; consideră că, în 

inițiativele sale de politică, Comisia ar 

trebui să adopte o abordare neutră din 

punct de vedere tehnologic; invită Comisia 

să se asigure că inițiativele sunt adecvate 

scopului, orientate spre exterior și bazate 

pe principiul inovării; 

Or. en 

 

Amendamentul   22 

Eva Maydell, Carlos Coelho, Pascal Arimont, Antonio López-Istúriz White, Roberta 

Metsola 

 

Proiect de aviz 

Punctul 4 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

4. subliniază că serviciile legate de 

finteh pot juca un rol important în 

dezvoltarea unei piețe unice digitale a UE 

care să fie adaptată condițiilor viitoare, de 

exemplu prin reducerea costurilor asociate 

canalelor existente și prin asigurarea unor 

soluții de plată inovatoare; consideră că, în 

inițiativele sale de politică, Comisia ar 

trebui să adopte o abordare neutră din 

punct de vedere tehnologic; 

4. subliniază că serviciile legate de 

finteh pot juca un rol important în 

dezvoltarea unei piețe unice digitale a UE 

care să fie adaptată condițiilor viitoare, de 

exemplu prin reducerea costurilor asociate 

canalelor existente, prin asigurarea unor 

soluții de plată inovatoare și prin creșterea 

încrederii consumatorilor în tehnologiile 

digitale; consideră că, în inițiativele sale de 

politică, Comisia ar trebui să adopte o 

abordare neutră din punct de vedere 

tehnologic; 

Or. en 

 

Amendamentul   23 

Nicola Danti, Maria Grapini, Marc Tarabella, Pina Picierno 

 

Proiect de aviz 

Punctul 4 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 
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4. subliniază că serviciile legate de 

finteh pot juca un rol important în 

dezvoltarea unei piețe unice digitale a UE 

care să fie adaptată condițiilor viitoare, de 

exemplu prin reducerea costurilor asociate 

canalelor existente și prin asigurarea unor 

soluții de plată inovatoare; consideră că, în 

inițiativele sale de politică, Comisia ar 

trebui să adopte o abordare neutră din 

punct de vedere tehnologic; 

4. subliniază că serviciile legate de 

finteh pot juca un rol important în 

dezvoltarea unei piețe unice digitale a UE 

care să fie adaptată condițiilor viitoare, de 

exemplu prin reducerea costurilor asociate 

canalelor existente și prin asigurarea unor 

soluții de plată inovatoare, mai 

transparente și rapide; consideră că, în 

inițiativele sale de politică, Comisia ar 

trebui să adopte o abordare neutră din 

punct de vedere tehnologic; 

Or. en 

 

Amendamentul   24 

Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Grapini, Olga Sehnalová, Marc Tarabella, 

Pina Picierno 

 

Proiect de aviz 

Punctul 4 a (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 4a. ia act de potențialele riscuri ale noilor 

soluții de plată, precum riscul de fraudă, 

utilizarea abuzivă a datelor clienților, 

cerințele slabe de autentificare și lipsa 

unor termene și condiții clare și 

transparente; solicită, prin urmare, 

Comisiei și statelor membre să se asigure 

că sunt oferite clienților care s-ar putea 

confrunta cu riscurile menționate 

anterior un nivel corespunzător de 

garanții și măsuri corective eficiente; 

Or. en 

 

Amendamentul   25 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Proiect de aviz 

Punctul 4 a (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul 

 4a. consideră că finalizarea uniunii 

piețelor de capital va contribui la 

susținerea dezvoltării tehnologiilor 

financiare și a unei piețe unice veritabile 

pentru produsele și serviciile financiare; 

Or. en 

 

Amendamentul   26 

Marcus Pretzell, Mylène Troszczynski 

 

Proiect de aviz 

Punctul 5 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

5. regretă că în UE nu există un 

sistem bancar comun de plăți online; 
consideră că acest element este esențial 

pentru buna funcționare a uniunii piețelor 

de capital și reprezintă o parte 

indispensabilă a pieței unice digitale, care 

promovează comerțul electronic la nivel 

european și concurența transfrontalieră în 

domeniul serviciilor financiare; invită 

Comisia să identifice măsuri viitoare 

pentru crearea unui mediu care să 

sprijine dezvoltarea unui astfel de sistem; 

5. consideră că numerarul este 

esențial pentru o societate liberă, prin 

urmare, serviciile bancare online, 
comerțul electronic și concurența 

transfrontalieră în domeniul serviciilor 

financiare nu trebuie utilizate niciodată ca 

pretext pentru a restricționa sau a elimina 

plata în numerar. 

