
RR\1213696HU.docx PE650.539v02-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

Európai Parlament
2019-2024

Plenárisülés-dokumentum

A9-0161/2020

18.9.2020

JELENTÉS
a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a digitális pénzügyi szolgáltatásokról: a 
kriptoeszközök miatt újonnan felmerülő kockázatok – szabályozási és 
felügyeleti kihívások a pénzügyi szolgáltatások, intézmények és piacok 
területén
(2020/2034(INL))

Gazdasági és Monetáris Bizottság

A vélemény előadója: Ondřej Kovařík

(Kezdeményezés – az eljárási szabályzat 47. szabálya)



PE650.539v02-00 2/33 RR\1213696HU.docx

HU

PR_INL

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY...........3

MELLÉKLET AZ ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNYHOZ A KÉRT 
JAVASLAT TARTALMÁRA VONATKOZÓ RÉSZLETES AJÁNLÁSOK ........................24

INDOKOLÁS ...........................................................................................................................27

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL .....................31

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN...........................33



RR\1213696HU.docx 3/33 PE650.539v02-00

HU

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a digitális pénzügyi szolgáltatásokról: a 
kriptoeszközök miatt újonnan felmerülő kockázatok – szabályozási és felügyeleti 
kihívások a pénzügyi szolgáltatások, intézmények és piacok területén
(2020/2034(INL))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 225. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7. és 8. cikkére,

– tekintettel a természetes személyeknek a személyes adatok kezelésével kapcsolatos 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i európai parlamenti és tanácsi (EU) 2016/679 
rendeletre (általános adatvédelmi rendelet)1,

– tekintettel a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK 
és a 2013/36/EU irányelv és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a 
2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. november 25-i (EU) 
2015/2366 európai parlamenti és tanácsi irányelvre2,

– tekintettel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/849 irányelvére (2015. május 20.) 
a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való 
felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 
2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről3,

– tekintettel a Bizottság 2020. február 19-i közleményére az „európai adatstratégiáról”4,

– tekintettel a Bizottság 2018. március 8-i, „Pénzügyi technológiai cselekvési terv: Egy 
versenyképesebb és innovatívabb európai pénzügyi ágazat felé” című közleményére5,

– tekintettel a Bizottság és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője 
2016. április 6-i „A hibrid fenyegetésekkel szembeni fellépés közös kerete – európai 
uniós válasz” című közös közleményére6,

– tekintettel a Bizottság „Fehér könyv a mesterséges intelligenciáról – a kiválóság és 
bizalom európai megközelítése” című 2020. február 19-i fehér könyvére7,

– tekintettel a Dombrovskis alelnök által a Bizottság nevében az E-001130/2017. számú 

1 HL L 119., 2016.5.4., 1. o.
2 HL L 337., 2015.12.23., 35. o.
3 HL L 141., 2015.6.5., 73. o.
4 COM(2020)0066
5 COM(2018)0109
6 JOIN(2016)0018.
7 COM(2020)0065.
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kérdésre adott 2017. április 10-i válaszra,

– tekintettel a Bizottság Pénzügyi Stabilitás, a Pénzügyi Szolgáltatások és a Tőkepiaci Unió 
Főigazgatóságának egy DLT-/blokkláncképes európai elektronikus hozzáférési pont 
irányításáról szóló 2019. októberi zárójelentésére8,

– tekintettel a Bizottságnak a bankközi jutalékokról szóló rendelet alkalmazásáról szóló 
tanulmányára9,

– tekintettel a Bizottságnak a befektetési vállalkozásokra és piaci szereplőkre vonatkozó 
szabályozási keretrendszer értékeléséről szóló 2020. február 17-i nyilvános 
konzultációjára,

– tekintettel a Bizottság tőkepiaci unióról szóló magas szintű fórumának az európai 
tőkepiacokra vonatkozó új elképzelésről szóló 2020. június 10-i zárójelentésére10,

– tekintettel a Bizottság által felállított, a pénzügyi innováció szabályozási akadályaival 
foglalkozó szakértői csoport szabályozással, innovációval és finanszírozással 
kapcsolatban 30 ajánlást megfogalmazó 2019. december 13-i zárójelentésére,

– tekintettel az európai felügyeleti hatóságok Európai Bizottsághoz intézett 2019. április 
10-i közös tanácsára az EU pénzügyi ágazatában az IKT-kockázatkezelési 
követelményekkel kapcsolatos jogszabály-módosítások szükségességéről,

– tekintettel az európai felügyeleti hatóságok Európai Bizottsághoz intézett 2019. április 
10-i közös tanácsára a teljes uniós pénzügyi szektor jelentős piaci szereplőire és 
infrastruktúráira kiterjedő, a kiberreziliencia tesztelését szolgáló koherens keret 
kifejlesztésének költségeiről és hasznairól,

– tekintettel az európai felügyeleti hatóságok pénzügyi technológiákról, ezen belül a 
szabályozói tesztkörnyezetekről és innovációs központokról szóló 2019. január 7-i közös 
jelentésére11,

– tekintettel az Európai Bankhatóságnak az IKT-kockázatok és biztonsági kockázatok 
kezelésére vonatkozó 2019. november 29-i iránymutatásaira,

– tekintettel az Európai Bankhatóság kriptoeszközökről szóló, az Európai Bizottság 
számára tanácsokat megfogalmazó 2019. január 9-i jelentésére,

– tekintettel az Európai Értékpapírpiaci Hatóság által Bizottságnak adott, az elsődleges 
tokenkibocsátásról és a kriptoeszközökről szóló 2019. január 9-i tanácsra,

– tekintettel a kriptoeszközök piacának európai uniós keretéről szóló, 2019. decemberi 

8 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/98da7b74-38db-11ea-ba6e-01aa75ed71a1/language-
en/format-PDF/source-113099411
9 https://ec.europa.eu/competition/publications/reports/kd0120161enn.pdf

10 https://ec.europa.eu/info/files/200610-cmu-high-level-forum-final-report_en
11 JC 2018. 74.
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európai bizottsági konzultációs dokumentumra,

 tekintettel  az európai közösségi finanszírozási üzleti szolgáltatókról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló, 2019. március 27-i jogalkotási 
állásfoglalására12,

 tekintettel „A megosztott könyvelési technológiákról és a blokkláncokról: bizalomépítés 
a közvetítők kiiktatásával” című, 2018. október 3-i állásfoglalására13,

 tekintettel a pénzügyi technológiáról (FinTech) – a technológiának a pénzügyi szektor 
jövőjére tett hatásáról szóló 2017. május 17-i állásfoglalására14,

 tekintettel a robotikára vonatkozó polgári jogi szabályokról szóló, 2017. február 16-i 
állásfoglalására a Bizottságnak szóló ajánlásokkal15,

 tekintettel az Európai Parlament Gazdasági és Monetáris Bizottsága által kért, a 
kriptoeszközökkel kapcsolatos kulcsfontosságú fejleményekről, szabályozási kérdésekről 
és válaszokról szóló 2020. áprilisi tanulmányra,

 tekintettel az Európai Parlament Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottsága által kért, a 
pénzügyi szolgáltatások fogyasztóvédelmi vonatkozásairól szóló, 2014. februári 
tanulmányra

