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Punkt 17

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17. toonitab oma muret 
krüptorahakaeve keskkonnamõju pärast; 
rõhutab vajadust lahenduste järele, mille 
eesmärk on leevendada põhiliste 
krüptovarade ökoloogilist jalajälge; kutsub 
komisjoni üles võtma seda arvesse kõigis 
tulevastes seadusandlikes algatustes, 
pidades silmas ELi võetud kohustusi 
saavutada kestliku arengu eesmärgid ja 
minna hiljemalt 2050. aastaks üle 
kliimaneutraalsele ühiskonnale;

17. toonitab oma muret 
krüptorahakaeve keskkonnamõju pärast; 
rõhutab vajadust lahenduste järele, mille 
eesmärk on leevendada põhiliste 
krüptovarade ökoloogilist jalajälge;
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18. on seisukohal, et põhjaliku 
üleeuroopalise taksonoomia 
väljatöötamine selliste uute toodete jaoks 
nagu krüptovarad on vajalik samm, et 
edendada ühist arusaama, hõlbustada 
koostööd jurisdiktsioonide vahel ja tagada 
piiriüleselt tegutsevatele turuosalistele 
suurem õiguskindlus; soovitab võtta 
arvesse olemasolevaid riiklikke 
regulatiivseid ja järelevalveraamistikke; 
märgib rahvusvahelise koostöö ja 
ülemaailmsete algatuste tähtsust seoses 
liidu krüptovarade raamistikuga, pidades 
eelkõige silmas nende piirideta olemust;

18. on seisukohal, et põhjaliku 
taksonoomia väljatöötamine selliste uute 
toodete jaoks nagu krüptovarad on vajalik 
samm, et edendada ühist arusaama, 
hõlbustada koostööd jurisdiktsioonide 
vahel ja tagada piiriüleselt tegutsevatele 
turuosalistele suurem õiguskindlus; 
soovitab võtta arvesse olemasolevaid 
riiklikke regulatiivseid ja 
järelevalveraamistikke; märgib 
rahvusvahelise koostöö ja ülemaailmsete 
algatuste tähtsust seoses krüptovarade 
raamistikuga, pidades eelkõige silmas 
nende piirideta olemust;

Or. en



AM\1214646ET.docx PE658.340v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

30.9.2020 A9-0161/3

Muudatusettepanek 3
Derk Jan Eppink
fraktsiooni ECR nimel

Raport A9-0161/2020
Ondřej Kovařík
Digirahandus: krüptovaradega seotud uued ohud ning õigusliku reguleerimise ja järelevalve 
alased ülesanded, mis puudutavad finantsteenuseid, finantseerimisasutusi ja finantsturge
2020/2034(INL)

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 19

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19. on seisukohal, et avatud 
taksonoomia malli väljatöötamine liidu 
tasandil võib olla asjakohasem, võttes 
arvesse, et tegemist on areneva 
turusegmendiga ja selline taksonoomia 
peaks olema aluseks asjakohastele 
õiguslikele või regulatiivsetele meetmetele; 
on siiski veendunud, et krüptovarade 
õigusliku liigitamise jaoks ei ole olemas 
ühte kõigile sobivat lahendust ning seetõttu 
on oluline selline raamistik, mis võimaldab 
järelevalveasutustel teostada järelevalvet ja 
kohandusi;

19. on seisukohal, et avatud 
taksonoomia malli väljatöötamine võib olla 
asjakohasem, võttes arvesse, et tegemist on 
areneva turusegmendiga ja selline 
taksonoomia peaks olema aluseks 
asjakohastele õiguslikele või 
regulatiivsetele meetmetele; on siiski 
veendunud, et krüptovarade õigusliku 
liigitamise jaoks ei ole olemas ühte kõigile 
sobivat lahendust ning seetõttu on oluline 
selline raamistik, mis võimaldab 
järelevalveasutustel teostada järelevalvet ja 
kohandusi;
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67a. tuletab samal ajal meelde, et 
avatud pangandus ja avatud rahastamine 
sõltuvad suurel määral nii töötlemata kui 
ka töödeldud kliendiandmete vahetamisest 
teenuseosutajate vahel ning võivad seega 
põhjustada andmekaitse ja andmeturbega 
seotud probleeme, kui neid ei rakendata 
nõuetekohaselt; märgib, et 
makseteenuseid käsitleva direktiivi (EL) 
2015/2366 (teine makseteenuste direktiiv) 
rakendamine on tekitanud kodanike seas 
rahutusi seoses nende andmete 
jagamisega ning selle tulemuseks on kõigi 
asjaomaste poolte jaoks keeruline 
rakendamisprotsess; on seisukohal, et 
võimalikul üleminekul avatud 
panganduselt avatud rahastamisele tuleks 
võtta arvesse teise makseteenuste 
direktiivi rakendamisest saadud 
kogemusi;
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