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Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. izraža veliko zaskrbljenost zaradi 
vpliva rudarjenja kriptovalut na okolje; 
poudarja, da so potrebne rešitve za 
ublažitev ekološkega odtisa glavnih 
kriptosredstev; poziva Komisijo, naj to 
upošteva v vseh prihodnjih regulativnih 
pobudah, pri čemer je treba upoštevati 
zavezanost EU ciljem trajnostnega razvoja 
in potrebnemu prehodu na podnebno 
nevtralno družbo, ki naj bi ga dosegla 
najpozneje do leta 2050;

17. izraža veliko zaskrbljenost zaradi 
vpliva rudarjenja kriptovalut na okolje; 
poudarja, da so potrebne rešitve za 
ublažitev ekološkega odtisa glavnih 
kriptosredstev;
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18. meni, da je treba uvesti 
vseevropsko taksonomijo za nove 
produkte, kot so kriptosredstva, da bi 
zagotovili enotno razumevanje, omogočili 
lažje sodelovanje med jurisdikcijami in 
zagotovili večjo pravno varnost za 
udeležence na trgu, ki poslujejo čezmejno; 
priporoča, da se upoštevajo obstoječi 
nacionalni regulativni in nadzorni okviri; 
meni, da so pri oblikovanju okvira Unije za 
kriptosredstva pomembni sodelovanje in 
globalne pobude, saj imajo ta sredstva 
značilno čezmejno naravo;

18. meni, da je treba uvesti obsežno 
taksonomijo za nove produkte, kot so 
kriptosredstva, da bi zagotovili enotno 
razumevanje, omogočili lažje sodelovanje 
med jurisdikcijami in zagotovili večjo 
pravno varnost za udeležence na trgu, ki 
poslujejo čezmejno; priporoča, da se 
upoštevajo obstoječi nacionalni regulativni 
in nadzorni okviri; meni, da so pri 
oblikovanju okvira za kriptosredstva 
pomembni sodelovanje in globalne pobude, 
saj imajo ta sredstva značilno čezmejno 
naravo;
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19. meni, da je oblikovanje odprte 
predloge taksonomije na ravni Unije 
morda primernejše, če upoštevamo, da gre 
za razvijajoči se tržni segment in da bi 
morala takšna taksonomija služiti kot 
podlaga za ustrezne zakonodajne ali 
regulativne ukrepe; vendar meni, da pri 
pravni kvalifikaciji kriptosredstev ni 
enotne rešitve, ki bi ustrezala vsem, zato je 
potreben okvir, ki bi nadzornikom 
omogočal spremljanje in prilagajanje;

19. meni, da je oblikovanje odprte 
predloge taksonomije morda primernejše, 
če upoštevamo, da gre za razvijajoči se 
tržni segment in da bi morala takšna 
taksonomija služiti kot podlaga za ustrezne 
zakonodajne ali regulativne ukrepe; vendar 
meni, da pri pravni kvalifikaciji 
kriptosredstev ni enotne rešitve, ki bi 
ustrezala vsem, zato je potreben okvir, ki bi 
nadzornikom omogočal spremljanje in 
prilagajanje;
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67a. hkrati opozarja, da sta odprto 
bančništvo in odprte finance močno 
odvisna od izmenjave podatkov o 
strankah, tako neobdelanih kot obdelanih, 
med ponudniki storitev, zaradi česar bi 
lahko prišlo do pomislekov glede 
zasebnosti in varnosti podatkov, če se ne 
bodo pravilno izvajali; ugotavlja, da je 
izvajanje Direktive (EU) 2015/2366 o 
plačilnih storitvah (PSD2) ustvarilo 
nemire med državljani glede izmenjave 
njihovih podatkov in za vse zadevne strani 
privedlo do zapletenega postopka 
izvajanja; meni, da bi bilo treba pri 
morebitnem prehodu z odprtega 
bančništva na odprte finance upoštevati 
izkušnje, pridobljene z direktivo o 
plačilnih storitvah (PSD2);
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