– tekintettel az Európai Központi Bank 2019. júliusi jelentésére a lakossági pénzforgalom 
digitalizációjának az eurorendszer katalizátorszerepe szempontjából kifejtett hatásairól,

– tekintettel Benoît Coeure „Pénzügyi technológiákat az embereknek” című, 2019. január 
31-i vitaindító beszédére,

– tekintettel Yves Mersch „Felbolydult hitelezési és fizetési rendszerek: a pénzügyi 
technológiák előtt álló kihívás” című, 2019. február 26-i vitaindító beszédére a pénzügyi 
technológiáról és a digitális innovációról szóló 3. éves konferencián,

– tekintettel a Pénzügyi Stabilitási Tanács által a decentralizált pénzügyi technológiákról 
és azok pénzügyi stabilitásra, szabályozásra és irányításra gyakorolt hatásairól szóló, 
2019. június 6-i jelentésére,

– tekintettel a Pénzügyi Stabilitási Tanács 2019. február 14-i jelentésére a pénzügyi 
technológiákról és a pénzügyi szolgáltatások piaci szerkezetéről, a piaci fejleményekről 
és a pénzügyi stabilitással kapcsolatos lehetséges következményekről,

– tekintettel a Pénzügyi Stabilitási Tanács által a kriptoeszközökkel kapcsolatban az FSB 
és a szabványügyi testületek munkájáról a G20-ak részére készített 2018. július 16-i 
jelentésre,

– tekintettel a Pénzügyi Stabilitási Tanács 2017. június 27-i jelentésére a pénzügyi 

12 Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0301.
13 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0373.
14 Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0211.
15 Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0051.
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technológiák pénzügyi stabilitásra gyakorolt hatásairól, valamint a felügyeleti és 
szabályozási kérdésekről,

– tekintettel a Pénzügyi Stabilitási Tanács 2020. április 14-i konzultációs dokumentumára 
a globális stabil kriptopénz-megoldások által támasztott szabályozási és felügyeleti 
kihívások kezeléséről,

– tekintettel a G7-ek stabil kriptopénzekkel foglalkozó munkacsoportjának a globális stabil 
kriptopénzek hatásának vizsgálatáról szóló 2019. októberi jelentésére,

– tekintettel a Pénzügyi Akció Munkacsoport 2019. júniusi iránymutatására a virtuális 
eszközök és a virtuáliseszköz-szolgáltatók kockázatalapú megközelítéséről,

– tekintettel a Pénzügyi Akció Munkacsoport 2019. júniusában aktualizált ajánlásaira, 
különös tekintettel az elektronikus átutalásokról szóló 16. sz. ajánlásra,

– tekintettel a Nemzetközi Fizetések Bankjának a pénzügyi technológiára adott 
szakpolitikai válaszokkal kapcsolatos, több országra kiterjedő 2020. januári elemzésére,

– tekintettel Fernando Restoy „A pénzügyi technológiák szabályozása: mi történik, és 
melyek a kihívások?” című, az ASBA-BID-FELABAN XVI. banki, köz- és magánszféra 
közötti regionális politikai párbeszéd alkalmával elhangzott 2019. február 14-i 
felszólalására,

– tekintettel eljárási szabályzata 47. és 54. cikkére,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A9-0161/2020), 

A. mivel a digitális pénzügyi szolgáltatások a pénzügyi ágazat folyamatosan fejlődő területét 
jelentik, amelyek mind ágazati, mind szabályozási szinten folyamatos nyomon követést 
és mérlegelést igényelnek;

B. mivel az Unió belső piacát a nyílt verseny jellemzi, és a belső piac célja az egyenlő 
versenyfeltételek megteremtése harmonizált szabályozási keret révén, a nemzetközi 
szabványokra, a felügyeleti konvergenciára és a felügyeleti együttműködésre 
támaszkodva; mivel az Unió digitális pénzügyi stratégiájának ezért ugyanezeken az 
elveken kell alapulnia;

C. mivel a pénzügyi technológiák szabályozásával kapcsolatban kiegyensúlyozott 
megközelítésre van szükség az innováció bátorítása, valamint a magas fokú 
befektetővédelem és a pénzügyi stabilitás biztosítása tekintetében;

D. mivel a „kriptoeszközök” kifejezés a digitális eszközök széles skáláját öleli fel, beleértve 
többek között a virtuális fizetőeszközöket és tokeneket, de bizonyos esetekben kivéve a 
stabil kriptopénzek egyes formáit vagy egyes tokeneket, például a biztonsági tokeneket;

E. mivel a kriptoeszközök két leggyakoribb eleme i. a mögöttes eszközre, követelésre vagy 
jogra vonatkozó jogosultság privát jellege és ii. titkosítás és megosztott főkönyvi 
technológia (DLT) vagy hasonló technológia alkalmazása az eszközcsere és az eszköz 
inherens vagy érzékelt értékének alátámasztására;
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F. mivel jelenleg a kriptoeszközöket nem Unión belüli központi bankok vagy hatóságok 
bocsátják ki vagy garantálják, és különféle módokon használhatók, többek között 
csereeszközként, befektetési célból, illetve termékhez vagy szolgáltatáshoz való 
hozzájutás érdekében;

G. mivel a stabil kriptopénzek a kriptoeszközökhöz hasonló jellemzőkkel rendelkeznek, és 
nem valamely konkrét pénznem formájában jelennek meg, hanem olyan eszközök 
együttesére támaszkodnak, amelyek célja, hogy minimálisra csökkentsék az adott 
pénznemben denominált árfolyamuk ingadozásait; mivel egyes kriptoeszközök, például 
a stabil kriptopénzek és a hozzájuk kapcsolódó technológiák magukban hordozzák annak 
lehetőségét, hogy növeljék a hatékonyságot, a versenyt és az átláthatóságot, valamint 
hogy jelentős lehetőségekkel és előnyökkel szolgáljanak a társadalom számára, mivel 
néhányuk olcsóbb és gyorsabb fizetési eljárásokat eredményezhet, és új finanszírozási 
forrásokat kínálhat a kis- és középvállalkozások (kkv-k) számára; mivel az áringadozások 
minimalizálását célzó eszközkészletet még nem tesztelték olyan helyzetekben, ahol 
jelentős számú tranzakciót hajtottak végre stabil kriptopénzekkel;

H. mivel a privát kibocsátású stabil kriptopénzekről szóló nyilvános vita az uniós fizetési 
környezet bizonyos hiányosságaihoz kapcsolódhat;

I. mivel a stabil kriptopénzek széles körben használt fizetőeszközökké válhatnak, aminek 
megfelelő szabályozási és felügyeleti intézkedéseket kell maga után vonnia;

J. mivel a központi banki digitális valuta (CBDC) a stabil eszköz koncepcióján alapul, 
állami jellegű, ezért nem tekinthető kriptoeszköznek; mivel a Kínai Központi Banknál 
most zajlik egy központi bank által kibocsátott digitális valuta (a DCEP) tesztje; 
hangsúlyozza, hogy a DCEP lehetséges globális használata befolyásolhatja a nemzetközi 
kereskedelmet és fogyasztóvédelmet;

K. mivel a központi banki digitális valuták megvalósítására irányuló lehetséges 
kezdeményezések az Unión belül és globális szinten egyaránt megfontolás tárgyát 
képezik;