Or. en 

 

Amendamentul   27 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Proiect de aviz 

Punctul 5 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

5. regretă că în UE nu există un 

sistem bancar comun de plăți online; 

consideră că acest element este esențial 

5. subliniază că mijloacele 

disponibile pentru plățile transfrontaliere 

pot fi îmbunătățite în continuare; susține 
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pentru buna funcționare a uniunii piețelor 

de capital și reprezintă o parte 

indispensabilă a pieței unice digitale, care 

promovează comerțul electronic la nivel 

european și concurența transfrontalieră în 

domeniul serviciilor financiare; invită 

Comisia să identifice măsuri viitoare 

pentru crearea unui mediu care să sprijine 

dezvoltarea unui astfel de sistem; 

dezvoltarea de astfel de mijloace de plată 

la nivelul Europei și regretă gradul ridicat 

de fragmentare a pieței serviciilor bancare 
online din UE, precum și lipsa, la nivelul 

UE, a unui sistem european de carduri de 

debit sau de credit; consideră că acest 

element este esențial pentru buna 

funcționare a uniunii piețelor de capital și 

reprezintă o parte indispensabilă a pieței 

unice digitale, care promovează comerțul 

electronic la nivel european și concurența 

transfrontalieră în domeniul serviciilor 

financiare; invită Comisia să identifice 

măsuri viitoare pentru crearea unui mediu 

care să sprijine dezvoltarea unui astfel de 

sistem; 

Or. en 

 

Amendamentul   28 

Vicky Ford 

 

Proiect de aviz 

Punctul 5 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

5. regretă că în UE nu există un sistem 

bancar comun de plăți online; consideră că 

acest element este esențial pentru buna 

funcționare a uniunii piețelor de capital și 

reprezintă o parte indispensabilă a pieței 

unice digitale, care promovează comerțul 

electronic la nivel european și concurența 

transfrontalieră în domeniul serviciilor 

financiare; invită Comisia să identifice 

măsuri viitoare pentru crearea unui mediu 

care să sprijine dezvoltarea unui astfel de 

sistem; 

5. regretă că în UE nu există un sistem 

bancar comun de plăți online; consideră că 

acest element este esențial pentru buna 

funcționare a uniunii piețelor de capital și 

reprezintă o parte indispensabilă a pieței 

unice digitale, care promovează comerțul 

electronic la nivel european și concurența 

transfrontalieră în domeniul serviciilor 

financiare; invită Comisia să identifice 

măsuri viitoare pentru crearea unui mediu 

care să sprijine dezvoltarea unui astfel de 

sistem; recunoaște că este necesar ca un 

astfel de sistem să coexiste și, acolo unde 

este posibil, să fie interoperativ cu alte 

soluții de plată inovatoare în interesul 

concurenței; 

Or. en 
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Amendamentul   29 

Maria Grapini 

 

Proiect de aviz 

Punctul 5 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

5. regretă că în UE nu există un sistem 

bancar comun de plăți online; consideră că 

acest element este esențial pentru buna 

funcționare a uniunii piețelor de capital și 

reprezintă o parte indispensabilă a pieței 

unice digitale, care promovează comerțul 

electronic la nivel european și concurența 

transfrontalieră în domeniul serviciilor 

financiare; invită Comisia să identifice 

măsuri viitoare pentru crearea unui mediu 

care să sprijine dezvoltarea unui astfel de 

sistem; 

5. regretă că în UE nu există un sistem 

bancar comun de plăți online; consideră că 

acest element este esențial pentru buna 

funcționare a uniunii piețelor de capital și 

reprezintă o parte indispensabilă a pieței 

unice digitale, care promovează comerțul 

electronic la nivel european și concurența 

transfrontalieră în domeniul serviciilor 

financiare; invită Comisia să identifice 

măsuri viitoare pentru crearea unui mediu 

care să sprijine dezvoltarea unui astfel de 

sistem care ar sprijini dezvoltarea 

comerțului transfrontalier și ar reduce 

costurile de tranzacționare; 

Or. ro 

Amendamentul   30 

Eva Maydell, Carlos Coelho, Pascal Arimont, Antonio López-Istúriz White, Andreas 

Schwab, Roberta Metsola 

 

Proiect de aviz 

Punctul 5 a (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 5a. admite faptul că întreprinderile 

finteh variază în mod semnificativ în ceea 

ce privește operațiunile comerciale pe 

care le desfășoară și, prin urmare, 

îndeamnă Comisia să se abțină de la a lua 

măsuri universale și să își adapteze 

propunerea de reglementare astfel încât 

să ia în considerare diferitele modele de 

afaceri. 

