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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

1.10.2020 A9-0161/9

Tarkistus 9
Stasys Jakeliūnas
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0161/2020
Ondřej Kovařík
Rahoitusalan digitalisaatioprosessi: kryptovarojen kehittymässä olevat riskit – 
rahoituspalveluihin, -laitoksiin ja -markkinoihin liittyvät sääntely- ja valvontahaasteet
2020/2034(INL)

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. suhtautuu myönteisesti komission 
sitoumukseen saada FinTech-
toimintasuunnitelma valmiiksi vuoden 
2020 kolmannella neljänneksellä; katsoo, 
että kryptovaroja koskeva komission 
ehdotus sekä toiminnallista ja kyberuhkien 
sietokykyä koskeva monialainen 
rahoituspalvelusäädös ovat unionin ja 
maailmanmarkkinoiden viimeaikaisen 
kehityksen vuoksi oikea-aikaisia, 
hyödyllisiä ja tarpeellisia; pyytää 
komissiota esittämään 114 artiklan 
perusteella lainsäädäntöehdotuksen 
jäljempänä liitteessä olevien suositusten 
mukaisesti;

1. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
komissio on hyväksynyt digitaalisen 
rahoituksen paketin, johon sisältyy kaksi 
säädösehdotusta kryptovaroista ja 
toiminnallisesta häiriönsietokyvystä; 
katsoo, että kryptovaroja sekä 
toiminnallista ja kyberuhkien sietokykyä 
koskevat komission ehdotukset ovat 
unionin ja maailmanmarkkinoiden 
viimeaikaisen kehityksen vuoksi oikea-
aikaisia, hyödyllisiä ja tarpeellisia ja ovat 
olennaisen tärkeä vaihe oikeudellisen 
selkeyden lisäämisessä ja uuden 
sääntelyjärjestelmän kehittämisessä; pitää 
kuitenkin valitettavana, ettei komissio 
käsitellyt asianmukaisesti kryptovaroihin 
liittyviä rahanpesua, terrorismin 
rahoitusta ja rikollista toimintaa koskevia 
ongelmia, jotka jäävät suurelta osin 
ratkaisematta; pyytää komissiota 
ryhtymään asian suhteen kiireellisesti 
toimiin jäljempänä liitteessä olevien 
suositusten mukaisesti;
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1.10.2020 A9-0161/10

Tarkistus 10
Stasys Jakeliūnas
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0161/2020
Ondřej Kovařík
Rahoitusalan digitalisaatioprosessi: kryptovarojen kehittymässä olevat riskit – 
rahoituspalveluihin, -laitoksiin ja -markkinoihin liittyvät sääntely- ja valvontahaasteet
2020/2034(INL)

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. panee merkille, että stablecoin-
valuutat ovat ainutlaatuinen kryptovarojen 
luokka; huomauttaa, ettei stablecoin-
valuuttojen käyttö ole toistaiseksi 
merkittävää unionissa; kehottaa siksi 
komissiota kehittämään 
lainsäädäntökehyksen, jolla varmistetaan 
muun muassa, että stablecoin-valuuttojen 
ja fiat-valuuttojen välillä on vakaa 
vaihtokurssi ja että kyseinen stablecoin-
valuutta voidaan milloin tahansa vaihtaa 
takaisin fiat-valuutaksi nimellisarvoon;

30. panee merkille, että stablecoin-
valuutat ovat ainutlaatuinen kryptovarojen 
luokka; huomauttaa, ettei stablecoin-
valuuttojen käyttö ole toistaiseksi 
merkittävää unionissa; korostaa kuitenkin, 
että niiden laajamittainen käyttöönotto 
voisi aiheuttaa merkittäviä uhkia 
rahoitusvakaudelle ja rahapolitiikan 
välittymiselle sekä demokraattiselle 
valvonnalle; suhtautuu siksi myönteisesti 
siihen, että komissio on hyväksynyt 
lainsäädäntökehyksen, jolla pyritään 
varmistamaan muun muassa, että 
stablecoin-valuuttojen ja fiat-valuuttojen 
välillä on vakaa vaihtokurssi ja että 
kyseinen stablecoin-valuutta voidaan 
milloin tahansa vaihtaa takaisin fiat-
valuutaksi nimellisarvoon; korostaa 
kuitenkin, että kaikki stablecoin-
valuuttojen liikkeeseenlaskijat on 
oikeudellisesti velvoitettava myöntämään 
haltijalle suora saamisoikeus ja 
lunastamaan stablecoin-valuutat fiat-
valuutan nimellisarvoon milloin tahansa 
sekä ottamaan käyttöön asianmukaiset 
mekanismit vakauttamisvarantojen 
turvaamiseksi ja erottamiseksi tätä 
tarkoitusta varten.
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1.10.2020 A9-0161/11

Tarkistus 11
Stasys Jakeliūnas
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0161/2020
Ondřej Kovařík
Rahoitusalan digitalisaatioprosessi: kryptovarojen kehittymässä olevat riskit – 
rahoituspalveluihin, -laitoksiin ja -markkinoihin liittyvät sääntely- ja valvontahaasteet
2020/2034(INL)

Päätöslauselmaesitys
37 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37 a. katsoo, että unionissa toimivilta 
virtuaalivaluuttoja koskevien palvelujen 
tarjoajilta olisi edellytettävä pakollista 
rekisteröitymistä tai toimivaltaisten 
viranomaisten myöntämää lupaa ennen 
liiketoiminnan harjoittamista unionissa, 
mukaan lukien velvollisuus nimetä 
toimitusjohtajaksi unionissa asuva 
henkilö ja varmistaa, että johdolla on 
riittävä edustus sillä lainkäyttöalueella, 
jolla rekisteröinti on tehty; korostaa 
lisäksi, että FATF:n ohjeiden mukaisesti 
virtuaalivaluuttoja koskevien palvelujen 
tarjoajat on velvoitettava pyytämään 
toimivaltaisilta viranomaisilta hyväksyntä 
ennen osakkeenomistajia, liiketoimintoja 
ja liiketoiminnan rakenteita koskevia 
suuria muutoksia, jotta voidaan estää 
rikollisia omistamasta huomattavan 
määräysvallan tuottavaa osuutta tai 
toimimasta johtotehtävässä 
virtuaalivaluuttoja koskevassa palvelujen 
tarjoajassa ja varmistaa johtokunnan 
jäsenten, johtajien ja osakkeenomistajien 
luotettavuus ja soveltuvuus;
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1.10.2020 A9-0161/12

Tarkistus 12
Stasys Jakeliūnas
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0161/2020
Ondřej Kovařík
Rahoitusalan digitalisaatioprosessi: kryptovarojen kehittymässä olevat riskit – 
rahoituspalveluihin, -laitoksiin ja -markkinoihin liittyvät sääntely- ja valvontahaasteet
2020/2034(INL)

Päätöslauselmaesitys
Liite I – 2 osa – 2 a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a nimitetään yhteinen 
eurooppalainen valvontaviranomainen, 
jonka tehtävänä on valvoa kaikkia 
kryptovaroihin liittyviä toimintoja ja 
palveluja, jotka ovat merkittäviä tai joihin 
liittyy rajatylittävä tekijä unionissa, ja 
pitää niistä rekisteriä yhteisen 
sääntökirjan mukaisesti, ja jolla on 
valtuudet tuotteita koskeviin 
interventiotoimiin;
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