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1.10.2020 A9-0161/9

Predlog spremembe 9
Stasys Jakeliūnas
v imenu skupine Verts/ALE

Poročilo A9-0161/2020
Ondřej Kovařík
Digitalne finančne storitve: nova tveganja pri kriptosredstvih – regulativni in nadzorni izzivi 
na področju finančnih storitev, institucij in trgov
2020/2034(INL)

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja zavezo Komisije za 
izdelavo akcijskega načrta za finančno 
tehnologijo do tretjega četrtletja 2020; 
meni, da je zaradi nedavnega dogajanja v 
Uniji in na trgih pravi čas za predlog 
Komisije o kriptosredstvih in za 
medsektorski akt o operativni in 
kibernetski odpornosti za panogo finančnih 
storitev; poziva Komisijo, naj na podlagi 
člena 114 vloži ustrezen zakonodajni 
predlog in v njem upošteva priporočila iz 
priloge k temu osnutku poročila;

1. pozdravlja, da je Komisija sprejela 
sveženj o digitalnih financah, vključno z 
dvema zakonodajnima predlogoma o 
kriptosredstvih in operativni odpornosti; 
meni, da je zaradi nedavnega dogajanja v 
Uniji in na svetovnih trgih predlog 
Komisije o kriptosredstvih in o operativni 
in kibernetski odpornosti za panogo 
finančnih storitev pravočasen, koristen in 
nujen ter je ključni korak k zagotavljanju 
pravne jasnosti in razvoju nove 
regulativne ureditve; vendar obžaluje, da 
Komisija ni ustrezno obravnavala težav, 
povezanih s pranjem denarja, 
financiranjem terorizma in kriminalnimi 
dejavnostmi, povezanimi s kriptosredstvi, 
ki ostajajo večinoma nerešene; poziva 
Komisijo, naj na teh področjih nemudoma 
ukrepa, pri tem pa upošteva priporočila iz 
priloge k temu osnutku poročila;
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1.10.2020 A9-0161/10

Predlog spremembe 10
Stasys Jakeliūnas
v imenu skupine Verts/ALE

Poročilo A9-0161/2020
Ondřej Kovařík
Digitalne finančne storitve: nova tveganja pri kriptosredstvih – regulativni in nadzorni izzivi 
na področju finančnih storitev, institucij in trgov
2020/2034(INL)

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. meni, da so stabilni kovanci 
edinstvena kategorija kriptosredstev; 
poudarja, da v tej fazi uporaba stabilnih 
kovancev v Uniji še ni bistvena; zato 
poziva Komisijo, naj razvije zakonodajni 
okvir, ki bo med drugim zagotavljal 
stabilno menjalno razmerje med stabilnimi 
kovanci in fiat valutami ter da se lahko 
zadevni stabilni kovanec kadar koli 
ponovno pretvori nazaj v fiat valuto po 
nominalni vrednosti;

30. meni, da so stabilni kovanci 
edinstvena kategorija kriptosredstev; 
poudarja, da v tej fazi uporaba stabilnih 
kovancev v Uniji še ni bistvena; vendar 
poudarja tudi, da bi lahko njihovo splošno 
sprejetje resno ogrozilo finančno 
stabilnost in prenos monetarne politike ter 
demokratični nadzor; zato pozdravlja, da 
je Komisija sprejela zakonodajni okvir, ki 
želi med drugim zagotoviti stabilno 
menjalno razmerje med stabilnimi kovanci 
in fiat valutami ter da se lahko zadevni 
stabilni kovanec kadar koli ponovno 
pretvori nazaj v fiat valuto po nominalni 
vrednosti; vendar poudarja, da morajo biti 
vsi izdajatelji stabilnih kovancev pravno 
zavezani, da imetniku kadar koli odobrijo 
neposredno zahtevo in zamenjajo stabilne 
kovance po nominalni vrednosti v fiat 
valuto ter v ta namen vzpostavijo ustrezne 
mehanizme za zaščito in ločevanje 
stabilizacijskih rezerv;
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Predlog spremembe 11
Stasys Jakeliūnas
v imenu skupine Verts/ALE

Poročilo A9-0161/2020
Ondřej Kovařík
Digitalne finančne storitve: nova tveganja pri kriptosredstvih – regulativni in nadzorni izzivi 
na področju finančnih storitev, institucij in trgov
2020/2034(INL)

Predlog resolucije
Odstavek 37 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

37a. meni, da bi morale za ponudnike 
storitev, povezanih z virtualnimi sredstvi, 
ki delujejo v Uniji, veljati obvezne zahteve 
glede registracije ali licenciranja pri 
pristojnih organih, preden bi lahko 
poslovali v Uniji, vključno z obveznostjo 
imenovanja izvršnega direktorja s stalnim 
prebivališčem in dejanske zastopanosti 
vodstva v jurisdikciji registracije; poleg 
tega poudarja, da morajo v skladu s 
smernicami Projektne skupine za 
finančno ukrepanje ponudniki storitev, 
povezanih z virtualnimi sredstvi, pridobiti 
predhodno odobritev pristojnih organov, 
kar zadeva bistvene spremembe 
delničarjev, poslovnih operacij in 
struktur, da se storilcem kaznivih dejanj 
prepreči, da bi posedovali ali imeli znaten 
obvladujoči delež ali vodstveno funkcijo 
pri ponudniku storitev, povezanih z 
virtualnimi sredstvi, ter zagotovi, da so 
direktorji, vodje in delničarji ustrezni in 
primerni;
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Predlog spremembe 12
Stasys Jakeliūnas
v imenu skupine Verts/ALE

Poročilo A9-0161/2020
Ondřej Kovařík
Digitalne finančne storitve: nova tveganja pri kriptosredstvih – regulativni in nadzorni izzivi 
na področju finančnih storitev, institucij in trgov
2020/2034(INL)

Predlog resolucije
Priloga I – del 2 – točka 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. na podlagi skupnih pravil ali 
pooblastil za poseganje v zvezi s proizvodi 
imenovati enotnega evropskega 
nadzornika za nadzor in registracijo vseh 
dejavnosti in storitev, povezanih s 
kriptosredstvi, kadar je to ustrezno ali se z 
njimi v Uniji čezmejno posluje;
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