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Ändringsförslag 1
Derk Jan Eppink
för ECR-gruppen

Betänkande A9-0161/2020
Ondřej Kovařík
Digitala finanser: nya risker med kryptotillgångar – reglerings- och tillsynsutmaningar när det 
gäller finansiella tjänster, institut och marknader
2020/2034(INL)

Förslag till resolution
Paragraph 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet framhåller sina 
betänkligheter när det gäller 
miljöeffekterna av kryptoutvinning. 
Parlamentet betonar behovet av lösningar 
som syftar till att minska det ekologiska 
fotavtrycket från vanliga kryptotillgångar. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
beakta detta i alla kommande 
lagstiftningsinitiativ, med tanke på EU:s 
engagemang för målen för hållbar 
utveckling och den nödvändiga 
omställningen till ett klimatneutralt 
samhälle senast 2050.

17. Europaparlamentet framhåller sina 
betänkligheter när det gäller 
miljöeffekterna av kryptoutvinning. 
Parlamentet betonar behovet av lösningar 
som syftar till att minska det ekologiska 
fotavtrycket från vanliga kryptotillgångar.
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Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet anser att 
utarbetandet av en heltäckande 
paneuropeisk taxonomi för nya produkter 
såsom kryptotillgångar är ett nödvändigt 
steg mot att främja en samsyn, underlätta 
samarbete mellan olika jurisdiktioner och 
skapa större rättslig säkerhet för 
marknadsdeltagare som bedriver 
gränsöverskridande verksamhet. 
Parlamentet rekommenderar att man tar 
hänsyn till befintliga nationella reglerings- 
och tillsynsramar. Parlamentet noterar 
vikten av internationellt samarbete och 
globala initiativ när det gäller en 
unionsram för kryptotillgångar, särskilt 
med tanke på deras gränslösa natur.

18. Europaparlamentet anser att 
utarbetandet av en heltäckande taxonomi 
för nya produkter såsom kryptotillgångar är 
ett nödvändigt steg mot att främja en 
samsyn, underlätta samarbete mellan olika 
jurisdiktioner och skapa större rättslig 
säkerhet för marknadsdeltagare som 
bedriver gränsöverskridande verksamhet. 
Parlamentet rekommenderar att man tar 
hänsyn till befintliga nationella reglerings- 
och tillsynsramar. Parlamentet noterar 
vikten av internationellt samarbete och 
globala initiativ när det gäller en 
unionsram för kryptotillgångar, särskilt 
med tanke på deras gränslösa natur.
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Derk Jan Eppink
för ECR-gruppen
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Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet anser att det kan 
vara lämpligare att utveckla en öppen 
taxonomimodell på unionsnivå med tanke 
på att detta är ett marknadssegment under 
utveckling och att en sådan taxonomi bör 
ligga till grund för lämpliga lagstiftnings- 
eller regleringsåtgärder. Parlamentet anser 
dock att det inte finns någon 
universallösning när det gäller rättslig 
klassificering av kryptotillgångar, och att 
det därför är viktigt med en ram som 
möjliggör övervakning och anpassning från 
tillsynsmyndigheternas sida.

19. Europaparlamentet anser att det kan 
vara lämpligare att utveckla en öppen 
taxonomimodell med tanke på att detta är 
ett marknadssegment under utveckling och 
att en sådan taxonomi bör ligga till grund 
för lämpliga lagstiftnings- eller 
regleringsåtgärder. Parlamentet anser dock 
att det inte finns någon universallösning 
när det gäller rättslig klassificering av 
kryptotillgångar, och att det därför är 
viktigt med en ram som möjliggör 
övervakning och anpassning från 
tillsynsmyndigheternas sida.
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Förslag till resolution
Punkt 67a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

67a. Europaparlamentet påminner 
samtidigt om att öppna 
bankkundsuppgifter och öppna finanser i 
hög grad är beroende av utbyte av både 
rådata och behandlade kunduppgifter 
mellan tjänsteleverantörer, och att detta 
därför kan ge upphov till problem med 
dataintegritet och datasäkerhet om de inte 
genomförs korrekt. Parlamentet 
konstaterar att genomförandet av direktiv 
(EU) 2015/2366 om betaltjänster (PSD2) 
har skapat oro bland medborgarna när 
det gäller utbyte av deras uppgifter och 
resulterat i en komplex 
genomförandeprocess för alla berörda 
parter. Parlamentet anser att man vid en 
eventuell övergång från öppna 
bankkundsuppgifter till öppna finanser 
bör beakta lärdomarna från PSD2.

Or. en


