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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17. Jenfasizza t-tħassib tiegħu dwar l-
impatt ambjentali tal-kriptomminar; 
jenfasizza l-ħtieġa ta' soluzzjonijiet bil-
għan tal-mitigazzjoni tal-impronta 
ekoloġika tal-kriptoassi stabbiliti; jistieden 
lill-Kummissjoni tqis dan f'kull inizjattiva 
regolatorja li jmiss, filwaqt li żżomm 
f'moħħha l-impenn tal-UE għall-
Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli u għat-
tranżizzjoni meħtieġa għal soċjetà 
newtrali għall-klima sa mhux aktar tard 
mill-2050;

17. Jenfasizza t-tħassib tiegħu dwar l-
impatt ambjentali tal-kriptomminar; 
jenfasizza l-ħtieġa ta' soluzzjonijiet bil-
għan tal-mitigazzjoni tal-impronta 
ekoloġika tal-kriptoassi stabbiliti;
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

18. Iqis li l-iżvilupp ta' tassonomija 
pan-Ewropea komprensiva għal prodotti 
ġodda bħall-kriptoassi huwa pass meħtieġ 
lejn it-trawwim ta' fehim komuni, il-
faċilitazzjoni tal-kollaborazzjoni bejn il-
ġurisdizzjonijiet u l-għoti ta' ċertezza 
regolatorja akbar lill-parteċipanti fis-suq li 
joperaw bejn il-fruntieri; jirrakkomanda li 
jitqiesu l-oqfsa regolatorji u superviżorji 
nazzjonali eżistenti; jinnota l-importanza 
tal-kooperazzjoni internazzjonali u tal-
inizjattivi globali fir-rigward ta' qafas tal-
Unjoni għall-kriptoassi, filwaqt li titqies 
b'mod partikolari n-natura bla fruntieri 
tagħhom;

18. Iqis li l-iżvilupp ta' tassonomija 
komprensiva għal prodotti ġodda bħall-
kriptoassi huwa pass meħtieġ lejn it-
trawwim ta' fehim komuni, il-faċilitazzjoni 
tal-kollaborazzjoni bejn il-ġurisdizzjonijiet 
u l-għoti ta' ċertezza regolatorja akbar lill-
parteċipanti fis-suq li joperaw bejn il-
fruntieri; jirrakkomanda li jitqiesu l-oqfsa 
regolatorji u superviżorji nazzjonali 
eżistenti; jinnota l-importanza tal-
kooperazzjoni internazzjonali u tal-
inizjattivi globali fir-rigward ta' qafas 
għall-kriptoassi, filwaqt li titqies b'mod 
partikolari n-natura bla fruntieri tagħhom;
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19. Iqis li l-iżvilupp ta' mudell ta' 
tassonomija miftuħ fil-livell tal-Unjoni 
jista' jkun aktar xieraq meta jitqies li dan 
huwa segment tas-suq li qed jevolvi u tali 
tassonomija għandha sservi bħala bażi għal 
azzjonijiet leġiżlattivi jew regolatorji 
xierqa; jemmen, madankollu, li m'hemm 
ebda soluzzjoni "waħda tajba għal 
kulħadd" fejn tidħol il-kwalifika legali tal-
kriptoassi u għalhekk qafas li jippermetti l-
monitoraġġ u l-adattament mis-superviżuri 
huwa importanti;

19. Iqis li l-iżvilupp ta' mudell ta' 
tassonomija miftuħ fil-livell jista' jkun 
aktar xieraq meta jitqies li dan huwa 
segment tas-suq li qed jevolvi u tali 
tassonomija għandha sservi bħala bażi għal 
azzjonijiet leġiżlattivi jew regolatorji 
xierqa; jemmen, madankollu, li m'hemm 
ebda soluzzjoni "waħda tajba għal 
kulħadd" fejn tidħol il-kwalifika legali tal-
kriptoassi u għalhekk qafas li jippermetti l-
monitoraġġ u l-adattament mis-superviżuri 
huwa importanti;
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 67a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

67a. Ifakkar fl-istess ħin li l-ibbankjar 
miftuħ u l-finanzjament miftuħ 
jiddependu ħafna fuq l-iskambju tad-data 
tal-klijenti – kemm dik mhux ipproċessata 
kif ukoll dik ipproċessata – bejn il-
fornituri tas-servizzi, u għalhekk jistgħu 
jagħtu lok għal tħassib dwar il-privatezza 
tad-data u s-sigurtà tad-data jekk ma 
jiġux implimentati b'mod korrett; josserva 
li l-implimentazzjoni tad-Direttiva 
(UE) 2015/2366 dwar is-servizzi ta' 
pagament (PSD2) ħolqot inkwiet fost iċ-
ċittadini rigward il-kondiviżjoni tad-data 
tagħhom u rriżultat – għall-partijiet 
kollha kkonċernati – fi proċess ta' 
implimentazzjoni kumpless; iqis li 
tranżizzjoni possibbli minn ibbankjar 
miftuħ għal finanzjament miftuħ 
għandha tqis it-tagħlimiet meħuda mill-
PSD2;

Or. en