L. mivel a digitális pénzügyi szolgáltatásoknak van egy erős, határokon átnyúló eleme, 
amely túllép az uniós szinten, ezért alapvető fontosságú a nemzetközi együttműködés, 
valamint a hatékony és eredményes uniós felügyelet ezen a területen;

M. mivel a digitális pénzügyi eszközök fejlesztése erősen ösztönzi a tőkeáramlást, amely 
vonzza a határokon átnyúló befektetéseket; ezért hangsúlyozza, hogy a digitális 
pénzügyek hozzájárulhatnak az Unió versenyképességéhez a globális piacokon;

N. mivel a 2020. júniusi piaci adatok16 szerint világszerte több mint 5 600 kriptoeszköz 
létezik, amelyek teljes piaci kapitalizációja meghaladja a 260 milliárd USD-t17, és ennek 
65%-át egyedül a Bitcoin teszi ki;

O. mivel a piaci adatok szerint a stabil kriptopénzek teljes piaci kapitalizációja a 

16 https://coinmarketcap.com

17 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/648779/IPOL_STU(2020)648779_EN.pdf
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2018. januári 1,5 milliárd EUR-hoz képest 2020. júniusában elérte a 10 milliárd EUR-t, 
és annak ellenére, hogy a többi kriptovalutához képest még mindig korlátozott az 
elérhetőségük, magukban hordozzák a globális szintű és tömeges felhasználói bázis 
elérésének lehetőségét, különösen, ha nagy technológiai vállalatok is átveszik, és 
hálózataikban hasznosítják őket;

P. mivel az Európai Központi Bank (EKB) szakértői 2019-es kiadványukban18 rámutattak, 
hogy bár a kriptoeszközök erősen spekulatívak, nem jelentenek közvetlen veszélyt a 
pénzügyi stabilitásra; mivel az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA)19 és az 
Európai Bankhatóság (EBA)20 is osztotta ezt a véleményt; mivel a világ pénzügyi 
stabilitásáról szóló 2018. évi jelentésében a Nemzetközi Valutaalap (IMF), illetve 
valamint 2018. júliusi jelentésében a Pénzügyi Stabilitási Tanács (FSB) is ugyanerre a 
következtetésre jutott, az FSB véleménye szerint ugyanakkor e piacok gyors változásai 
miatt továbbra is nyomon kell követni a helyzetet;

Q. mivel – amint arra az EBA jelentése rámutatott – a pénzügyi intézmények jelenleg 
viszonylag kevés kriptoeszközzel kapcsolatos tevékenységben vesznek részt, de 
érdeklődésük valószínűleg növekedni fog, különösen a megosztott főkönyvi 
technológián alapuló megoldások terjedésével összefüggésben; mivel ezek a 
tevékenységek magukban foglalják a kriptoeszközök birtoklását vagy az azoknak való 
kitettséget, az elsődleges tokenkibocsátások (ICO-k) jegyzését vagy a 
kriptoeszközökkel kapcsolatos szolgáltatások – például letéti kriptopénztárca vagy 
kriptovaluta-váltás – nyújtását; mivel a jelenlegi prudenciális követelmények nem 
kellően alkalmasak a kriptoeszközök magas volatilitásának és magas kockázatainak 
követésére;

R. mivel a legfrissebb kutatások azt mutatják, hogy a kriptoeszközöket főként spekulatív 
befektetésként veszik igénybe, és nem legális kereskedők által kínált áruk vagy 
szolgáltatások kifizetésére; mivel az európai felügyeleti hatóságok kiemelték, hogy azok 
a kriptoeszközök, amelyek nem minősülnek az Unió pénzügyi szabályozásának hatálya 
alá tartozó pénzügyi eszközöknek, egyedi kockázatot képviselnek, különösen a 
befektető- és fogyasztóvédelem, valamint a piaci integritás szempontjából; mivel a 
kriptoeszközök fokozhatják a pénzmosás, a csalárd gyakorlatok, az adókikerülés és a 
külső támadások kockázatát;

S. mivel az új technológiák bevezetése jelentős mértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy a 
pénzügyi szolgáltató vállalatok képesek legyenek eleget tenni folyamatban lévő 
ellenőrzési és megfelelési kötelezettségeiknek;

T. mivel az uniós jog szerint pénzügyi eszközöknek minősülő kriptoeszközök körén belül 
az ilyen eszközök osztályozása az uniós jog nemzeti végrehajtásának illetékes nemzeti 
hatóságok általi alkalmazásán alapul, ami eltéréseket okoz a felügyeleti és szabályozási 

18 https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-
bulletin/articles/2019/html/ecb.ebart201905_03~c83aeaa44c.en.html#toc4
19 Az ESMA elsődleges tokenkibocsátásokkal és kriptoeszközökkel kapcsolatos ajánlásokat tartalmazó 
dokumentuma (https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-157-1391_crypto_advice.pdf)
20 Az EBA Európai Bizottsághoz intézett, ajánlásokat tartalmazó jelentése a kriptoeszközökről 
(https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2545547/67493daa-85a8-4429-aa91-
e9a5ed880684/EBA%20Report%20on%20crypto%20assets.pdf)
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megközelítések terén, ami csorbítja a következetességet és egyenlő versenyfeltételeket az 
Unióban; mivel az Unió jogszabályi keretrendszerén belül az említett osztályozás és 
integráció nem mentes a nehézségektől, miután a különféle kriptoeszközöknek más-más 
jellemzőik vannak, amelyek az idők folyamán változhatnak;

U. mivel az ICO-k alternatív finanszírozási forrást nyújthatnak az innovatív vállalkozások 
és az induló innovatív vállalkozások számára fejlődésük korai szakaszában, de rendkívül 
spekulatív jellegük és a csalásnak való kitettségük miatt a befektetőket is a veszteségek 
nagy kockázatának teszik ki; mivel a Nemzetközi Fizetések Bankja 2018. évi gazdasági 
jelentése megállapította, hogy az ICO-k legalább 22,5%-áról kiderült, hogy megtévesztő 
piramisjátékok;

V. mivel a kriptoeszközök magukban hordozzák a tranzakciós költségek biztonságos módon 
való csökkentésének lehetőségét az egyre nagyobb mértékben digitálisan megfigyelt 
világban, amennyiben szigorú, a célnak megfelelő és kockázatalapú szabályozási 
rendszer hatálya alá tartoznak;

W. mivel a digitális pénzügyi szolgáltatások számos módon hozzájárulhatnak a Covid19-
járvány polgárokra, kkv-kra, más vállalkozásokra és pénzügyi szolgáltatásokra gyakorolt 
gazdasági hatásainak kezeléséhez; mivel a Covid19-járvány – tagállamonként eltérő 
mértékben – igazolta, hogy milyen lehetőségeket kínálnak a digitális pénzügyi 
szolgáltatások a fogyasztók és a gazdaság számára egyaránt;

X. mivel a nagy technológiai cégek és a globális digitális platformok egyre gyakrabban 
kínálnak pénzügyi szolgáltatásokat; mivel a digitális ágazat e nagy szereplői olyan 
versenyelőnyöket élveznek, mint például a méretgazdaságosság, a határokon átnyúló, 
kiterjedt felhasználói hálózatok, a finanszírozáshoz való könnyű hozzáférés és a 
felhasználók által szolgáltatott hatalmas mennyiségű adat feldolgozási technológiák – 
például a nagy adathalmazok elemzése – révén történő hasznosítása, ami számos 
különböző módon teremtett hatalmas hozzáadott értéket jelent; mivel a technológiai 
óriásvállalatoknak a pénzügyi technológiai piacon való megjelenése potenciálisan 
veszélyezteti a tisztességes versenyt és az innovációt;

