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1.10.2020 A9-0161/9

Pakeitimas 9
Stasys Jakeliūnas
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A9-0161/2020
Ondřej Kovařík
Skaitmeniniai finansai: dėl kriptoturto kylanti rizika. Reguliavimo ir priežiūros iššūkiai 
finansinių paslaugų, įstaigų ir rinkų srityje
2020/2034(INL)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1. palankiai vertina Komisijos 
įsipareigojimą iki 2020 m. 3 ketvirčio 
baigti rengti „FinTech“ srities veiksmų 
planą; mano, kad Komisijos pasiūlymas 
dėl kriptoturto ir įvairius sektorius 
apimantis finansinių paslaugų aktas dėl 
operacinio ir kibernetinio atsparumo yra 
teikiami laiku ir yra būtini, turint omenyje 
naujausius pokyčius Sąjungos ir pasaulio 
rinkose; prašo, kad Komisija, remdamasi 
114 straipsniu, pateiktų atitinkamą 
pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto, atsižvelgdama į priede 
pateiktas rekomendacijas;

1. palankiai vertina tai, kad Komisija 
priėmė Skaitmeninių finansų dokumentų 
rinkinį, įskaitant du pasiūlymus dėl 
teisėkūros procedūra priimamų aktų dėl 
kriptoturto ir veiklos atsparumo; mano, 
kad Komisijos pasiūlymas dėl kriptoturto 
ir operacinio ir kibernetinio atsparumo yra 
teikiami laiku ir yra būtinas, turint 
omenyje naujausius pokyčius Sąjungos ir 
pasaulio rinkose, ir yra svarbus žingsnis 
siekiant užtikrinti teisinį aiškumą ir 
parengti naują reglamentavimo tvarką; 
vis dėlto apgailestauja, kad Komisija 
tinkamai nesprendė pinigų plovimo, 
terorizmo finansavimo ir nusikalstamos 
veiklos, susijusios su kriptoturtu, 
problemų, kurios iš esmės tebėra 
neišspręstos; prašo, kad Komisija, 
atsižvelgdama į priede pateiktas 
rekomendacijas, skubiai imtųsi veiksmų 
šioje srityje;
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Pakeitimas 10
Stasys Jakeliūnas
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A9-0161/2020
Ondřej Kovařík
Skaitmeniniai finansai: dėl kriptoturto kylanti rizika. Reguliavimo ir priežiūros iššūkiai 
finansinių paslaugų, įstaigų ir rinkų srityje
2020/2034(INL)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
30 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

30. pažymi, kad stabilizuotoji 
virtualioji valiuta yra ypatingos kategorijos 
kriptoturtas; pažymi, kad šiuo etapu 
stabilizuotųjų virtualiųjų valiutų 
naudojimas Sąjungoje vis dar nėra 
reikšmingas; todėl ragina Komisiją 
parengti teisės aktų sistemą, kuria, be kita 
ko, būtų užtikrintas stabilus stabilizuotųjų 
virtualiųjų valiutų konvertavimo į 
nepadengtus pinigus kursas ir galimybė 
atitinkamą stabilizuotąją virtualiąją valiutą 
bet kuriuo metu vėl konvertuoti į 
nepadengtus pinigus nominaliąja verte;

30. pažymi, kad stabilizuotoji 
virtualioji valiuta yra ypatingos kategorijos 
kriptoturtas; pažymi, kad šiuo etapu 
stabilizuotųjų virtualiųjų valiutų 
naudojimas Sąjungoje vis dar nėra 
reikšmingas; vis dėlto pabrėžia, kad 
plačiai jas taikant galėtų kilti didelė 
grėsmė finansiniam stabilumui ir pinigų 
politikos poveikiui, taip pat demokratinei 
kontrolei; todėl palankiai vertina 
Komisijos parengtą teisės aktų sistemą, 
kuria, be kita ko, siekiama užtikrinti 
stabilų stabilizuotųjų virtualiųjų valiutų 
konvertavimo į nepadengtus pinigus kursą 
ir galimybę atitinkamą stabilizuotąją 
virtualiąją valiutą bet kuriuo metu vėl 
konvertuoti į nepadengtus pinigus 
nominaliąja verte; tačiau pabrėžia, jog 
būtina, kad visi stabilizuotųjų virtualiųjų 
valiutų emitentai būtų teisiškai įpareigoti 
užtikrinti šių valiutų turėtojams teisę 
pateikti tiesioginį reikalavimą ir bet 
kuriuo metu vėl jas konvertuoti į 
nepadengtus pinigus nominaliąja verte ir 
šiuo tikslu įdiegti tinkamus mechanizmus 
stabilizavimo rezervams apsaugoti ir 
atskirti;
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1.10.2020 A9-0161/11

Pakeitimas 11
Stasys Jakeliūnas
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A9-0161/2020
Ondřej Kovařík
Skaitmeniniai finansai: dėl kriptoturto kylanti rizika. Reguliavimo ir priežiūros iššūkiai 
finansinių paslaugų, įstaigų ir rinkų srityje
2020/2034(INL)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
37 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

37a. mano, kad Sąjungoje veikiantiems 
VASP prieš pradedant veiklą Sąjungoje 
turėtų būti taikomi privalomos 
registracijos ar kompetentingų institucijų 
išduodamos licencijos gavimo 
reikalavimai, įskaitant įpareigojimą 
paskirti nuolat gyvenantį vykdomąjį 
direktorių ir reikalavimą registracijos 
jurisdikcijoje turėti valdybą; be to, 
pabrėžia, kad pagal FATF 
rekomendacijas VASP, prieš atlikdami 
reikšmingus akcininkų, vykdomos veiklos 
ir struktūrų pakeitimus, turėtų gauti 
išankstinį kompetentingų institucijų 
sutikimą, kad nusikaltėliai negalėtų turėti 
ar valdyti reikšmingo kontrolinio akcijų 
paketo ar atlikti VASP valdymo funkcijų, 
ir užtikrinti, kad direktoriai, vadybininkai 
ir akcininkai būtų kompetentingi ir 
tinkami;
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Pakeitimas 12
Stasys Jakeliūnas
Verts/ALE frakcijos vardu

Pranešimas A9-0161/2020
Ondřej Kovařík
Skaitmeniniai finansai: dėl kriptoturto kylanti rizika. Reguliavimo ir priežiūros iššūkiai 
finansinių paslaugų, įstaigų ir rinkų srityje
2020/2034(INL)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
I priedo 2 dalies 2 a punktas (naujas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

2a. paskirti bendrą Europos priežiūros 
instituciją, kuri prižiūrėtų ir registruotų 
visą su kriptoturtu susijusią veiklą ir 
paslaugas, kai jos yra svarbios arba turi 
tarpvalstybinį aspektą Sąjungoje, 
remdamasi bendru taisyklių sąvadu, ir 
kuri turėtų su produktais susijusios 
intervencijos įgaliojimus;
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