
AM\1214837CS.docx PE658.340v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

1.10.2020 A9-0161/9

Pozměňovací návrh 9
Stasys Jakeliūnas
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A9-0161/2020
Ondřej Kovařík
Digitální finance: nově vznikající rizika týkající se kryptoaktiv – výzvy v souvislosti s 
regulací a dohledem v oblasti finančních služeb, institucí a trhů
2020/2034(INL)

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá závazek Komise dokončit do 
třetího čtvrtletí roku 2020 akční plán pro 
finanční technologie;  domnívá se, že 
návrh Komise týkající se kryptoaktiv, 
jakož i akt o meziodvětvových finančních 
službách týkající se provozní a 
kybernetické odolnosti jsou vzhledem k 
nedávnému vývoji v Unii a na globálních 
trzích vhodně načasované, užitečné a 
nezbytné;  žádá Komisi, aby na základě 
článku 114 předložila příslušný 
legislativní návrh v souladu s 
doporučeními uvedenými v příloze této 
zprávy;

1. vítá skutečnost, že Komise přijala 
balíček právních předpisů v oblasti 
digitálních financí, který zahrnuje dva 
legislativní návrhy týkající se kryptoaktiv 
a provozní odolnosti; domnívá se, že návrh 
Komise týkající se kryptoaktiv, jakož i 
provozní a kybernetické odolnosti, je 
vzhledem k nedávnému vývoji v Unii a na 
globálních trzích vhodně načasovaný, 
užitečný a nezbytný a představuje zásadní 
krok směrem k právní jasnosti a vytvoření 
nového regulačního režimu; vyjadřuje 
však politování nad tím, že Komise 
náležitě nereagovala na problémy týkající 
se praní peněz, financování terorismu a 
trestné činnosti související s kryptoaktivy, 
které zůstávají z velké části nevyřešeny; 
žádá Komisi, aby v souladu s 
doporučeními uvedenými v příloze této 
zprávy přijala v těchto oblastech 
bezodkladná opatření;
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1.10.2020 A9-0161/10

Pozměňovací návrh 10
Stasys Jakeliūnas
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A9-0161/2020
Ondřej Kovařík
Digitální finance: nově vznikající rizika týkající se kryptoaktiv – výzvy v souvislosti s 
regulací a dohledem v oblasti finančních služeb, institucí a trhů
2020/2034(INL)

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. konstatuje, že stabilní kryptoměny 
představují jedinečnou kategorii 
kryptoaktiv;  poukazuje na to, že používání 
stabilních kryptoměn není v Unii prozatím 
příliš rozšířené;  vyzývá proto Komisi, aby 
vypracovala legislativní rámec, který by 
mimo jiné zajistil, aby mezi stabilními 
kryptoměnami a měnami s nuceným 
oběhem existoval stabilní směnný kurz a 
aby bylo možné příslušné stabilní 
kryptoměny kdykoli zpětně v nominální 
hodnotě směnit za měny s nuceným 
oběhem;

30. konstatuje, že stabilní kryptoměny 
představují jedinečnou kategorii 
kryptoaktiv; poukazuje na to, že používání 
stabilních kryptoměn není v Unii prozatím 
příliš rozšířené; zdůrazňuje však, že jejich 
široké přijetí by mohlo představovat 
významné ohrožení finanční stability a 
transmise měnové politiky a demokratické 
kontroly; vítá proto skutečnost, že Komise 
přijala legislativní rámec, který mimo jiné 
hodlá zajistit, aby mezi stabilními 
kryptoměnami a měnami s nuceným 
oběhem existoval stabilní směnný kurz a 
aby bylo možné příslušné stabilní 
kryptoměny kdykoli zpětně v nominální 
hodnotě směnit za měny s nuceným 
oběhem; zdůrazňuje však, že je třeba, aby 
všichni emitenti stabilních kryptoměn 
měli zákonnou povinnost poskytnout 
držiteli přímou pohledávku a kdykoli 
stabilní kryptoměny zpětně směnit v 
nominální hodnotě na měny s nuceným 
oběhem a za tímto účelem zavést 
odpovídající mechanismy pro zabezpečení 
a oddělení stabilizačních rezerv.
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1.10.2020 A9-0161/11

Pozměňovací návrh 11
Stasys Jakeliūnas
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A9-0161/2020
Ondřej Kovařík
Digitální finance: nově vznikající rizika týkající se kryptoaktiv – výzvy v souvislosti s 
regulací a dohledem v oblasti finančních služeb, institucí a trhů
2020/2034(INL)

Návrh usnesení
Bod 37 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37a. domnívá se, že poskytovatelé 
služeb virtuálních aktiv působící v Unii by 
měli předtím, než zde začnou provozovat 
obchodní činnost, povinně získat 
registraci nebo licenci u příslušných 
orgánů a měli by být mj. povinni také 
jmenovat rezidentního výkonného ředitele 
a mít podstatnou část vedení přítomnou 
v jurisdikci místa registrace; dále 
zdůrazňuje, že v souladu s pokyny 
Finančního akčního výboru by 
poskytovatelé služeb virtuálních aktiv měli 
příslušné orgány vždy nejprve požádat 
o schválení důležitých změn ve složení 
akcionářů a v obchodních operacích a 
strukturách, aby se pachatelům trestné 
činnosti zabránilo ve vlastnictví nebo 
držení významného kontrolního podílu 
nebo důležité manažerské funkce 
v subjektu poskytujícím služby virtuálních 
aktiv, aby se zajistila vhodnost a 
korektnost ředitelů, manažerů a 
akcionářů;
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1.10.2020 A9-0161/12

Pozměňovací návrh 12
Stasys Jakeliūnas
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A9-0161/2020
Ondřej Kovařík
Digitální finance: nově vznikající rizika týkající se kryptoaktiv – výzvy v souvislosti s 
regulací a dohledem v oblasti finančních služeb, institucí a trhů
2020/2034(INL)

Návrh usnesení
Příloha I – část 2 – bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. jmenovat jednotného evropského 
supervizora pro dohled nad všemi 
činnostmi a službami týkajícími se 
kryptoaktiv, pokud jsou významné nebo 
mají přeshraniční prvek v Unii, a pro 
registraci těchto činností, na základě 
společného souboru pravidel a pravomocí, 
pokud jde o zásahy do produktů;
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