Y. mivel a pénzügyi technológiai ágazatban működő vállalkozásokkal kapcsolatban a 
közelmúltban feltárt csalárd tevékenységek rámutatnak arra, hogy holisztikus szemléletre 
van szükség a pénzügyi beszámolás, a csalás és a fizetésképtelenségi eljárások 
hiányosságaihoz kapcsolódó fogyasztó- és befektetővédelmi kockázatok tekintetében;

Z. mivel a nem készpénzben teljesített fizetések jelentősen nőttek az elmúlt években; mivel 
a készpénzmentes tranzakciókra vonatkozó jobb keretrendszer nem veszélyeztetheti a 
készpénz fizetési eszközként való használatának lehetőségét;

AA. mivel a pénzügyi szektor az információs és kommunikációs technológiák legnagyobb 
felhasználója a világon, és az összes IKT-val összefüggő kiadás mintegy egyötödéért ez 
az ágazat felel;

AB. mivel az új technológiák pénzügyi ágazatban való alkalmazása új kockázatokat 
eredményezhet, amelyeket szabályozni és monitorozni kell a pénzügyi stabilitás, a belső 
piac integritása és a fogyasztók védelme megőrzése érdekében;
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AC. mivel a mesterséges intelligencia pénzügyi szolgáltatások területén való nagyobb 
mértékű alkalmazása szükségessé fogja tenni az erősebb működési rezilienciát és az 
ennek megfelelően szükséges mértékű felügyeletet, valamint a felhasználói adatok 
védelmét;

AD. mivel az új működési problémák, különösen az informatikai és biztonsági kockázatok 
rendszerszintű kockázatokat teremthetnek a pénzügyi szektor számára ezeket az új 
kockázatokat megfelelő intézkedésekkel kell kezelni, amint arra az Európai 
Rendszerkockázati Testület rámutatott21;

AE. mivel a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó jelenlegi uniós szabálykönyv szétaprózott 
megközelítést alkalmaz a működési kockázatra vonatkozó rendelkezések kérdésében;

AF. mivel a pénzügyi szektort érintő informatikai és biztonsági kockázatok, valamint az 
ágazat uniós szintű integrációjának szintje a hálózati és információs rendszerek 
biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről 
szóló, 2016. július 6-i (EU) 2016/1148 európai parlamenti és tanácsi irányelvre épülő, de 
azon is túlmutató konkrét és előrehaladottabb intézkedéseket tesznek szükségessé22;

AG. mivel a kibertámadásokkal szembeni ellenálló képesség a pénzügyi intézmények operatív 
ellenálló képességével összefüggő munka szerves részét képezi, amelyet a hatóságok 
globális szinten végeznek;

AH. mivel a működőképes, fenntartható és reziliens uniós pénzügyi piacnak erős tőke- és 
kockázatallokációs hatékonysággal kell rendelkeznie, és a polgárok lehető legszélesebb 
körében fel kell számolnia a pénzügyi kirekesztést a pénzügyi szolgáltatások területén;

AI. mivel a felhőszolgáltatások jelentős előnyöket biztosítanak a pénzügyi szolgáltatók 
számára a működési reziliencia és hatékonyság területén a hagyományos helyszíni 
megoldásokkal szemben, de további kihívásokkal járnak az adatok és folyamatok 
biztonsága, az üzletmenet-folytonosság kiesések esetén való fenntartása és a 
kiberbűnözéssel szembeni általános sebezhetőség tekintetében;

AJ. mivel a pénzügyi szolgáltató cégek és a technológiai cégek között egyenlő 
versenyfeltételekre van szükség annak biztosításához, hogy minden cég egyenlő 
feltételek mellett versenyezzen, az „azonos kockázat, azonos tevékenység, azonos 
szabályozás” elve alapján;

AK. mivel a digitális pénzügyi szolgáltatások bevezetése nem vezethet sem szabályozási 
arbitrázshoz, sem a fogyasztóvédelem és a biztonság gyengüléséhez, sem pénzügyi 
stabilitási kockázatokhoz;

AL. mivel sok nagy uniós pénzügyi intézmény veszi igénybe harmadik országbeli szolgáltatók 
felhőszolgáltatásait;

AM. mivel az Európai Adatvédelmi Testület fontos szerepet kell betöltenie abban, hogy segítse 
a vállalatokat az általános adatvédelmi rendeletnek való megfelelési kötelezettségeik 

21 https://www.esrb.europa.eu/news/pr/date/2020/html/esrb.pr200107~29129d5701.en.html
22 HL L 194., 2016.7.19., 1. o.
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értelmezésében;

AN. mivel az ismert kibocsátóval rendelkező stabil kriptopénzekkel, értékpapírtokenekkel és 
nyersanyagokon alapuló tokenekkel ellentétben a kriptoeszközöknek általában nincs 
ismert kibocsátója, és nem keletkeztetnek mögöttes eszközre irányuló pénzügyi 
követelést;

AO. mivel a vállalkozók által pénzforgalmi követelések, tőkekövetelés, illetve jövőbeni 
termékre/szolgáltatásra vonatkozó követelés formájában kibocsátott tokenek különféle 
módokon osztályozhatók, uniós jogi osztályozásuknak szabályozási kiszámíthatóságot és 
homogenitást kell biztosítania az európai piacokon; mivel a tokenek technológiai 
szempontból releváns és működőképes szabályozásának figyelembe kell vennie a 
lehetséges hibrid megoldásokat, és olyan fogalommeghatározásokat kell biztosítania, 
amelyek maximalizálják a fogyasztó- és befektetővédelmet, fokozzák a jogbiztonságot, 
és kiaknázzák ezen eszközök kockázatos vállalkozói projektek finanszírozása terén 
meglévő erős potenciálját; mivel a tokenek alapjául szolgáló gazdasági funkció jelentős 
mértékben meghatározza annak osztályozását;

AP. mivel a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) tág definíciót fogadott el a virtuális 
valuta tekintetében, és javasolta, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
elleni küzdelemmel kapcsolatos kötelezettségek hatályát terjesszék ki minden olyan 
természetes vagy jogi személyre, aki/amely többek között kriptoeszközök közötti 
cseretevékenységet és kriptoeszköz-átutalást végez, valamint elsődleges 
tokenkibocsátáshoz kapcsolódó pénzügyi szolgáltatásokban vesz részt, illetve ilyen 
szolgáltatásokat nyújt;

AQ. mivel a pénzmosás súlyos veszély, amelyet meg kell előzni a digitális pénzügyek 
területén; mivel a pénzmosás elleni átvilágítási eljárások (AML/KYC eljárások) uniós 
jognak megfelelő rendszerére akkor is szükség van, ha a digitális pénzügyi 
szolgáltatások előmozdíthatják a pénzügyi kirekesztés megszüntetését; mivel annak 
ellenére, hogy a kriptovaluták illegális tevékenységekre is felhasználhatók, csereeszköz 
helyett fizetőeszközként való szabályozásuk javíthatja a gazdasági bűncselekmények 
nyomon követését és megelőzését;