Or. en 
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Amendamentul   31 

Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Grapini, Pina Picierno 

 

Proiect de aviz 

Punctul 5 a (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 5a. subliniază necesitatea unor 

condiții de concurență echitabile, 

transparente și fiabile la nivelul UE 

pentru toți participanții pe piață atunci 

când se utilizează finteh, care să aibă 

capacitatea de preveni crearea de 

monopoluri, asigurând în același timp un 

nivel ridicat de protecție a 

consumatorilor, interoperatibilitatea între 

operatorii de pe piață și un nivel adecvat 

de transparență; acestea sunt condiții 

prealabile esențiale pentru eliberarea 

întregului potențial și a tuturor 

beneficiilor inovării finteh pentru 

economia UE, precum și pentru a 

consolida încrederea în achiziționarea și 

utilizarea produselor și serviciilor 

financiare digitale; 

Or. en 

 

Amendamentul   32 

Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Grapini, Marc Tarabella, Pina Picierno 

 

Proiect de aviz 

Punctul 5 b (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 5b. în plus, invită Comisia să 

stabilească un plan de acțiune orizontal 

privind finteh, bazat pe recomandări și 

măsuri politice, care să fie prezentat de 

grupul de lucru intern privind 

tehnologiile financiare (FTTF); 
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Or. en 

 

Amendamentul   33 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Proiect de aviz 

Punctul 6 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

6. subliniază că orientările ABE 

privind „metodele fiabile de autentificare a 

plăților” ar trebui să țină seama de 

practicile finteh și ale comerțului 

electronic; invită ABE să-și revizuiască 

propunerile pentru a evita un efect negativ 

asupra serviciilor online; solicită să fie 

luate în considerare politicile de securitate 

bazate pe riscuri. 

6. subliniază că standardele tehnice 

de reglementare ale ABE privind 

„metodele fiabile de autentificare a 

clienților” ar trebui să țină seama de 

practicile finteh și ale comerțului 

electronic; invită ABE să-și revizuiască 

propunerile pentru a evita un efect negativ 

asupra serviciilor online; solicită să fie 

luate în considerare politicile de securitate 

bazate pe riscuri; sprijină Comisia în 

stabilirea de standarde armonizate 

suplimentare pentru serviciile financiare, 

dar, în același timp, subliniază faptul că 

inovarea și noile intrări pe piață trebuie 

luate în considerare în orice proces viitor 

de normalizare; 

Or. en 

 

Amendamentul   34 

Vicky Ford 

 

Proiect de aviz 

Punctul 6 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

6. subliniază că orientările ABE 

privind „metodele fiabile de autentificare a 

plăților” ar trebui să țină seama de 

practicile finteh și ale comerțului 

electronic; invită ABE să-și revizuiască 

propunerile pentru a evita un efect negativ 

asupra serviciilor online; solicită să fie 

luate în considerare politicile de securitate 

6. subliniază că standardele tehnice 

de reglementare ABE privind „metodele 

fiabile de autentificare a plăților” ar trebui 

să țină seama de practicile finteh și ale 

comerțului electronic; invită ABE să-și 

revizuiască propunerile pentru a evita un 

efect negativ asupra serviciilor online; 

solicită să fie luate în considerare politicile 
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bazate pe riscuri. de securitate bazate pe riscuri. 

Or. en 

 

Amendamentul   35 

Eva Maydell, Carlos Coelho, Pascal Arimont, Andreas Schwab, Antonio López-Istúriz 

White, Roberta Metsola 

 

Proiect de aviz 

Punctul 6 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

6. subliniază că orientările ABE 

privind „metodele fiabile de autentificare a 

plăților” ar trebui să țină seama de 

practicile finteh și ale comerțului 

electronic; invită ABE să-și revizuiască 

propunerile pentru a evita un efect negativ 

asupra serviciilor online; solicită să fie 

luate în considerare politicile de securitate 

bazate pe riscuri. 

6. subliniază că orientările ABE 

privind „metodele fiabile de autentificare a 

plăților” ar trebui să țină seama de 

practicile finteh și ale comerțului 

electronic; invită ABE să-și revizuiască 

propunerile pentru a evita un efect negativ 

asupra serviciilor online și să asigure 

condiții de concurență echitabile care să 

încurajeze inovarea financiară și să 

îmbunătățească concurența între toții 

participanții pe piață; solicită să fie luate 

în considerare politicile de securitate 

bazate pe riscuri. 

