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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 8 – litera ga (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

ga. tratamentul preferențial al 
tehnologiilor elaborate în Uniune și 
finanțate de surse din UE;
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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 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că este oportun să se 
examineze în continuare inițiativele 
privind introducerea unor monede 
digitale emise de băncile centrale (CBDC) 
atât în cadrul Uniunii, cât și la nivel 
mondial; invită BCE să aibă în vedere 
realizarea unei evaluări cuprinzătoare a 
impactului pentru a putea prezenta 
opțiuni de perspectivă asupra acestor 
monede CBDC, inclusiv o analiză a 
oportunităților și a riscurilor legate de 
crearea unei monede euro digitale; 
consideră că această evaluare ar trebui să 
ia în considerare și rolul tehnologiilor 
subiacente; invită, de asemenea, 
autoritățile de supraveghere ale Uniunii 
să promoveze cercetări suplimentare în 
acest domeniu și invită Comisia și BCE să 
se angajeze într-un dialog la nivel 
internațional, evaluând beneficiile și 
implicațiile potențiale ale utilizării mai 
largi a monedelor CBDC la nivel 
mondial;

13. subliniază că emiterea de monedă 
CBDC nu poate servi de rezervă de 
valoare sigură descentralizată și criptată 
decât dacă algoritmul emiterii sale este 
complet separat de politica bancară 
centrală și este netrasabil și anonim; 
reamintește că emiterea de CBDC nu 
intră sub incidența mandatului BCE;
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