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1.10.2020 A9-0161/9

Grozījums Nr. 9
Stasys Jakeliūnas
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A9-0161/2020
Ondřej Kovařík
Digitālās finanses: jauni ar kriptoaktīviem saistīti riski — regulējuma un uzraudzības 
problēmas finanšu pakalpojumu, iestāžu un tirgu nozarē
(2020/2034(INL))

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas 
apņemšanos līdz 2020. gada 3. ceturksnim 
pabeigt Finanšu tehnoloģijas rīcības 
plānu; uzskata, ka Komisijas priekšlikums 
par kriptoaktīviem, kā arī starpnozaru 
finanšu pakalpojumu akts par 
operacionālo un kibernoturību ir savlaicīgi 
un nepieciešami, ņemot vērā jaunākās 
norises Savienības un pasaules tirgos; 
prasa Komisijai iesniegt attiecīgu tiesību 
akta priekšlikumu, pamatojoties uz 
114. pantu un ievērojot pielikumā 
izklāstītos ieteikumus;

1. atzinīgi vērtē to, ka Komisija ir 
pieņēmusi digitālā finansējuma paketi, 
tostarp divus tiesību aktu priekšlikumus 
par kriptoaktīviem un operacionālo 
noturību; uzskata, ka Komisijas 
priekšlikums par kriptoaktīviem, kā arī par 
operacionālo un kibernoturību ir savlaicīgi 
un nepieciešami, ņemot vērā jaunākās 
norises Savienības un pasaules tirgos, un ir 
izšķirošs solis ceļā uz juridiskās skaidrības 
nodrošināšanu un jauna regulatīvā 
režīma izstrādi; tomēr pauž nožēlu, ka 
Komisija nav pienācīgi risinājusi 
problēmas, kas saistītas ar nelikumīgi 
iegūtu līdzekļu legalizēšanu, terorisma 
finansēšanu un noziedzīgām darbībām, 
kuras saistītas ar kriptoaktīviem un kuras 
joprojām lielā mērā nav atrisinātas; prasa 
Komisijai veikt steidzamus pasākumus 
šajās jomās, ievērojot pielikumā izklāstītos 
ieteikumus;
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LV Vienoti daudzveidībā LV

1.10.2020 A9-0161/10

Grozījums Nr. 10
Stasys Jakeliūnas
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A9-0161/2020
Ondřej Kovařík
Digitālās finanses: jauni ar kriptoaktīviem saistīti riski — regulējuma un uzraudzības 
problēmas finanšu pakalpojumu, iestāžu un tirgu nozarē
(2020/2034(INL))

Rezolūcijas priekšlikums
30. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30. atzīmē, ka stabilās kriptomonētas ir 
unikāla kriptoaktīvu kategorija; norāda, ka 
pašreizējā posmā Savienībā stabilas 
kriptomonētas vēl neizmanto nozīmīgā 
apmērā; tādēļ aicina Komisiju izstrādāt 
tiesisko regulējumu, kas cita starpā 
nodrošinātu stabilu maiņas kursu starp 
stabilām kriptomonētām un papīra valūtām 
un to, ka attiecīgā stabilā kriptomonēta 
jebkurā laikā ir atkārtoti konvertējama 
papīra valūtā pēc nominālvērtības;

30. atzīmē, ka stabilās kriptomonētas ir 
unikāla kriptoaktīvu kategorija; norāda, ka 
pašreizējā posmā Savienībā stabilas 
kriptomonētas vēl neizmanto nozīmīgā 
apmērā; tomēr uzsver, ka to plaša 
pieņemšana varētu radīt būtiskus draudus 
finanšu stabilitātei un monetārās politikas 
pārvaldei, kā arī demokrātiskai kontrolei; 
tādēļ atzinīgi vērtē to, ka Komisija ir 
pieņēmusi tiesisko regulējumu, kura 
mērķis cita starpā ir nodrošināt stabilu 
maiņas kursu starp stabilām 
kriptomonētām un papīra valūtām un to, ka 
attiecīgā stabilā kriptomonēta jebkurā laikā 
ir atkārtoti konvertējama papīra valūtā pēc 
nominālvērtības; tomēr uzsver, ka visiem 
stabilu kriptomonētu emitentiem ir jābūt 
juridiskam pienākumam piešķirt to 
turētājam tiešu prasījumu un jebkurā 
laikā izpirkt stabilās kriptomonētas par 
nominālvērtību papīra valūtā, kā arī 
ieviest atbilstošus mehānismus, ar ko 
aizsargāt un nošķirt stabilizācijas 
rezerves;
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1.10.2020 A9-0161/11

Grozījums Nr. 11
Stasys Jakeliūnas
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A9-0161/2020
Ondřej Kovařík
Digitālās finanses: jauni ar kriptoaktīviem saistīti riski — regulējuma un uzraudzības 
problēmas finanšu pakalpojumu, iestāžu un tirgu nozarē
(2020/2034(INL))

Rezolūcijas priekšlikums
37.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

37.a uzskata, ka VASP, kas darbojas 
Savienībā, pirms darījumdarbības 
Savienībā uzsākšanas būtu jāpiemēro 
kompetento iestāžu noteiktas obligātas 
reģistrācijas vai licencēšanas prasības, 
tostarp pienākumu iecelt rezidējošu 
izpilddirektoru un nodrošināt būtisku 
pārvaldības pārstāvību reģistrācijas 
jurisdikcijā; turklāt uzsver, ka saskaņā ar 
FATF pamatnostādnēm VASP ir jālūdz 
kompetento iestāžu iepriekšējs 
apstiprinājums būtiskām izmaiņām 
kapitāldaļas turētāju sastāvā, uzņēmumu 
darbībā un struktūrās, lai novērstu to, ka 
noziedzniekiem pieder vai viņu rīcībā ir 
ievērojama kontrolpakete vai vadības 
funkcija VASP, un nodrošinātu, ka 
direktori, vadītāji un akcionāri ir atbilstīgi 
un piemēroti;
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1.10.2020 A9-0161/12

Grozījums Nr. 12
Stasys Jakeliūnas
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A9-0161/2020
Ondřej Kovařík
Digitālās finanses: jauni ar kriptoaktīviem saistīti riski — regulējuma un uzraudzības 
problēmas finanšu pakalpojumu, iestāžu un tirgu nozarē
(2020/2034(INL))

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 2.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.a iecelt vienotu Eiropas uzraudzības 
iestādi visu ar kriptoaktīviem saistīto 
darbību un pakalpojumu uzraudzībai un 
reģistrācijai, ja tie ir nozīmīgi vai ja tiem 
ir pārrobežu elements Savienībā, 
pamatojoties uz vienotu noteikumu 
kopumu un produktu intervences 
pilnvarām;

Or. en


