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1.10.2020 A9-0161/9

Pozmeňujúci návrh 9
Stasys Jakeliūnas
v mene skupiny Verts/ALE

Správa A9-0161/2020
Ondřej Kovařík
Digitálne financie: vznikajúce riziká kryptoaktív - výzvy regulácie a dohľadu v oblasti 
finančných služieb, inštitúcií a trhov
2020/2034(INL)

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta záväzok Komisie dokončiť 
akčný plán pre finančné technológie do 3. 
štvrťroka 2020; domnieva sa, že návrh 
Komisie o kryptoaktívach, ako aj 
medziodvetvový akt o finančných službách 
na účely prevádzkovej a kybernetickej 
odolnosti sú vzhľadom na nedávne dianie 
na trhoch Únie a globálnych trhoch vhodné 
a potrebné; žiada, aby Komisia predložila 
príslušný legislatívny návrh na základe 
článku 114, ako aj na základe odporúčaní 
uvedených v prílohe;

1. víta prijatie balíka právnych 
predpisov v oblasti digitálnych financií 
vrátane dvoch legislatívnych návrhov o 
kryptoaktívach a prevádzkovej odolnosti 
zo strany Komisie; domnieva sa, že návrh 
Komisie o kryptoaktívach, ako aj o 
prevádzkovej a kybernetickej odolnosti sú 
vzhľadom na nedávne dianie na trhoch 
Únie a globálnych trhoch vhodne 
načasované, užitočné a potrebné a 
predstavujú zásadný krok smerom k 
právnej zrozumiteľnosti a k vytvoreniu 
nového regulačného režimu; vyjadruje 
však poľutovanie nad tým, že Komisia sa 
náležite nezaoberala problémami 
týkajúcimi sa prania špinavých peňazí, 
financovania terorizmu a trestnej činnosti 
spojenej s kryptoaktívami, ktoré zostávajú 
z veľkej časti nevyriešené; žiada, aby 
Komisia prijala naliehavé opatrenia v 
týchto oblastiach na základe odporúčaní 
uvedených v prílohe;
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1.10.2020 A9-0161/10

Pozmeňujúci návrh 10
Stasys Jakeliūnas
v mene skupiny Verts/ALE

Správa A9-0161/2020
Ondřej Kovařík
Digitálne financie: vznikajúce riziká kryptoaktív - výzvy regulácie a dohľadu v oblasti 
finančných služieb, inštitúcií a trhov
2020/2034(INL)

Návrh uznesenia
Odsek 30

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30. konštatuje, že stablecoiny 
predstavujú jedinečnú kategóriu 
kryptoaktív; poukazuje na to, že v tejto 
fáze nie je používanie stablecoinov v Únii 
zatiaľ významné; vyzýva preto Komisiu, 
aby vypracovala legislatívny rámec, ktorý 
by okrem iného zabezpečil stabilný 
výmenný kurz medzi stablecoinmi a 
fiduciárnymi menami, a aby bol príslušný 
stablecoin kedykoľvek spätne 
konvertibilný na fiduciárnu menu v 
nominálnej hodnote;

30. konštatuje, že stablecoiny 
predstavujú jedinečnú kategóriu 
kryptoaktív; poukazuje na to, že v tejto 
fáze nie je používanie stablecoinov v Únii 
zatiaľ významné; zdôrazňuje však, že ich 
široké prijatie by mohlo predstavovať 
významné ohrozenie finančnej stability a 
transmisie menovej politiky, ako aj 
demokratickej kontroly; víta preto 
skutočnosť, že Komisia prijala 
legislatívny rámec, ktorého cieľom je 
okrem iného zabezpečiť stabilný výmenný 
kurz medzi stablecoinmi a fiduciárnymi 
menami, a aby bol príslušný stablecoin 
kedykoľvek spätne konvertibilný na 
fiduciárnu menu v nominálnej hodnote; 
zdôrazňuje však, že je potrebné, aby všetci 
vydavatelia stablecoinov mali právnu 
povinnosť uznať držiteľovi priamy nárok 
a kedykoľvek stablecoiny zameniť v 
nominálnej hodnote za fiduciárnu menu a 
za týmto účelom zaviesť vhodné 
mechanizmy na zabezpečenie a oddelenie 
stabilizačných rezerv.
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1.10.2020 A9-0161/11

Pozmeňujúci návrh 11
Stasys Jakeliūnas
v mene skupiny Verts/ALE

Správa A9-0161/2020
Ondřej Kovařík
Digitálne financie: vznikajúce riziká kryptoaktív - výzvy regulácie a dohľadu v oblasti 
finančných služieb, inštitúcií a trhov
2020/2034(INL)

Návrh uznesenia
Odsek 37 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

37 a. domnieva sa, že poskytovatelia 
služieb v oblasti virtuálnych aktív 
pôsobiaci v Únii by mali podliehať 
požiadavkám v oblasti povinnej registrácie 
alebo získania licencie u príslušných 
orgánov pred tým, než začnú v rámci Únie 
podnikať, a to vrátane povinnosti 
vymenovať výkonného riaditeľa so sídlom 
v EÚ a mať podstatné zastúpenie v 
jurisdikcii registrácie; ďalej zdôrazňuje, 
že v súlade s usmerneniami FATF sa od 
poskytovateľov služieb v oblasti 
virtuálnych aktív musí vyžadovať, aby 
požiadali príslušné orgány vopred o 
schválenie podstatných zmien akcionárov, 
obchodných operácií a štruktúr, aby sa 
páchateľom trestnej činnosti zabránilo vo 
vlastníctve alebo v zastávaní významnej 
kontrolnej alebo riadiacej funkcie v 
subjekte poskytovateľova služieb v oblasti 
virtuálnych aktív, a aby sa zabezpečila 
odbornosť a vhodnosť riaditeľov, 
manažérov a akcionárov;
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1.10.2020 A9-0161/12

Pozmeňujúci návrh 12
Stasys Jakeliūnas
v mene skupiny Verts/ALE

Správa A9-0161/2020
Ondřej Kovařík
Digitálne financie: vznikajúce riziká kryptoaktív - výzvy regulácie a dohľadu v oblasti 
finančných služieb, inštitúcií a trhov
2020/2034(INL)

Návrh uznesenia
Príloha I – časť 2 – bod 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2 a. vymenovať jeden európsky orgán 
pre dohľad nad všetkými činnosťami a 
službami súvisiacimi s kryptoaktívami, ak 
sú významné alebo majú cezhraničný 
prvok v Únii, ako aj pre ich registráciu, a 
to na základe spoločného súboru pravidiel 
a právomocí v oblasti zasahovania do 
produktov;
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