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1.10.2020 A9-0161/9

Ændringsforslag 9
Stasys Jakeliūnas
for Verts/ALE-Gruppen

Betænkning A9-0161/2020
Ondřej Kovařík
Digital finansiering: nye risici forbundet med kryptoaktiver - regulerings- og tilsynsmæssige 
udfordringer på området finansielle tjenester, institutioner og markeder
2020/2034(INL)

Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. glæder sig over Kommissionens 
tilsagn om at færdiggøre en 
fintechhandlingsplan senest i 3. kvartal 
2020; mener, at et forslag fra 
Kommissionen om kryptoaktiver samt en 
tværsektoriel retsakt for finansielle 
tjenesteydelser om operationel 
modstandsdygtighed og cyberrobusthed er 
rettidige, nyttige og nødvendige på grund 
af den seneste udvikling på markederne i 
Unionen og på verdensplan; anmoder 
Kommissionen om på grundlag af artikel 
114-forslag at forelægge det pågældende 
lovgivningsforslag i overensstemmelse 
med de henstillinger, der er anført i bilaget;

1. glæder sig over Kommissionens 
vedtagelse af pakken om digital finans, 
herunder to lovgivningsforslag om 
kryptoaktiver og operationel 
modstandsdygtighed; mener, at 
Kommissionens forslag om kryptoaktiver 
samt om operationel og cyberrobusthed er 
rettidige, nyttige og nødvendige på grund 
af den seneste udvikling i Unionen og de 
globale markeder og udgør et afgørende 
skridt i retning af at skabe juridisk 
klarhed og udvikle en ny 
reguleringsordning; beklager imidlertid, 
at Kommissionen ikke tilstrækkeligt har 
taget fat på problemerne i forbindelse med 
hvidvask af penge, finansiering af 
terrorisme og kriminalitet forbundet med 
kryptoaktiver, som i vid udstrækning ikke 
er løst; anmoder Kommissionen om på 
grundlag af artikel 114-forslag at træffe 
hasteforanstaltninger på disse områder i 
overensstemmelse med de henstillinger, 
der er anført i bilaget;

Or. en
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Betænkning A9-0161/2020
Ondřej Kovařík
Digital finansiering: nye risici forbundet med kryptoaktiver - regulerings- og tilsynsmæssige 
udfordringer på området finansielle tjenester, institutioner og markeder
2020/2034(INL)

Forslag til beslutning
Punkt 30

Forslag til beslutning Ændringsforslag

30. noterer sig, at stablecoins udgør en 
enestående kategori af kryptoaktiver; 
påpeger, at anvendelsen af stablecoins på 
nuværende tidspunkt ikke er udbredt i 
Unionen; opfordrer derfor Kommissionen 
til at udvikle en lovgivningsmæssig 
ramme, der bl.a. sikrer, at der er en stabil 
omregningskurs mellem stablecoins og 
papirvalutaer, og at de pågældende 
stablecoins kan rekonverteres til en 
papirvaluta til en paritetskurs på et hvilket 
som helst tidspunkt;

30. noterer sig, at stablecoins udgør en 
enestående kategori af kryptoaktiver; 
påpeger, at anvendelsen af stablecoins på 
nuværende tidspunkt ikke er udbredt i 
Unionen; understreger imidlertid, at deres 
udbredte anvendelse kan udgøre 
betydelige trusler mod den finansielle 
stabilitet og transmissionen af 
pengepolitikken samt den demokratiske 
kontrol; glæder sig over derfor 
Kommissionens vedtagelse af en 
lovgivningsmæssig ramme, der bl.a. har til 
formål at sikre, at der er en stabil 
omregningskurs mellem stablecoins og 
papirvalutaer, og at de pågældende 
stablecoins kan rekonverteres til en 
papirvaluta til en paritetskurs på et hvilket 
som helst tidspunkt; understreger 
imidlertid, at det er nødvendigt, at alle 
udstedere af stablecoins er juridisk 
forpligtet til at give indehaveren et direkte 
krav og til på et hvilket som helst 
tidspunkt at indløse stablecoins til 
paritetskursen for en papirvaluta og at 
indføre passende mekanismer til sikring 
og adskillelse af stabiliseringsreserverne 
til dette formål.

Or. en
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Betænkning A9-0161/2020
Ondřej Kovařík
Digital finansiering: nye risici forbundet med kryptoaktiver - regulerings- og tilsynsmæssige 
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Forslag til beslutning
Punkt 37 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

37a. mener, at udbydere af virtuelle 
aktiver, som opererer i Unionen, bør 
underlægges krav om obligatorisk 
registrering eller godkendelse hos de 
kompetente myndigheder, inden de driver 
virksomhed i Unionen, herunder en 
forpligtelse til at udpege en herboende 
administrerende direktør og til at have en 
væsentlig administrerende tilstedeværelse 
i den jurisdiktion, som registreringen 
foretages i; understreger endvidere, at 
udbydere af virtuelle aktiver i 
overensstemmelse med FATF's 
retningslinjer skal pålægges at ansøge de 
kompetente myndigheder om godkendelse, 
når der foretages omfattende ændringer i 
relation til aktionærer, 
forretningsaktiviteter og -strukturer, med 
henblik på at forhindre, at kriminelle ejer 
eller besidder en væsentlig kontrollerende 
andel eller administrativ funktion i en 
udbyder af virtuelle aktiver og for at sikre, 
at bestyrelsesmedlemmer, ledere og 
aktionærer er egnede og hæderlige;

Or. en
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Betænkning A9-0161/2020
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Digital finansiering: nye risici forbundet med kryptoaktiver - regulerings- og tilsynsmæssige 
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Forslag til beslutning
Bilag I – del 2 – punkt 2 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2a. At udpege en fælles europæisk 
tilsynsmyndighed for tilsyn og registrering 
af væsentlige aktiviteter eller 
tjenesteydelser relateret til kryptoaktiver, 
hvis de er væsentlige eller har et 
grænseoverskridende element i Unionen, 
på grundlag af et fælles regelsæt og 
produktinterventionsbeføjelser;

Or. en