AR. mivel a megnövekedett konnektivitás, a dolgok internete és az emberek és gépek közötti 
interakciók javíthatják a pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos élményt, ugyanakkor új 
kockázatokkal is járnak a személyes adatok védelme az interakció minősége, a működési 
kockázatok kezelése és a kiberbiztonsági kihívások tekintetében;

Ajánlások:

Általános megfontolások

1. üdvözli a Bizottság azon kötelezettségvállalását, hogy 2020 3. negyedévére véglegesíti a 
pénzügyi technológiai cselekvési tervét; úgy véli, hogy az uniós és globális piac 
közelmúltbeli fejleményei miatt időszerűvé, hasznossá és szükségessé vált egy 
kriptoeszközökről szóló bizottsági javaslat, valamint az operatív és kiberrezilienciára 
vonatkozó ágazatközi pénzügyi szolgáltatásokról szóló jogszabály; kéri, hogy a Bizottság 
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a 114. cikk alapján nyújtson be erre vonatkozó jogalkotási javaslatot a mellékletben 
foglalt ajánlások alapján;

2. úgy véli, hogy a pénzügyi tevékenységek fejlesztésében kulcsszerepet játszó digitális 
pénzügyi szolgáltatások a vállalkozások és a polgárok rendelkezésére álló finanszírozási 
és befektetési lehetőségek bővítése révén nélkülözhetetlen elemei lesznek a tőkepiaci 
unióra irányuló kezdeményezés sikerének, és arra bátorítja a Bizottságot, hogy vizsgálja 
meg, hogyan erősíthető az innovátorok szerepe, és ezáltal hogyan használhatók ki a 
digitális pénzügyi szolgáltatások előnyei a tőkepiaci integráció és az uniós lakossági 
befektetői részvétel előmozdítása, valamint globális nagyságrendjének növelése 
érdekében;

3. hangsúlyozza a digitális pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos nyomon követési és 
felülvizsgálati intézkedések megnövekedett fontosságát, különös tekintettel az ágazat 
megnövekedett jelentőségére a Covid19-világjárvánnyal folytatott világméretű küzdelem 
idején; kiemeli továbbá, hogy megfelelő jogszabályi keret és fogyasztóvédelmi 
rendelkezések révén kezelni kell azokat a sajátos kockázatokat, amelyeket a digitális 
pénzügyi szolgáltatások a szabályozás és a felügyelet szintjén képviselnek;

4. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a Bizottság a digitális pénzügyi szolgáltatások 
joghatóságokon átnyúló jellegére tekintettel a nemzetközi szabványok kidolgozása során 
– az Unió saját körülményeinek megfelelő szabályozási és felügyeleti rendelkezések 
elfogadására vonatkozó előjogának sérelme nélkül – szorosan hangolja össze munkáját a 
nemzetközi fórumokkal és szabályozó szervekkel; különösen emlékeztet arra, hogy 
biztosítani kell a kölcsönös átjárhatóságot az Unió szabályozási kerete és a nemzetközileg 
elfogadott elvek között;

5. megállapítja, hogy a digitális pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggésben számos 
technológia fejlesztése még gyerekcipőben jár; hangsúlyozza, hogy ezért minden új 
jogalkotási intézkedés esetében el kell végezni a fogyasztókat és a pénzügyi stabilitást 
érintő kockázatok és előnyök alapos és jövőbe tekintő értékelését; felhívja a Bizottságot, 
hogy a digitális pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos munkája során alkalmazzon 
arányos, ágazatokon átnyúló, holisztikus és eredményközpontú megközelítést;

6. felhívja a Bizottságot, hogy az Innovációsegítők Európai Fóruma tudására és 
tapasztalataira építve lépjen fel elsőként annak érdekében, hogy kedvező környezetet 
teremtsen az európai pénzügyi technológiai központok és cégek, valamint a digitális 
pénzügyi technológiákat alkalmazó meglévő pénzügyi ágazat növekedése, külföldi 
befektetések bevonása és az Unió globális piaci jelenlétének növelése számára; 

7. e tekintetben úgy véli, hogy a digitális pénzügyi szolgáltatásokat az európai kis- és 
középvállalkozások szempontjából alapvető fontosságú és hatékony eszközöknek kell 
tekinteni, amelyek képesek finanszírozási szükségleteikhez igazodó, valós idejű és 
gyors megoldásokat kínálni; úgy véli, hogy a digitális pénzügyi szolgáltatások 
potenciálisan segíthetnek megszüntetni a kkv-k finanszírozási hiányát;

8. hangsúlyozza, hogy az uniós szinten meghozott valamennyi intézkedésnek biztosítania 
kell, hogy a kis és nagy piaci szereplők számára egyaránt rendelkezésre álljon az 
innovációt lehetővé tévő szabályozói tér, és hogy a digitális pénzügyi szolgáltatások 
területén minden új vagy aktualizált jogszabály és felügyeleti intézkedés tükrözze az 
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alábbi elveket:

a) az azonos tevékenységekre és szolgáltatásokra és a hozzájuk kapcsolódó hasonló 
kockázatokra azonos szabályoknak kell vonatkozniuk;

b) arányosság és technológiasemlegesség;

c. a kockázaton, az átláthatóságon és az elszámoltathatóságon alapuló megközelítés;

d. az alapvető jogok tiszteletben tartása, különösen a magánéletnek és a személyes 
adatoknak az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7. és 8. cikkében garantált 
védelme;

e. magas színvonalú fogyasztó- és befektetővédelem;

f. egyenlő versenyfeltételek;

g.   innovációbarát megközelítés;

9. rámutat arra, hogy minden uniós szinten elfogadott új vagy aktualizált intézkedésnek 
figyelembe kell vennie a kriptoeszközök és az ICO-k növekvő piacának gyors fejlődését; 
hangsúlyozza, hogy a belső piac egészében biztosítani kell az egyenlő versenyfeltételeket, 
elkerülve a legkedvezőbb igazságszolgáltatási fórum kiválasztását és a szabályozási 
arbitrázst; figyelmeztet arra, hogy ezeknek az intézkedéseknek nem szabad 
akadályozniuk a vállalkozások, különösen a kkv-k növekedési lehetőségeit, és 
fenntartható ökoszisztémát kell kínálniuk a digitális pénzügyi szolgáltatások belső piacon 
belüli fejlődése számára, biztosítva egyúttal a pénzügyi stabilitást, a piac integritását, 
valamint a befektetők és a fogyasztók védelmét;

10. kiemeli, hogy a pénzügyi innovációs tesztkörnyezetek és a pénzügyi innovációs 
platformok hasznos eszközök lehetnek a digitális pénzügyi vállalkozások számára az 
innovatív pénzügyi termékek, pénzügyi szolgáltatások vagy üzleti modellek ellenőrzött 
környezetben való teszteléséhez, és lehetővé teszik az illetékes hatóságok számára, hogy 
jobban átlássák ezeket a tevékenységeket, és fejlesszék a kialakulóban lévő 
technológiákkal kapcsolatos szabályozási szakértelmüket, elősegítve a vállalatok és a 
szabályozók közötti párbeszédet; kiemeli ugyanakkor, hogy ezek jelentős kockázatot 
jelenthetnek a fogyasztó- és befektetővédelem szempontjából, és lehetővé teszik a 
pénzügyi csalást, miközben a felügyeleti széttöredezés és a szabályozási arbitrázs 
kockázatával járnak;

