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1.10.2020 A9-0161/9

Amendamentul 9
Stasys Jakeliūnas
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A9-0161/2020
Ondřej Kovařík
Finanțele digitale: riscuri emergente în ceea ce privește criptoactivele - provocări în materie 
de reglementare și de supraveghere în domeniul serviciilor, instituțiilor și piețelor financiare
2020/2034(INL)

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută angajamentul Comisiei de a 
finaliza un plan de acțiune privind 
FinTech până în al treilea trimestru din 
2020; consideră că o propunere a Comisiei 
privind criptoactivele, precum și un act 
legislativ privind serviciile financiare 
transsectoriale privind reziliența 
operațională și cibernetică sunt oportune, 
utile și necesare din cauza evoluțiilor 
recente de pe piața europeană și cea 
globală; solicită Comisiei să prezinte o 
propunere legislativă, în temeiul 
articolului 114, pe baza recomandărilor 
din anexă;

1. salută adoptarea de către Comisie a 
pachetului privind finanțele digitale, care 
include două propuneri legislative privind 
criptomonedele și reziliența operațională; 
consideră că propunerea Comisiei privind 
criptoactivele, precum și reziliența 
operațională și cibernetică sunt oportune, 
utile și necesare din cauza evoluțiilor 
recente de pe piața europeană și cea 
globală și reprezintă un pas crucial în 
direcția asigurării clarității juridice și a 
dezvoltării unui nou regim de 
reglementare; regretă, cu toate acestea, 
faptul că Comisia nu a abordat în mod 
corespunzător problemele legate de 
spălarea de bani, finanțarea terorismului 
și activitățile infracționale asociate cu 
criptoactivele, care rămân în mare parte 
nerezolvate; solicită Comisiei să ia de 
urgență măsuri în acest sens, pe baza 
recomandărilor din anexă;
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1.10.2020 A9-0161/10

Amendamentul 10
Stasys Jakeliūnas
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A9-0161/2020
Ondřej Kovařík
Finanțele digitale: riscuri emergente în ceea ce privește criptoactivele - provocări în materie 
de reglementare și de supraveghere în domeniul serviciilor, instituțiilor și piețelor financiare
2020/2034(INL)

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. observă că criptomonedele stabile 
reprezintă o categorie unică de 
criptoactive; atrage atenția asupra faptului 
că, în prezent, criptomonedele stabile nu se 
utilizează încă pe larg în Uniune; invită, 
prin urmare, Comisia să elaboreze un 
cadru legislativ care, printre altele, să 
asigure că există o rată stabilă de conversie 
între criptomonedele stabile și monedele 
fiduciare și că respectiva criptomonedă 
stabilă este reconvertibilă într-o monedă 
fiduciară la valoarea nominală în orice 
moment;

30. observă că criptomonedele stabile 
reprezintă o categorie unică de 
criptoactive; atrage atenția asupra faptului 
că, în prezent, criptomonedele stabile nu se 
utilizează încă pe larg în Uniune; 
subliniază, cu toate acestea, că adoptarea 
lor pe scară largă ar putea reprezenta o 
amenințare semnificativă la adresa 
stabilității financiare și a funcționării 
politicii monetare, precum și a controlului 
democratic; salută, prin urmare, adoptarea 
de către Comisie a unui cadru legislativ 
care, printre altele, să asigure că există o 
rată stabilă de conversie între 
criptomonedele stabile și monedele 
fiduciare și că respectiva criptomonedă 
stabilă este reconvertibilă într-o monedă 
fiduciară la valoarea nominală în orice 
moment; subliniază, cu toate acestea, că 
este necesar ca toți emitenții de 
criptomonede stabile să fie obligați din 
punct de vedere juridic să acorde 
deținătorului o creanță directă și să 
răscumpere criptomonedele la valoarea 
nominală în monedă fiduciară în orice 
moment și să instituie mecanisme 
adecvate pentru protejarea și separarea 
rezervelor de stabilizare în acest scop.

Or. en



AM\1214837RO.docx PE658.340v01-00

RO Unită în diversitate RO

1.10.2020 A9-0161/11

Amendamentul 11
Stasys Jakeliūnas
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A9-0161/2020
Ondřej Kovařík
Finanțele digitale: riscuri emergente în ceea ce privește criptoactivele - provocări în materie 
de reglementare și de supraveghere în domeniul serviciilor, instituțiilor și piețelor financiare
2020/2034(INL)

Propunere de rezoluție
Punctul 37 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37a. consideră că furnizorii de servicii 
de active virtuale care își desfășoară 
activitatea în UE ar trebui să facă obiectul 
unor cerințe obligatorii de înregistrare 
sau de autorizare de către autoritățile 
competente înainte să poată desfășura 
activități comerciale pe teritoriul UE, 
printre care obligația de a numi un 
director executiv rezident și de a avea o 
prezență administrativă substanțială în 
jurisdicția în care s-a făcut înregistrarea; 
subliniază, în plus, că în conformitate cu 
Orientările GAFI, acești furnizori de 
servicii ar trebui să fie obligați să solicite 
aprobarea prealabilă a autorităților 
competente în cazul unor modificări 
semnificative ale acționariatului, ale 
operațiunilor comerciale și ale structurii, 
pentru a-i împiedica pe infractori să 
dețină o participare semnificativă care să 
asigure controlul sau o funcție de 
conducere în cadrul unui furnizor de 
astfel de servicii și pentru a asigura 
competența și onorabilitatea directorilor, 
managerilor și acționarilor;
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1.10.2020 A9-0161/12

Amendamentul 12
Stasys Jakeliūnas
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A9-0161/2020
Ondřej Kovařík
Finanțele digitale: riscuri emergente în ceea ce privește criptoactivele - provocări în materie 
de reglementare și de supraveghere în domeniul serviciilor, instituțiilor și piețelor financiare
2020/2034(INL)

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea 2 – punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. să numească o autoritate 
europeană unică de supraveghere pentru 
controlul și înregistrarea tuturor 
activităților și serviciilor legate de 
criptoactive, în cazul în care acestea sunt 
semnificative, sau care au un element 
transfrontalier în Uniune, pe baza unui 
set de norme comun și a competențelor de 
intervenție asupra produselor;
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