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Amendamentul 1
Derk Jan Eppink
în numele Grupului ECR

Raport A9-0161/2020
Ondřej Kovařík
Finanțele digitale: riscuri emergente în ceea ce privește criptoactivele - provocări în materie 
de reglementare și de supraveghere în domeniul serviciilor, instituțiilor și piețelor financiare
2020/2034(INL)

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază preocupările sale cu 
privire la impactul proceselor de obținere a 
criptomonedelor asupra mediului; 
subliniază necesitatea unor soluții menite 
să atenueze amprenta ecologică a 
principalelor criptomonede; invită Comisia 
să țină seama de acest aspect în toate 
inițiativele de reglementare viitoare, fără 
a pierde din vedere angajamentul UE în 
ceea ce privește obiectivele de dezvoltare 
durabilă și tranziția necesară către o 
societate neutră din punct de vedere 
climatic cel târziu până în 2050;

17. subliniază preocupările sale cu 
privire la impactul proceselor de obținere a 
criptomonedelor asupra mediului; 
subliniază necesitatea unor soluții menite 
să atenueze amprenta ecologică a 
principalelor criptomonede;
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Amendamentul 2
Derk Jan Eppink
în numele Grupului ECR

Raport A9-0161/2020
Ondřej Kovařík
Finanțele digitale: riscuri emergente în ceea ce privește criptoactivele - provocări în materie 
de reglementare și de supraveghere în domeniul serviciilor, instituțiilor și piețelor financiare
2020/2034(INL)

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. consideră că este de dorit o 
taxonomie paneuropeană cuprinzătoare a 
noilor produse precum criptoactivele, ca un 
pas necesar în direcția promovării unei 
înțelegeri comune, a facilitării colaborării 
între jurisdicții și a asigurării unei securități 
juridice sporite pentru participanții la piață 
implicați în activități transfrontaliere; 
recomandă luarea în considerare a cadrelor 
naționale de reglementare și de 
supraveghere în vigoare; ia act de 
importanța cooperării internaționale și a 
inițiativelor globale în ceea ce privește un 
cadru european pentru criptoactive, ținând 
seama în special de caracterul lor ce nu 
respectă frontierele;

18. consideră că este de dorit o 
taxonomie cuprinzătoare a noilor produse 
precum criptoactivele, ca un pas necesar în 
direcția promovării unei înțelegeri comune, 
a facilitării colaborării între jurisdicții și a 
asigurării unei securități juridice sporite 
pentru participanții la piață implicați în 
activități transfrontaliere; recomandă luarea 
în considerare a cadrelor naționale de 
reglementare și de supraveghere în vigoare; 
ia act de importanța cooperării 
internaționale și a inițiativelor globale în 
ceea ce privește un cadru pentru 
criptoactive, ținând seama în special de 
caracterul lor ce nu respectă frontierele;
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Amendamentul 3
Derk Jan Eppink
în numele Grupului ECR

Raport A9-0161/2020
Ondřej Kovařík
Finanțele digitale: riscuri emergente în ceea ce privește criptoactivele - provocări în materie 
de reglementare și de supraveghere în domeniul serviciilor, instituțiilor și piețelor financiare
2020/2034(INL)

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. consideră însă că elaborarea unei 
taxonomii neexhaustive la nivelul Uniunii 
s-ar putea dovedi mai oportună, ținând 
seama că acest segment de piață este în 
continuă evoluție, și că această taxonomie 
ar trebui să servească ca bază pentru 
adoptarea unor măsuri legislative sau 
normative corespunzătoare; consideră însă 
că nu există o soluție universală pentru a 
defini în termeni juridici criptoactivele, 
fiind important, prin urmare, să se adopte 
un cadru care să permită monitorizarea și 
adaptarea de către autoritățile de 
supraveghere;

19. consideră însă că elaborarea unei 
taxonomii neexhaustive s-ar putea dovedi 
mai oportună, ținând seama că acest 
segment de piață este în continuă evoluție, 
și că această taxonomie ar trebui să 
servească ca bază pentru adoptarea unor 
măsuri legislative sau normative 
corespunzătoare; consideră însă că nu 
există o soluție universală pentru a defini în 
termeni juridici criptoactivele, fiind 
important, prin urmare, să se adopte un 
cadru care să permită monitorizarea și 
adaptarea de către autoritățile de 
supraveghere;
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Amendamentul 4
Derk Jan Eppink
în numele Grupului ECR

Raport A9-0161/2020
Ondřej Kovařík
Finanțele digitale: riscuri emergente în ceea ce privește criptoactivele - provocări în materie 
de reglementare și de supraveghere în domeniul serviciilor, instituțiilor și piețelor financiare
2020/2034(INL)

Propunere de rezoluție
Punctul 67 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

67a. reamintește, totodată, că serviciile 
financiare și bancare deschise se bazează 
în mare măsură pe schimbul de date 
privind clienții, atât brute, cât și 
prelucrate, între furnizorii de servicii și, 
prin urmare, ar putea cauza probleme în 
materie de confidențialitate și de 
securitate a datelor dacă reglementările 
nu sunt puse în aplicare în mod corect; 
observă că transpunerea Directivei (UE) 
2015/2366 privind serviciile de plată 
(DSP2) a creat nemulțumire în rândul 
cetățenilor în ceea ce privește accesul la 
datele lor și a atras, pentru toate părțile 
implicate, un proces complex de 
transpunere; consideră că o eventuală 
tranziție de la serviciile bancare deschise 
către serviciile financiare deschise ar 
trebui să țină seama de lecțiile învățate 
din DSP2;
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