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1.10.2020 A9-0161/9

Ändringsförslag 9
Stasys Jakeliūnas
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A9-0161/2020
Ondřej Kovařík
Digitala finanser: nya risker med kryptotillgångar – reglerings- och tillsynsutmaningar när det 
gäller finansiella tjänster, institut och marknader
2020/2034(INL)

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens åtagande att färdigställa 
en handlingsplan för fintech senast det 
tredje kvartalet 2020. Med tanke på den 
senaste tidens marknadsutveckling anser 
parlamentet att det ligger rätt i tiden och är 
meningsfullt och nödvändigt med ett 
kommissionsförslag om kryptotillgångar 
och en sektorsövergripande finansrättsakt 
om operativ och cyberrelaterad resiliens. 
Kommissionen uppmanas att på grundval 
av artikel 114 lägga fram de båda 
lagstiftningsförslagen utifrån de 
rekommendationer som anges i bilagan.

1. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens antagande av paketet för 
digitala finanser, inbegripet två 
lagstiftningsförslag om kryptotillgångar 
och operativ resiliens. Parlamentet anser 
att kommissionens förslag om 
kryptotillgångar, samt om operativ 
resiliens och cyberresiliens, ligger rätt i 
tiden och är meningsfullt och nödvändigt 
på grund av den senaste utvecklingen på 
unionens och världens marknader och 
utgör ett avgörande steg mot att skapa 
rättslig klarhet och utveckla ett nytt 
regelverk. Parlamentet beklagar dock att 
kommissionen inte tog itu ordentligt med 
problemen med penningtvätt, finansiering 
av terrorism och brottslig verksamhet i 
samband med kryptotillgångar, vilka 
fortfarande till stor del är olösta. 
Kommissionen uppmanas att vidta 
brådskande åtgärder på dessa områden på 
grundval av de rekommendationer som 
anges i bilagan.
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1.10.2020 A9-0161/10

Ändringsförslag 10
Stasys Jakeliūnas
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A9-0161/2020
Ondřej Kovařík
Digitala finanser: nya risker med kryptotillgångar – reglerings- och tillsynsutmaningar när det 
gäller finansiella tjänster, institut och marknader
2020/2034(INL)

Förslag till resolution
Punkt 30

Förslag till resolution Ändringsförslag

30. Europaparlamentet noterar att 
stablecoins utgör en unik kategori av 
kryptotillgångar. Parlamentet påpekar att 
användningen av stablecoins ännu inte är 
särskilt framträdande inom unionen. 
Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att utarbeta en rättslig ram 
som bland annat säkerställer att det finns 
en stabil omräkningskurs mellan 
stablecoins och fiatvalutor och att varje 
stablecoin när som helst kan 
återkonverteras till fiatvaluta till nominellt 
värde.

30. Europaparlamentet noterar att 
stablecoins utgör en unik kategori av 
kryptotillgångar. Parlamentet påpekar att 
användningen av stablecoins ännu inte är 
särskilt framträdande inom unionen. 
Parlamentet betonar dock att en utbredd 
användning av dem skulle kunna utgöra 
ett betydande hot mot den finansiella 
stabiliteten och den penningpolitiska 
transmissionen samt den demokratiska 
kontrollen. Parlamentet välkomnar därför 
kommissionens antagande av en rättslig 
ram som bland annat syftar till att 
säkerställa att det finns en stabil 
omräkningskurs mellan stablecoins och 
fiatvalutor och att varje stablecoin när som 
helst kan återkonverteras till fiatvaluta till 
nominellt värde. Parlamentet betonar dock 
att alla utgivare av stablecoins måste vara 
rättsligt skyldiga att bevilja innehavaren 
ett direkt anspråk och när som helst lösa 
in stablecoins till fiatvaluta till nominellt 
värde utan avdrag och att införa lämpliga 
mekanismer för att i detta syfta säkra 
stabiliseringsreserver och hålla dessa 
åtskilda.

Or. en
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1.10.2020 A9-0161/11

Ändringsförslag 11
Stasys Jakeliūnas
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A9-0161/2020
Ondřej Kovařík
Digitala finanser: nya risker med kryptotillgångar – reglerings- och tillsynsutmaningar när det 
gäller finansiella tjänster, institut och marknader
2020/2034(INL)

Förslag till resolution
Punkt 37a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

37a. Europaparlamentet anser att 
leverantörer av tjänster för virtuella 
tillgångar (VASP) som är verksamma i 
unionen bör omfattas av obligatoriska 
registrerings- eller licenskrav från de 
behöriga myndigheterna innan de 
bedriver verksamhet inom unionen, 
inbegripet skyldigheten att utse en 
verkställande direktör med hemvist i 
registreringsjurisdiktionen och ha en 
faktisk närvaro av företagsledningen där. 
Parlamentet understryker vidare att i 
enlighet med FATF-riktlinjerna ska 
VASP-leverantörer vara skyldiga att 
ansöka om förhandsgodkännande från de 
behöriga myndigheterna för väsentliga 
ändringar av aktieägare, 
affärstransaktioner och 
företagsstrukturer, för att förhindra att 
brottslingar äger eller innehar en 
betydande kontrollerande ägarandel eller 
ledningsfunktion i en VASP-leverantör 
och säkerställa att styrelseledamöterna, 
cheferna och aktieägarna uppfyller 
relevanta lämplighetskrav.

Or. en
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1.10.2020 A9-0161/12

Ändringsförslag 12
Stasys Jakeliūnas
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A9-0161/2020
Ondřej Kovařík
Digitala finanser: nya risker med kryptotillgångar – reglerings- och tillsynsutmaningar när det 
gäller finansiella tjänster, institut och marknader
2020/2034(INL)

Förslag till resolution
Bilaga I – del 2 – led 2a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

2a. Utse en gemensam europeisk 
tillsynsmyndighet för tillsyn och 
registrering av alla 
kryptotillgångsrelaterade verksamheter 
och tjänster, om de är betydande eller har 
ett gränsöverskridande inslag i unionen, 
på grundval av en gemensam regelbok 
och befogenheter för 
produktinterventioner.

Or. en


