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30.9.2020 A9-0161/1

Pozměňovací návrh 1
Derk Jan Eppink
za skupinu ECR

Zpráva A9-0161/2020
Ondřej Kovařík
Digitální finance: nově vznikající rizika týkající se kryptoaktiv – výzvy v souvislosti s 
regulací a dohledem v oblasti finančních služeb, institucí a trhů
2020/2034(INL)

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje, že je znepokojen 
environmentálním dopadem těžby 
kryptoměn; zdůrazňuje, že jsou zapotřebí 
řešení zaměřená na snížení ekologické 
stopy hlavních kryptoměn; vyzývá Komisi, 
aby to zohlednila ve všech budoucích 
regulačních iniciativách a aby měla na 
zřeteli závazek EU k plnění cílů 
udržitelného rozvoje a k nezbytné 
transformaci na klimaticky neutrální 
společnost nejpozději do roku 2050;

17. zdůrazňuje, že je znepokojen 
environmentálním dopadem těžby 
kryptoměn; zdůrazňuje, že jsou zapotřebí 
řešení zaměřená na snížení ekologické 
stopy hlavních kryptoaktiv;
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30.9.2020 A9-0161/2

Pozměňovací návrh 2
Derk Jan Eppink
za skupinu ECR

Zpráva A9-0161/2020
Ondřej Kovařík
Digitální finance: nově vznikající rizika týkající se kryptoaktiv – výzvy v souvislosti s 
regulací a dohledem v oblasti finančních služeb, institucí a trhů
2020/2034(INL)

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. domnívá se, že vytvoření 
komplexní celoevropské taxonomie pro 
nové produkty, jako jsou kryptoaktiva, je 
nezbytným krokem k posílení společného 
porozumění, usnadnění spolupráce napříč 
jurisdikcemi a zajištění větší právní jistoty 
pro účastníky trhu zapojené do 
přeshraniční činnosti; doporučuje zohlednit 
stávající vnitrostátní rámce pro regulaci a 
dohled; poukazuje na význam mezinárodní 
spolupráce a celosvětových iniciativ, 
pokud jde o rámec Unie pro kryptoaktiva, 
zejména s ohledem na jejich bezhraniční 
povahu;

18. domnívá se, že vytvoření 
komplexní taxonomie pro nové produkty, 
jako jsou kryptoaktiva, je nezbytným 
krokem k posílení společného porozumění, 
usnadnění spolupráce napříč jurisdikcemi a 
zajištění větší právní jistoty pro účastníky 
trhu zapojené do přeshraniční činnosti; 
doporučuje zohlednit stávající vnitrostátní 
rámce pro regulaci a dohled; poukazuje na 
význam mezinárodní spolupráce a 
celosvětových iniciativ, pokud jde o rámec 
pro kryptoaktiva, zejména s ohledem na 
jejich bezhraniční povahu;
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30.9.2020 A9-0161/3

Pozměňovací návrh 3
Derk Jan Eppink
za skupinu ECR

Zpráva A9-0161/2020
Ondřej Kovařík
Digitální finance: nově vznikající rizika týkající se kryptoaktiv – výzvy v souvislosti s 
regulací a dohledem v oblasti finančních služeb, institucí a trhů
2020/2034(INL)

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. domnívá se, že vhodnější by mohlo 
být vypracování vzoru s otevřenou 
taxonomií na úrovni Unie, který by 
zohledňoval tento vyvíjející se segment 
trhu a sloužil by jako základ pro náležité 
legislativní nebo regulační kroky; domnívá 
se však, že pro právní kvalifikaci 
kryptoaktiv neexistuje žádné univerzální 
řešení, a proto je důležitý rámec, který dá 
orgánům dohledu možnost monitorovat a 
přizpůsobovat;

19. domnívá se, že vhodnější by mohlo 
být vypracování vzoru s otevřenou 
taxonomií, který by zohledňoval tento 
vyvíjející se segment trhu a sloužil by jako 
základ pro náležité legislativní nebo 
regulační kroky; domnívá se však, že pro 
právní kvalifikaci kryptoaktiv neexistuje 
žádné univerzální řešení, a proto je důležitý 
rámec, který dá orgánům dohledu možnost 
monitorovat a přizpůsobovat;
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30.9.2020 A9-0161/4

Pozměňovací návrh 4
Derk Jan Eppink
za skupinu ECR

Zpráva A9-0161/2020
Ondřej Kovařík
Digitální finance: nově vznikající rizika týkající se kryptoaktiv – výzvy v souvislosti s 
regulací a dohledem v oblasti finančních služeb, institucí a trhů
2020/2034(INL)

Návrh usnesení
Bod 67 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

67a. současně připomíná, že otevřené 
bankovnictví a otevřené finance jsou do 
velké míry závislé na výměně údajů o 
zákaznících, nezpracovaných i 
zpracovaných, mezi poskytovateli služeb, a 
pokud nebudou prováděny správným 
způsobem, mohly by vést k problémům v 
oblasti ochrany a zabezpečení údajů; 
poznamenává, že provádění směrnice 
(EU) 2015/2366 o platebních službách 
(PSD2) vyvolalo protesty občanů proti 
sdílení jejich údajů a vedlo ke 
komplexnímu procesu provádění pro 
všechny zúčastněné strany; domnívá se, že 
během případného přechodu od 
otevřeného bankovnictví k otevřeným 
financím by mělo být přihlíženo ke 
zkušenostem s PSD2;
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