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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. väljendab heameelt komisjoni 
võetud kohustuse üle viia 2020. aasta 
kolmandaks kvartaliks lõpule töö 
finantstehnoloogia tegevuskavaga; on 
seisukohal, et komisjoni ettepanek 
krüptovarade kohta ning sektoriülene 
õigusakt finantsteenuste operatiiv- ja 
kübervastupidavusvõime kohta on liidu ja 
ülemaailmsete turgude hiljutiste 
arengusuundumuste tõttu õigeaegsed, 
kasulikud ja vajalikud; palub komisjonil 
esitada artikli 114 alusel vastava 
seadusandliku ettepaneku, järgides 
käesoleva dokumendi lisas esitatud 
soovitusi;

1. väljendab heameelt selle üle, et 
komisjon võttis vastu digirahanduse 
paketi, mis sisaldab kahte seadusandlikku 
ettepanekut krüptovarade ja 
operatiivvastupidavusvõime kohta; on 
seisukohal, et komisjoni ettepanekud 
krüptovarade ning operatiiv- ja 
kübervastupidavusvõime kohta on liidu ja 
ülemaailmsete turgude hiljutiste 
arengusuundumuste tõttu õigeaegsed, 
kasulikud ja vajalikud ning kujutavad 
endast olulist sammu õigusliku selguse 
loomise ja uue õiguskorra väljatöötamise 
suunas; peab siiski kahetsusväärseks, et 
komisjon ei käsitlenud nõuetekohaselt 
probleeme, mis on seotud rahapesu, 
terrorismi rahastamise ja krüptovaraga 
seotud kuritegevusega ning mis on jäänud 
suures osas lahendamata; palub 
komisjonil võtta nimetatud valdkondades 
kiireloomulisi meetmeid, järgides 
käesoleva dokumendi lisas esitatud 
soovitusi;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 30

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

30. märgib, et stabiilne krüptovara on 
ainulaadne krüptovara kategooria; juhib 
tähelepanu sellele, et stabiilse krüptovara 
kasutamine ei ole liidus veel olulisel kohal; 
kutsub seetõttu komisjoni üles töötama 
välja õigusraamistiku, mis muu hulgas 
tagaks stabiilse krüptovara ja usaldusraha 
vahel stabiilse vahetuskursi ning et 
vastavat stabiilset krüptovara oleks igal ajal 
võimalik nimiväärtuses usaldusrahaks 
tagasi konverteerida;

30. märgib, et stabiilne krüptovara on 
ainulaadne krüptovara kategooria; juhib 
tähelepanu sellele, et stabiilse krüptovara 
kasutamine ei ole liidus veel olulisel kohal; 
rõhutab siiski, et selle laialdane 
kasutuselevõtmine võib kujutada endast 
märkimisväärset ohtu finantsstabiilsusele 
ja rahapoliitika ülekandumisele ning 
demokraatlikule kontrollile; väljendab 
seetõttu heameelt, et komisjon võttis vastu 
õigusraamistiku, mille eesmärk on muu 
hulgas tagada stabiilse krüptovara ja 
usaldusraha vahel stabiilne vahetuskurss 
ning et vastavat stabiilset krüptovara oleks 
igal ajal võimalik nimiväärtuses 
usaldusrahaks tagasi konverteerida; 
rõhutab siiski, et kõik stabiilse krüptovara 
emitendid peavad olema õiguslikult 
kohustatud andma omanikule vahetu 
nõudeõiguse ja olema igal ajal valmis 
stabiilse krüptoraha nimiväärtuse 
usaldusrahas lunastama ning looma 
asjakohased mehhanismid selleks vajalike 
stabiliseerimisreservide kaitsmiseks ja 
eraldamiseks;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 37 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

37a. on seisukohal, et liidus tegutsevate 
virtuaalvara teenuseosutajate suhtes 
tuleks kehtestada kohustuslikud nõuded 
pädevates asutustes registreerimiseks või 
litsentsimiseks enne liidus äritegevuse 
alustamist, sealhulgas kohustus nimetada 
ametisse residendist tegevdirektor ja 
tagada, et juhtkond on jurisdiktsioonis, 
kus registreerimist taotletakse, piisavalt 
esindatud; rõhutab lisaks, et kooskõlas 
rahapesuvastase töökonna suunistega 
peavad virtuaalvara teenuseosutajad 
taotlema aktsionäride, äritehingute ja -
struktuuride suurematele muudatustele 
pädevate asutuste eelnevat heakskiitu, 
kuna nii välditakse, et kurjategijad ei 
saaks omandada või hoida virtuaalvara 
teenuseosutajana olulist kontrollivat 
osalust või juhtimisfunktsiooni, ning 
tagatakse, et direktorid, juhid ja 
aktsionärid on sobivad ja nõuetekohased;
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Resolutsiooni ettepanek
I lisa – 2. osa – punkt 2 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Määrata ühtne Euroopa 
järelevalve teostaja kõigi krüptovaraga 
seotud tegevuste ja teenuste järelevalveks 
ja registreerimiseks, kui need on olulised 
või kui neil on liidus piiriülene element, 
tuginedes ühtsetele eeskirjadele ja 
finantstoodetesse sekkumise volitustele.
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