11. hangsúlyozza, hogy minden tesztkörnyezetnek – így a páneurópai tesztkörnyezetnek is 
– arra kell törekednie, hogy egyensúlyt teremtsen az innováció és a pénzügyi stabilitás 
előmozdításával, valamint a befektető- és fogyasztóvédelemmel kapcsolatos 
célkitűzések között, figyelembe véve ugyanakkor az érintett vállalkozások méretét, 
rendszerszintű jelentőségét és határokon átnyúló tevékenységét; felhívja a Bizottságot, 
hogy hozzon létre közös uniós keretet a digitális pénzügyi szolgáltatások páneurópai 
tesztkörnyezete számára, mivel az további előnyökkel járna a pénzügyi innováció és 
stabilitás szempontjából, és csökkentené a felügyelet széttöredezettségét; 

12. kiemeli a bizalom, a személyazonosság-ellenőrzés és az adatok háromszögének 
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fontosságát annak biztosítása érdekében, hogy az üzemeltetők, a befektetők, a fogyasztók 
és a felügyeletek megbízhatónak tekintsék a digitális pénzügyi szolgáltatásokat; 

13. helyénvalónak tartja a központi banki kriptovaluták megvalósítására irányuló 
kezdeményezések további elemzését, uniós és globális szinten egyaránt; felkéri az 
EKB-t, hogy mérlegelje átfogó hatásvizsgálat elvégzését a központi banki 
kriptovalutákkal kapcsolatos lehetőségek – ezen belül a digitális euró létrehozásával 
összefüggő lehetőségek és kockázatok elemzésének – bemutatása céljából; úgy véli, 
hogy ennek a hatásvizsgálatnak az alapul szolgáló technológiák szerepét is figyelembe 
kell vennie; felhívja továbbá az uniós felügyeleti hatóságokat, hogy mozdítsák elő a 
további kutatásokat ezen a területen, és felhívja a Bizottságot és az EKB-t, hogy 
kezdjenek párbeszédet nemzetközi szinten, értékelve a központi banki kriptovaluták 
szélesebb körű globális alkalmazásának lehetséges előnyeit és következményeit;

14. úgy véli, hogy a hatásvizsgálat és az azt követő elemzés paramétereinek és elveinek a 
központi banki kriptovalutáknak a csökkenő készpénzhasználatot kiváltó, a pénzügyi 
rendszerbe vetett bizalmat garantáló, a pénzügyi kirekesztés csökkentéséről és a egy 
nyilvános fizetési módhoz való hozzáférésről gondoskodó, egyúttal a pénzügyi és 
monetáris stabilitást garantáló szerepére kell támaszkodniuk;

15. hangsúlyozza, hogy az erősebb szabályozási és felügyeleti konvergencia szükségességét 
egy közös uniós keret kidolgozása céljából; kiemeli az európai felügyeleti hatóságok 
kulcsfontosságú szerepét ennek elősegítésében; szorgalmazza a strukturált párbeszédet az 
európai felügyeleti hatóságok és az illetékes nemzeti hatóságok között, amelynek az 
aktuális felügyeleti kihívásokra és az egységes felügyelet felé elmozduló gyakorlatok 
konvergenciájára kell összpontosítania minden szinten, különösen a digitális pénzügyi 
szolgáltatások, a pénzmosás elleni küzdelem, a magánélet védelme és az adatvédelem, 
valamint a kiberbiztonsági kihívások és lehetőségek tekintetében; úgy véli, hogy a 
digitális pénzügyi szolgáltatások területén ennek a strukturált párbeszédnek az arbitrázs 
és a felügyeleti verseny, valamint a határokon átnyúló műveletek előtt álló egyéb 
akadályok csökkentésére kell összpontosítania 

16. egyetért az EKB arra vonatkozó álláspontjával, hogy törvényes fizetőeszközként fontos 
a fizikai pénz; hangsúlyozza, hogy a virtuális fizetőeszközök és a digitális fizetés terén 
tett előrelépés nem eredményezheti azt, hogy korlátozásokat vezessenek be a készpénzes 
kiskereskedelmi fizetésekre vonatkozóan, vagy hogy eltöröljék a készpénzt;

17. aggodalmának ad hangot a kriptobányászat nagyfokú környezeti hatása miatt; 
hangsúlyozza, hogy olyan megoldásokra van szükség, amelyek célja az általánosan 
elterjedt kriptoeszközök ökológiai lábnyomának csökkentése; kéri a Bizottságot, hogy 
vegye ezt figyelembe az elkövetkező szabályozási kezdeményezések esetében, szem előtt 
tartva az Unió fenntartható fejlődési célok, valamint a legkésőbb 2050-ig klímasemleges 
társadalomra való átállás felé való elköteleződését;

A kriptoeszközökre vonatkozó keret meghatározása

18. úgy véli, hogy az új termékekre, például a kriptoeszközökre vonatkozó átfogó páneurópai 
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taxonómia kidolgozása szükséges lépés egy közös értelmezés kialakítása, a joghatóságok 
közötti együttműködés megkönnyítése és a határokon átnyúló tevékenységet folytató 
piaci szereplők számára a nagyobb jogbiztonság biztosítása felé; javasolja a meglévő 
nemzeti szabályozási és felügyeleti keretek figyelembevételét; kiemeli a 
kriptoeszközökre vonatkozó uniós kerettel kapcsolatos nemzetközi együttműködés és 
globális kezdeményezések fontosságát, különös tekintettel azok határok nélküli jellegére; 

19. úgy véli, hogy e változó piaci szegmenst figyelembe vevő, uniós szintű, nyílt végű 
taxonómiai sablon kidolgozása megfelelőbb lehet, tekintettel arra, hogy ez egy változó 
piaci szegmens, és egy ilyen taxonómiának megfelelő jogalkotási és szabályozási 
fellépések alapjául kell szolgálnia; ugyanakkor úgy véli, nincs egyenmegoldás a 
kriptoeszközök jogi besorolását illetően, ezért fontos egy olyan keretrendszer kialakítása, 
amely lehetővé teszi a felügyelők számára a megfigyelést és kiigazítást; 

20. hangsúlyozza, hogy a fogyasztóközpontú induló innovatív vállalkozások gyakran 
innovatív pénzügyi szolgáltatásokat építenek ki az uniós polgárok és cégek javára, 
valamint, hogy minden jogszabályi keretet annak szem előtt tartásával kell tervezni, hogy 
azok lehetővé tegyék a további innovációkat és a fogyasztók választási lehetőségeit a 
pénzügyi szolgáltatások területén;

21. megjegyzi, hogy a kriptoeszközök közös uniós szabályozási megközelítésének hiányában 
a tagállamok már megkezdték az egyoldalú jogalkotási és felügyeleti tevékenységek 
elfogadását, és növekvő nyomással néznek szembe a fogyasztóvédelemmel kapcsolatban; 
rámutat arra, hogy a tagállamok közötti eltérő értelmezések és a nem összehangolt eljárás 
a piac széttagoltságához, növekvő jogbizonytalansághoz, az egyenlő versenyfeltételek 
aláásásához vezethet, és lehetőséget biztosít a szabályozási arbitrázs számára;