Or. en 

 

Amendamentul   36 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Proiect de aviz 

Punctul 6 a (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 6a. invită Comisia ca, pe baza 

lucrărilor legate de Regulamentul privind 

identificarea electronică și serviciile de 

încredere (IDeSÎ), să continue evaluarea 

cadrului pentru sistemele europene de 

identificare electronică (eID) pentru a se 

asigura că acestea facilitează furnizarea 
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de servicii financiare online la nivel 

transfrontalier; solicită, de asemenea, 

Comisiei să evalueze de urgență actualele 

bariere de reglementare care împiedică 

utilizarea mai largă a tehnicilor de 

identificare electronică; 

Or. en 

 

Amendamentul   37 

Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Grapini, Marc Tarabella, Pina Picierno 

 

Proiect de aviz 

Punctul 6 a (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 6a. invită Comisia să monitorizeze 

utilizarea sporită a algoritmilor în 

sectorul financiar, în special în ceea ce 

privește produsele și serviciile de 

consiliere prin intermediul roboților; 

solicită Comisiei și autorităților europene 

de supraveghere să analizeze erorile și 

erorile sistemice de la nivelul algoritmilor 

care ar putea afecta participanții pe piață 

și să evalueze aspectele ce țin de 

responsabilitatea în ceea ce privește 

utilizarea datelor, sporind în același timp 

nivelul de responsabilitate algoritmică și 

gradul de conștientizare a clienților; 

Or. en 

 

Amendamentul   38 

Vicky Ford 

 

Proiect de aviz 

Punctul 6 a (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 6a. recunoaște potențialele beneficii 

ale reglementării de tipul „cutiei de nisip”, 
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care permit întreprinderilor în curs de 

extindere și a celor financiare să testeze 

produsele finteh într-un mediu viu; 

încurajează schimbul de bune practici 

care pot fi învățate din inițiativele în 

materie de reglementare de tipul cutiei de 

nisip; 

Or. en 

 

Amendamentul   39 

Andreas Schwab, Eva Maydell 

 

Proiect de aviz 

Punctul 6 a (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 6a. observă că colectarea și analizarea 

datelor joacă un rol esențial pentru 

tehnologiile financiare (finteh), printre 

altele în ceea ce privește capacitatea de a 

răspunde dorințelor clienților în mod 

specific; solicită Comisiei să țină cont de 

acest aspect, în special având în vedere 

Regulamentul general privind protecția 

datelor și a doua Directivă privind 

serviciile de plată; 

Or. de 

 

Amendamentul   40 

Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Grapini, Marc Tarabella, Pina Picierno 

 

Proiect de aviz 

Punctul 6 b (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 6b. subliniază, în plus, necesitatea de 

a analiza un potențial risc la adresa vieții 

private cauzat de volumul, varietatea și 

rapiditatea crescute ale datelor utilizate în 

sectorul financiar; invită Comisia și 
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statele membre să ia toate măsurile 

necesare pentru a asigura faptul că 

dreptul cetățenilor la viața privată este 

respectat pe deplin și că datele lor cu 

caracter personal sunt protejate în 

sectorul finteh, și invită Comisia să 

accelereze aplicarea actualei legislații a 

UE, în special prin asigurarea aplicării la 

timp a Regulamentului general privind 

protecția datelor; subliniază, de 

asemenea, în special, că este important să 

se garanteze dreptul utilizatorilor la 

portabilitatea datelor; 

Or. en 

 

Amendamentul   41 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Proiect de aviz 

Punctul 6 b (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 6b. reamintește faptul că finteh 

include și tehnologia de reglementare 

(teh) și tehnologia de asigurare; 

subliniază că tehnologia ar trebui utilizată 

pentru a permite o supraveghere mai 

bună și mai eficientă de către autoritățile 

publice și că accesul la date și schimbul 

activ de date trebuie încurajate; 

subliniază, în același timp, că, în cazul 

apariției unui motiv de îngrijorare privind 

o eroare sau o discriminare, deciziile luate 

prin intermediul serviciilor finteh 

automate ar trebui să facă obiectul unei 

reclamații și al unui proces de revizuire, 

precum și al unei rectificări 

corespunzătoare; 

Or. en 

 

Amendamentul   42 
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Andreas Schwab, Eva Maydell 

 

