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Pakeitimas 1
Derk Jan Eppink
ECR frakcijos vardu

Pranešimas A9-0161/2020
Ondřej Kovařík
Skaitmeniniai finansai: dėl kriptoturto kylanti rizika. Reguliavimo ir priežiūros iššūkiai 
finansinių paslaugų, institucijų ir rinkų srityje
2020/2034(INL)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
17 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

17. yra susirūpinęs dėl didelio poveikio 
aplinkai, kurį daro kriptokasyba; pabrėžia, 
kad reikia rasti naujų sprendimų, kaip 
sušvelninti ekologinį įprastinio kriptoturto 
pėdsaką; ragina Komisiją, rengiant bet 
kokią būsimą reglamentavimo iniciatyvą, 
atsižvelgti į šį klausimą, turint omenyje 
ES įsipareigojimą siekti darnaus 
vystymosi tikslų ir ne vėliau kaip 2050 m. 
pereiti prie neutralaus poveikio klimatui 
visuomenės;

17. yra susirūpinęs dėl didelio poveikio 
aplinkai, kurį daro kriptokasyba; pabrėžia, 
kad reikia rasti naujų sprendimų, kaip 
sušvelninti ekologinį įprastinio kriptoturto 
pėdsaką;
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Pakeitimas 2
Derk Jan Eppink
ECR frakcijos vardu

Pranešimas A9-0161/2020
Ondřej Kovařík
Skaitmeniniai finansai: dėl kriptoturto kylanti rizika. Reguliavimo ir priežiūros iššūkiai 
finansinių paslaugų, institucijų ir rinkų srityje
2020/2034(INL)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
18 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

18. mano, kad išsamios naujų produktų, 
tokių kaip kriptoturtas, visos Europos 
taksonomijos sukūrimas yra būtinas 
žingsnis siekiant skatinti bendrą supratimą, 
palengvinti jurisdikcijų tarpusavio 
bendradarbiavimą ir užtikrinti didesnį 
reguliavimo tikrumą tarpvalstybinę veiklą 
vykdantiems rinkos dalyviams; 
rekomenduoja atsižvelgti į esamas 
nacionalines reglamentavimo ir priežiūros 
sistemas; pabrėžia tarptautinio 
bendradarbiavimo ir pasaulinių iniciatyvų, 
susijusių su Sąjungos kriptoturto sistema, 
svarbą, ypač turint omenyje jų 
tarpvalstybinį pobūdį;

18. mano, kad išsamios naujų produktų, 
tokių kaip kriptoturtas, taksonomijos 
sukūrimas yra būtinas žingsnis siekiant 
skatinti bendrą supratimą, palengvinti 
jurisdikcijų tarpusavio bendradarbiavimą ir 
užtikrinti didesnį reguliavimo tikrumą 
tarpvalstybinę veiklą vykdantiems rinkos 
dalyviams; rekomenduoja atsižvelgti į 
esamas nacionalines reglamentavimo ir 
priežiūros sistemas; pabrėžia tarptautinio 
bendradarbiavimo ir pasaulinių iniciatyvų, 
susijusių su kriptoturto sistema, svarbą, 
ypač turint omenyje jų tarpvalstybinį 
pobūdį;
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Pakeitimas 3
Derk Jan Eppink
ECR frakcijos vardu

Pranešimas A9-0161/2020
Ondřej Kovařík
Skaitmeniniai finansai: dėl kriptoturto kylanti rizika. Reguliavimo ir priežiūros iššūkiai 
finansinių paslaugų, institucijų ir rinkų srityje
2020/2034(INL)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
19 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

19. mano, kad atsižvelgiant į tai, jog šis 
rinkos segmentas nuolat kinta, galbūt būtų 
tinkama parengti negalutinį Sąjungos 
lygmens taksonomijos modelį, ir šia 
taksonomija būtų galima remtis imantis 
atitinkamų teisėkūros ir reglamentavimo 
veiksmų; vis dėlto mano, kad teisinės 
kriptoturto kvalifikacijos atveju nėra vieno 
visiems tinkamo sprendimo, todėl svarbu 
sukurti tokią sistemą, kuri priežiūros 
institucijoms suteiktų galimybę stebėti ir 
atitinkamai priderinti savo veiksmus;

19. mano, kad atsižvelgiant į tai, jog šis 
rinkos segmentas nuolat kinta, galbūt būtų 
tinkama parengti negalutinį taksonomijos 
modelį, ir šia taksonomija būtų galima 
remtis imantis atitinkamų teisėkūros ir 
reglamentavimo veiksmų; vis dėlto mano, 
kad teisinės kriptoturto kvalifikacijos 
atveju nėra vieno visiems tinkamo 
sprendimo, todėl svarbu sukurti tokią 
sistemą, kuri priežiūros institucijoms 
suteiktų galimybę stebėti ir atitinkamai 
priderinti savo veiksmus;
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Pakeitimas 4
Derk Jan Eppink
ECR frakcijos vardu

Pranešimas A9-0161/2020
Ondřej Kovařík
Skaitmeniniai finansai: dėl kriptoturto kylanti rizika. Reguliavimo ir priežiūros iššūkiai 
finansinių paslaugų, institucijų ir rinkų srityje
2020/2034(INL)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
67 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

67a. kartu primena, kad atvira 
bankininkystė ir atvirieji finansai yra 
labai priklausomi nuo paslaugų teikėjų 
keitimosi tarpusavyje klientų duomenimis, 
tiek neapdorotais, tiek apdorotais, ir kad 
tai gali kelti problemų duomenų 
privatumo ir saugumo srityse, jei 
keitimasis vykdomas netinkamai; pažymi, 
kad įgyvendinant Direktyvą (ES) 
2015/2366 dėl mokėjimo paslaugų 
(Antroji mokėjimo paslaugų direktyva) 
piliečiams kilo susirūpinimas dėl 
dalijimosi jų duomenimis, todėl 
įgyvendinimo procesas buvo sudėtingas 
visoms susijusioms šalims; mano, kad 
vykdant galimą perėjimą nuo atviros 
bankininkystės prie atvirųjų finansų 
reikėtų pasinaudoti patirtimi, įgyta 
įgyvendinant Antrąją mokėjimo paslaugų 
direktyvą;
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