22. ezért úgy véli, hogy minden további kategorizálásnak kiegyensúlyozottnak és 
rugalmasnak kell lennie annak érdekében, hogy alkalmazkodjon a fejlődő üzleti 
modellekhez és kockázatokhoz, valamint teret adjon az innovációnak és a 
versenyképességnek az ágazatban, ugyanakkor biztosítsa a kockázatok korai szakaszban 
történő azonosítását és mérséklését;

23. továbbá hangsúlyozza, hogy az alkalmazandó szabályozási és prudenciális eljárásokra 
vonatkozó iránymutatás pontosítására van szükség a szabályozási biztonság biztosítása, 
valamint a kriptoeszközök megfelelő felügyeletének és prudenciális kezelésének 
körvonalazása érdekében; elfogadja a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság és az EBH 
álláspontját, amely szerint a kriptoeszközöket szerző bankoknak konzervatív prudenciális 
kezelést kell alkalmazniuk az ilyen eszközök esetében, különös tekintettel a magas 
kockázatú kriptoeszközökre; 

24. úgy véli, hogy a szabályozott pénzügyi intézményekre, különösen a hitelintézetekre, a 
pénzforgalmi intézményekre és a nyugdíjalapokra egyedi maximális kitettségi 
határértékek vonatkoznak, tekintettel a kriptoeszköz-tevékenység magas szintjéhez 
kapcsolódó, a fogyasztó- és befektetővédelemre, valamint a pénzügyi stabilitásra 
jelentett lehetséges kockázatokra; úgy véli továbbá, hogy a hatékony átvilágítás, az 
átfogó irányítás és kockázatkezelés, a mindenfajta kitettséggel kapcsolatos teljes körű 
tájékoztatás, valamint a felügyeleti szervekkel folytatott folyamatos párbeszéd mind 
elsődleges fontosságúak; úgy véli, hogy a közeljövőben módosításra kerülő 
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tőkekövetelmény-keretnek tartalmaznia kell erre vonatkozó módosításokat;

25. úgy véli, hogy a kriptoeszközökkel kapcsolatos tevékenységekben részt vevő 
valamennyi közvetítőre és résztvevőre adott esetben a meglévő pénzügyi szabályozási 
keret normáit kell alkalmazni; hangsúlyozza továbbá, hogy jogi rendelkezéseket és 
mechanizmusokat kell létrehozni annak biztosítása érdekében, hogy a 
kriptoeszközökkel kapcsolatos tevékenységekre – különösen a fogyasztóvédelemre és a 
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemre – vonatkozó szabályozási 
előírásokat akkor is végrehajtsák, ha az ilyen tevékenységeket vagy szolgáltatásokat az 
Unión kívülről nyújtják vagy működtetik; hangsúlyozza továbbá, hogy a kriptoeszközök 
valamennyi kibocsátója és szponzora számára a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 
2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról szóló, 2014. május 15-i 
2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben23 (MiFID II) foglaltakkal 
legalább egyenértékű piaci átláthatóságra és integritásra vonatkozó konkrét szabályokra 
van szükség, a potenciális ügyfelek tájékoztatására vonatkozó szigorú szabályok 
megállapításával, amelyeknek egyértelműnek és nem félrevezetőnek kell lenniük, 
valamint alkalmassági értékelési követelményeket kell meghatározniuk; 

26. úgy véli, hogy egyes, nagyrészt illegális csatornákon keresztül használt kriptoeszközöket 
nem szabad a meglévő szabályozási rendszer hatálya alá vonni; kiemeli, hogy a nem 
kívánt legitimáció veszélyeztetné a fogyasztóvédelmet és aláásná a piac integritását; 
felhívja ezért a Bizottságot, hogy állapítson meg szigorú szabályokat a potenciális 
ügyfelek figyelmeztetésére vonatkozóan, és biztosítsa, hogy az illetékes hatóságok 
rendelkezzenek a szükséges beavatkozási hatáskörrel a főként illegális célokra használt 
kriptoeszközökkel kapcsolatos műveletek és tevékenységek korlátozására vagy 
betiltására; 

27. hangsúlyozza, hogy amint rendelkezésre áll a taxonómia, a részesedésekkel és a 
kriptoeszközöknek való kitettségekkel kapcsolatos kockázatokat teljes mértékben be kell 
építeni a felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárásba; e tekintetben kiemeli, hogy 
megfelelő és szabványosított közzétételi követelményekre van szükség a 
kriptoeszközökhöz kapcsolódó bármely lényeges kitettség vagy szolgáltatás 
vonatkozásában;

28. hangsúlyozza, hogy szükség lesz a hatályos uniós jogban meglévő szabályozási 
hiányosságok célzott változtatások révén történő kezelésére, valamint az új és fejlődő 
kriptoeszköz-tevékenységekre – például az ICO-kra vagy az elsődleges tőzsdei 
kibocsátásokra – vonatkozó egyedi szabályozási rendszerek létrehozására; megjegyzi, 
hogy bizonyos típusú kriptoeszközök jól illeszkedhetnek a meglévő szabályozási keretbe, 
például a MiFID II irányelvben meghatározott „átruházható értékpapírokként”; úgy véli, 
hogy azokat a kriptoeszközöket, amelyek a MiFID II hatálya alá tartozhatnak, ugyanúgy 
kell kezelni, mint az e rendszer hatálya alá tartozó egyéb átruházható értékpapírokat, és 
mint ilyenek, nem egyedi jogalkotási keretkialakítását, hanem a MiFID II vonatkozó 
rendelkezéseinek célzott módosítását tennék szükségessé; 

29. hangsúlyozza, hogy uniós szinten, harmonizált módon kell szabályozni egyes olyan 
kriptoeszközöket, amelyek nem tartoznának a MiFID II rendelkezéseinek hatálya alá;

23 HL L 173., 2014.6.12, 349. o.
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30. megjegyzi, hogy a stabil kriptopénzek a kriptoeszközök sajátos kategóriájába tartoznak; 
hangsúlyozza, hogy ebben a szakaszban a stabil kriptopénzek használata még nem 
jelentős az Unióban; ezért felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki olyan jogi keretet, 
amely többek között biztosítja a stabil kriptopénzek és a fiat pénzek közötti stabil 
átváltási árfolyamot, valamint azt, hogy a megfelelő stabil kriptopénzek bármikor 
névértéken fiat pénzre visszaválthatók legyenek;

31. hangsúlyozza, hogy az ICO-k és az elsődleges tőzsdei kibocsátások képesek javítani a 
kkv-k, az innovatív induló és a növekvő innovatív vállalkozások finanszírozáshoz 
jutását, felgyorsíthatják a technológiatranszfert, és a tőkepiaci unió alapvető részét 
képezhetik; megjegyzi azonban, hogy különböző felügyeleti hatóságok 
figyelmeztetéseket adtak ki az ICO-kkal kapcsolatban az átláthatósági és közzétételi 
követelmények hiánya miatt, amelyek kockázatot jelenthetnek a befektetők és a 
fogyasztók számára;