Proiect de aviz 

Punctul 6 b (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 6b. subliniază că securitatea împotriva 

atacurilor cibernetice și a criminalității 

cibernetice joacă un rol vital în industria 

financiară; invită Comisia să analizeze 

caracterul adecvat al măsurilor de 

protecție care au fost adoptate în acest 

domeniu împotriva riscurilor cibernetice; 

Or. de 

Amendamentul   43 

Vicky Ford 

 

Proiect de aviz 

Punctul 6 b (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 6b. admite beneficiile regteh în ceea ce 

privește îmbunătățirea proceselor de 

reglementare și protecția clienților 

financiari; încurajează autoritățile de 

reglementare să ia în considerare 

evoluțiile viitoare conform tehnologiilor, 

acolo unde se consideră necesar; 

Or. en 

 

Amendamentul   44 

Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Grapini, Olga Sehnalová, Marc Tarabella, 

Pina Picierno 

 

Proiect de aviz 

Punctul 6 c (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 6c. constată nevoia de a promova 

educația digitală și financiară în rândul 
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clienților și al operatorilor din întreaga 

UE; subliniază importanța obținerii de 

competențe adecvate și de noi competențe 

digitale și încurajează Comisia, statele 

membre și industriile finteh să permită 

formarea pe tot parcursul vieții și 

dezvoltarea de competențe, elemente ce 

reprezintă cerințe esențiale pentru a 

permite cât mai multor persoane să aibă 

acces complet la serviciile financiare și la 

instrumentele finteh; 

Or. en 

 

Amendamentul   45 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Proiect de aviz 

Punctul 6 c (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 6c. subliniază că tehnologiile 

financiare ar trebui utilizate ca mijloc de 

creștere a stabilității financiare în 

Europa; solicită Comisiei să analizeze 

modul în care tehnologiile financiare pot 

contribui la acest proces; 

Or. en 

 

Amendamentul   46 

Vicky Ford 

 

Proiect de aviz 

Punctul 6 c (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 6c. recunoaște faptul că finteh se 

referă la inovarea care apare la 

intersecția sectorului financiar cu 

sectorul tehnologic; 
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Or. en 

 

Amendamentul   47 

Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Grapini, Marc Tarabella, Pina Picierno 

 

Proiect de aviz 

Punctul 6 d (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 6d. solicită Comisiei, statelor membre 

și industriilor finteh să coopereze în mod 

eficient prin schimbul de informații, 

prevenirea și reacția la amenințările 

cibernetice, pentru a garanta un mediu 

cibernetic sigur și mai securizat la nivelul 

UE pentru cetățeni și întreprinderi, 

aceasta reprezentând o condiție prealabilă 

pentru eliberarea tuturor beneficiilor 

inovării finteh; solicită statelor membre să 

transpună la timp „Directiva privind 

securitatea cibernetică” și salută noul 

parteneriat public-privat în materie de 

securitate cibernetică lansat recent de 

Comisia Europeană cu participarea 

industriei; solicită Comisiei să dezvolte o 

serie de inițiative noi și concrete pentru a 

consolida reziliența întreprinderilor din 

acest sector, în special a IMM-urilor și a 

întreprinderilor nou-înființate, împotriva 

atacurilor cibernetice; 

Or. en 

 

Amendamentul   48 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Proiect de aviz 

Punctul 6 d (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 6d. salută crearea unui grup de lucru 

finteh în cadrul Comisiei; subliniază 

faptul că orice propunere de politică 



 

AM\1116420RO.docxx 27/32 PE599.598v01-00 

 RO 

viitoare trebuie să abordeze preocupările 

legate de protecția consumatorilor 

asigurată de finteh, fără a împiedica 

creșterea acestui sector; 

Or. en 

 

Amendamentul   49 

Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Grapini, Pina Picierno 

 

Proiect de aviz 

Punctul 6 e (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 6e. salută Raportul Parlamentului 

referitor la monedele virtuale și 

tehnologia registrelor distribuite care 

subliniază toate potențialele beneficii 

pentru consumatori și părțile interesate, 

dar care constată, de asemenea, riscurile 

subsidiare legate de difuzarea rapidă a 

monedelor virtuale și a tehnologiei 

registrelor distribuite, precum activitățile 

teroriste și infracționale, frauda și 

evaziunea fiscală, spălarea de bani; 

solicită Comisiei să investigheze posibilele 

utilizări ale tehnologiei registrelor 

distribuite în cadrul sectorului finteh și al 

altor sisteme ale pieței unice digitale, 

precum și să monitorizeze și să prevină 

riscurile menționate anterior; 

