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LV Vienoti daudzveidībā LV

30.9.2020 A9-0161/1

Grozījums Nr. 1
Derk Jan Eppink
ECR grupas vārdā

Ziņojums A9-0161/2020
Ondřej Kovařík
Digitālās finanses: jauni ar kriptoaktīviem saistīti riski — regulējuma un uzraudzības 
problēmas finanšu pakalpojumu, iestāžu un tirgu nozarē
2020/2034(INL)

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. pauž bažas par kriptonaudas izraces 
ietekmi uz vidi; uzsver, ka ir vajadzīgi 
risinājumi, kuru mērķis ir mazināt biežāk 
izmantoto kriptoaktīvu ekoloģisko pēdu; 
aicina Komisiju ņemt to vērā visās 
nākamajās regulatīvajās iniciatīvās, 
paturot prātā ES apņemšanos īstenot 
ilgtspējīgas attīstības mērķus un 
nepieciešamo pāreju uz klimatneitrālu 
sabiedrību vēlākais līdz 2050. gadam;

17. pauž bažas par kriptonaudas izraces 
ietekmi uz vidi; uzsver, ka ir vajadzīgi 
risinājumi, kuru mērķis ir mazināt biežāk 
izmantoto kriptoaktīvu ekoloģisko pēdu;

Or. en
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30.9.2020 A9-0161/2

Grozījums Nr. 2
Derk Jan Eppink
ECR grupas vārdā

Ziņojums A9-0161/2020
Ondřej Kovařík
Digitālās finanses: jauni ar kriptoaktīviem saistīti riski — regulējuma un uzraudzības 
problēmas finanšu pakalpojumu, iestāžu un tirgu nozarē
2020/2034(INL)

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. uzskata, ka tādu jaunu produktu kā 
kriptoaktīvi visaptverošas Eiropas mēroga 
taksonomijas izveide ir nepieciešams solis 
ceļā uz to, lai veicinātu vienotu izpratni, 
sekmētu sadarbību starp jurisdikcijām un 
nodrošinātu lielāku regulatīvo noteiktību 
tirgus dalībniekiem, kas iesaistīti pārrobežu 
darbībās; iesaka ņemt vērā spēkā esošās 
valstu regulatīvās un uzraudzības sistēmas; 
atzīmē, ka attiecībā uz Savienības 
kriptoaktīvu sistēmām, jo īpaši ņemot vērā 
to bezrobežu iezīmes, ir svarīgi īstenot 
starptautisku sadarbību un pasaules mēroga 
iniciatīvas;

18. uzskata, ka tādu jaunu produktu kā 
kriptoaktīvi visaptverošas taksonomijas 
izveide ir nepieciešams solis ceļā uz to, lai 
veicinātu vienotu izpratni, sekmētu 
sadarbību starp jurisdikcijām un 
nodrošinātu lielāku regulatīvo noteiktību 
tirgus dalībniekiem, kas iesaistīti pārrobežu 
darbībās; iesaka ņemt vērā spēkā esošās 
valstu regulatīvās un uzraudzības sistēmas; 
atzīmē, ka attiecībā uz kriptoaktīvu 
sistēmām, jo īpaši ņemot vērā to bezrobežu 
iezīmes, ir svarīgi īstenot starptautisku 
sadarbību un pasaules mēroga iniciatīvas;
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30.9.2020 A9-0161/3

Grozījums Nr. 3
Derk Jan Eppink
ECR grupas vārdā

Ziņojums A9-0161/2020
Ondřej Kovařík
Digitālās finanses: jauni ar kriptoaktīviem saistīti riski — regulējuma un uzraudzības 
problēmas finanšu pakalpojumu, iestāžu un tirgu nozarē
2020/2034(INL)

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. uzskata, ka beztermiņa 
taksonomijas modeļa izstrāde Savienības 
līmenī, ņemot vērā šo mainīgo tirgus 
segmentu, varētu būt piemērotāks 
risinājums un ka šādai taksonomijai 
vajadzētu kalpot par pamatu atbilstīgām 
likumdošanas un regulatīvām darbībām; 
tomēr uzskata, ka attiecībā uz kriptoaktīvu 
juridisko kvalifikāciju nav iespējams rast 
vienu universālu risinājumu un tādēļ ir 
svarīgi izveidot sistēmu, kas ļautu 
uzraudzības iestādēm veikt uzraudzību un 
pielāgošanu;

19. uzskata, ka beztermiņa 
taksonomijas modeļa izstrāde, ņemot vērā 
šo mainīgo tirgus segmentu, varētu būt 
piemērotāks risinājums un ka šādai 
taksonomijai vajadzētu kalpot par pamatu 
atbilstīgām likumdošanas un regulatīvām 
darbībām; tomēr uzskata, ka attiecībā uz 
kriptoaktīvu juridisko kvalifikāciju nav 
iespējams rast vienu universālu risinājumu 
un tādēļ ir svarīgi izveidot sistēmu, kas 
ļautu uzraudzības iestādēm veikt 
uzraudzību un pielāgošanu;
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30.9.2020 A9-0161/4

Grozījums Nr. 4
Derk Jan Eppink
ECR grupas vārdā

Ziņojums A9-0161/2020
Ondřej Kovařík
Digitālās finanses: jauni ar kriptoaktīviem saistīti riski — regulējuma un uzraudzības 
problēmas finanšu pakalpojumu, iestāžu un tirgu nozarē
2020/2034(INL)

Rezolūcijas priekšlikums
67.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

67.a Vienlaikus atgādina, ka atvērti 
banku pakalpojumi un atvērti finanšu 
pakalpojumi lielā mērā ir atkarīgi no 
klientu datu (gan neapstrādātu, gan 
apstrādātu) apmaiņas starp pakalpojumu 
sniedzējiem un tādējādi varētu radīt bažas 
par datu privātumu un datu drošību, ja šī 
apmaiņa netiks pareizi īstenota; konstatē, 
ka Direktīvas (ES) 2015/2366 par 
maksājumu pakalpojumiem (PSD2) 
īstenošana ir iedzīvotājos radījusi 
satraukumu par viņu datu apmaiņu, bet 
visām iesaistītajām pusēm — sarežģītu 
īstenošanas procesu; uzskata, ka 
iespējamā pārejā no atvērtiem banku 
pakalpojumiem uz atvērtiem finanšu 
pakalpojumiem būtu jāņem vērā PSD2 
īstenošanā gūtā pieredze;
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