Or. en 

 

Amendamentul   50 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Proiect de aviz 

Punctul 6 e (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 6e. salută creșterea finanțării 
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participative și a creditării de la persoană 

la persoană, însă consideră că astfel de 

sisteme ar trebui să facă obiectul cel puțin 

al unei reglementări minime pentru a 

evita abuzul și practicile comerciale 

neloaiale; 

Or. en 

 

Amendamentul   51 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Proiect de aviz 

Punctul 6 f (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 6f. subliniază că aspectele legate de 

securitatea cibernetică trebuie abordate în 

etapa de planificare pentru toate 

inițiativele finteh și că trebuie luate 

măsuri solide de protecție cu scopul de a 

garanta că această infrastructură este 

protejată împotriva atacurilor cibernetice; 

solicită Comisiei și statelor membre să 

asigure punerea în practică a unor astfel 

de măsuri; 

Or. en 

 

Amendamentul   52 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Proiect de aviz 

Punctul 6 g (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 6g. reamintește Raportul 

Parlamentului referitor la monedele 

virtuale și potențialul beneficiul al 

tehnologiei registrelor distribuite dincolo 

de monedele virtuale; solicită Comisiei să 

analizeze o posibilă utilizare a tehnologiei 
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registrelor distribuite în cadrul finteh și al 

altor sisteme ale pieței unice digitale. 

Or. en 

 

Amendamentul   53 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Proiect de aviz 

Punctul 6 h (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 6h. observă creșterea numărului 

consilierilor financiari robotici și salută 

acest lucru, care ar putea reduce barierele 

din calea investițiilor pe piață ale 

consumatorilor; 

Or. en 

 

Amendamentul   54 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Proiect de aviz 

Punctul 6 i (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 6i. observă susținerea acordată de 

unele autorități naționale de reglementare 

din domeniul financiar cu privire la 

reglementarea de tipul „cutiei de nisip” 

pentru noile proiecte-pilot finteh; este de 

părere că o abordare similară la nivel 

european ar putea fi încurajată, 

asigurându-se în același timp informarea 

consumatorilor cu privire la riscurile 

aferente, în cazul în care fac parte dintr-

un astfel de proiect-pilot; 

Or. en 
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Amendamentul   55 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Vicky Ford, Kaja Kallas 

 

Proiect de aviz 

Punctul 6 j (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 6j. subliniază faptul că consumatorii 

sunt forța motrice de la baza ascensiunii 

finteh; subliniază că orice modificări 

legislative viitoare ar trebui să vizeze 

susținerea consumatorilor în această 

transformare; 

Or. en 

 

Amendamentul   56 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Proiect de aviz 

Punctul 6 k (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 6k. subliniază că regulile de 

cunoaștere a clientelei ar trebui să țină 

seama de verificarea la distanță pentru a 

permite un acces îmbunătățit pentru 

consumatori la serviciile finteh 

transfrontaliere; 

Or. en 

 

Amendamentul   57 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Vicky Ford 

 

Proiect de aviz 

Punctul 6 l (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 6l. sprijină utilizarea de date masive, 

printre altele, în gestionarea riscurilor de 

către finteh; constată utilizarea sporită a 
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„încărcării digitale/de date” destinată 

utilizării de către întreprinderile finteh; 

subliniază, însă, că trebuie adoptate 

măsuri de protecție a datelor și 

consumatorii ar trebui să poată alege 

modul de utilizare și de colectarea a 

datelor în conformitate cu Regulamentul 

general privind protecția datelor; 

Or. en 

 

Amendamentul   58 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Proiect de aviz 

Punctul 6 m (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 6m. consideră că portabilitatea datelor 

trebuie să fie inclusă în serviciile finteh 

pentru a asigura faptul că consumatorii 

nu sunt legați de un singur prestator de 

servicii sau de un singur produs; în plus, 

solicită Comisiei să analizeze beneficiile 

unui acces mai larg la interfața de 

programare a aplicației (IPA) pentru 

întreprinderile finteh, permițând servicii 

suplimentare pentru consumatori; 

Or. en 

 

Amendamentul   59 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Proiect de aviz 

Punctul 6 n (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 6n. constată că procedura de 

„pașaport” financiar ar putea permite 

oferirea de servicii finteh în întreaga 

Europă, în condițiile unui control de 
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reglementare exercitat de un singur stat 

membru; 

Or. en 

 