32. felhívja a Bizottságot, hogy értékelje az elsődleges tokenkibocsátásokra és az elsődleges 
tőzsdei kibocsátásokra vonatkozó jogalkotási keretre irányuló javaslat előnyeit az 
átláthatóság, a jogbiztonság, a befektető- és fogyasztóvédelem javítása, valamint az 
aszimmetrikus tájékoztatásból, a csalárd magatartásból és a jogellenes 
tevékenységekből eredő kockázatok csökkentése érdekében; kitart amellett, hogy e keret 
felügyeletét és nyomon követését uniós szinten kell koordinálni;

33. hangsúlyozza, hogy a kriptoeszközökre vonatkozó közös uniós keretnek elő kell segítenie 
a fogyasztók és a befektetők magas szintű védelmének, a piac integritásának és a 
pénzügyi stabilitásnak a megőrzését, a pénzmosás elleni rendelkezések – például a 
kriptoeszközökkel kapcsolatos ügyletekben részt vevő közvetítőkesetében az ügyfél jobb 
megismerésére vonatkozó kötelezettségek – alkalmazását – csak a minimális 
küszöbértéket el nem érő alkalmi ügyletekre vonatkozó mentességekkel –, valamint 
javítania kell az alapul szolgáló technológia felügyeletét annak biztosítása érdekében, 
hogy a bűncselekményeket vizsgáló hatóságok megbízhatóan és korlátozott erőfeszítés 
mellett azonosítani tudják a fizetési műveletek végső kedvezményezettjeit;

34. aggodalmát fejezi ki egy friss kutatással24 kapcsolatban, amely szerint a kriptoeszköz-
tranzakciók fele illegális tevékenységhez kapcsolódik, például illegális termékek vagy 
szolgáltatások vásárlásához, pénzmosáshoz, valamint zsarolóvírus-támadásokhoz 
kapcsolódó kifizetések; felhívja a figyelmet azokra a legújabb adatokra, amelyek szerint 
évente 76 milliárd dollár értékű illegális tevékenység kapcsolódik bitcoinhoz;

35. újfent megállapítja, hogy hatékonyan kell kezelni a határokon átnyúló tevékenységekből 
és új technológiákból eredő, pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemmel 
kapcsolatos kockázatokat, különös tekintettel a kriptoeszközök által jelentett 
kockázatokra;

36. hangsúlyozza, a kriptoeszközök pénzmosás elleni keretrendszerében meglévő, például az 
„Ismerd az ügyfeledet” elv alkalmazása tekintetében fennálló hiányosságok egyenlőtlen 
versenyfeltételekhez vezetnek a különféle pénzügyi tevékenységek között; úgy véli, hogy 

24 Elektronikus formában hozzáférhető az alábbi linken: https://ssrn.com/abstract=3102645.
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a kriptoeszközökhöz kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatókra vonatkozó, 
pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemmel kapcsolatos rendelkezéseket 
az Unióban szolgáltatásokat nyújtó külföldi szolgáltatók tekintetében is végre kell hajtani; 
hangsúlyozza, hogy a „virtuális eszközök” átfogó fogalommeghatározására van szükség 
ahhoz, hogy a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemmel kapcsolatos 
rendelkezések hívebben tükrözzék a kriptoeszközök jellegét és funkcióját; rámutat, hogy 
a terrorizmusfinanszírozás fogalommeghatározását ugyancsak aktualizálni kell annak 
biztosítása érdekében, hogy az ennek megfelelően a kriptoeszközökre is kiterjedjen;

37. tudomásul veszi a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) által elfogadott, a 
virtuáliseszköz-szolgáltatók utazási szabályaira vonatkozó jelenlegi 16. ajánlás 
aktualizálását, és felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg annak a pénzügyi 
rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára történő felhasználásának 
megelőzéséről, valamint a 2006/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 
648/2012/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2015. május 
20-i (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv keretein belül működő 
kriptopiacokra és e-pénztárca-szolgáltatókra gyakorolt hatásait25;

38. arra kéri továbbá a Bizottságot, hogy a FATF és az ESMA ajánlásaival összhangban 
bővítse a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem keretében kötelezett 
jogalanyok körét annak biztosítása érdekében, hogy a virtuális pénzváltó szolgáltatók, 
más típusú pénztárca-szolgáltatók és a ICO-k tekintetében a kriptoeszközökkel 
kapcsolatos minden tevékenységre a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni 
küzdelem terén azonos kötelezettségek vonatkozzanak;

39. úgy véli, hogy a digitális pénzügyi szolgáltatásokból senki sem maradhat ki, és hogy a 
digitális pénzügyi megoldások fogyasztók és lakossági befektetők rendelkezésére 
bocsátása mellett fokozott erőfeszítéseket kell tenni az átláthatóság, a nyilvánosság 
tájékoztatásának és az információkhoz való hozzáférés biztosítása érdekében; kéri a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy ruházzanak be a digitális jártasság és pénzügyi 
ismeretek fejlesztését célzó programokba;

40. megjegyzi, hogy a központi bankok által kifejlesztett digitális valuta bevezetése jelentős 
kihívásokkal és kockázatokkal jár együtt (pl. pénzügyi stabilitási kockázatok, 
betétvédelem, a monetáris politika transzmissziójával kapcsolatos következmények, 
hitelközvetítésre gyakorolt hatások, más fizetési módok helyettesítése, a magánpiaci 
szereplők kiszorítása stb.), amelyek könnyen felülmúlhatják a központi banki digitális 
valuták tekintetében érzékelt előnyöket;

41. megjegyzi, hogy az európai fizetési rendszerrel kapcsolatban érzékelt egyes hiányosságok 
a meglévő rendszer fokozatos fejlesztésével, például a költséghatékony azonnali fizetések 
intenzívebb bevezetésével orvosolhatók;

A pénzügyi ágazat kiberrezilienciájával kapcsolatos közös megközelítés

42. rámutat arra, hogy a pénzügyi szolgáltatások fokozódó digitalizációja, valamint a külső 
informatikai megoldások szolgáltatóihoz vagy karbantartási szolgáltatókhoz, például 
felhőszolgáltatókhoz történő kiszervezés különösen az induló innovatív vállalkozásokat 

25 HL L 141., 2015.6.5., 73. o.
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segítheti az innovációban és abban, hogy hozzáférjenek olyan technológiákhoz, 
amelyekhez egyébként nem férnének hozzá; figyelmeztet azonban arra, hogy a pénzügyi 
intézmények és piacok belső hibákból, külső támadásokból vagy pénzügyi nehézségekből 
eredő zavaroknak való kitettsége egyre hangsúlyosabbá válik, ezért a működési 
kockázatokat e változó helyzet fényében alaposan értékelni kell; úgy véli, hogy e 
tekintetben ezért bármilyen javasolt jogszabály fő célkitűzéseként a biztonságot, az 
ellenálló képességet és hatékonyságot kell meghatározni;

43. tudomásul veszi, hogy míg a kiberbiztonsági események összköltségét közismerten nehéz 
megállapítani, a 2018-as ágazati becslések a világgazdaságra vetítve 45 milliárd és 654 
milliárd USD között mozognak;

44. kiemeli, hogy az anyagi haszonszerzést szem előtt tartó kiberbűnözők fő célpontja 
hagyományosan a pénzügyi szektor volt;

45. aggasztónak tartja az ERKT elemzését, amely szerint valóban elképzelhető, hogy egy 
kiberbiztonsági eseményből a pénzügyi stabilitást veszélyeztető, rendszerszintű 
kiberbiztonsági válság alakuljon ki26;

46. rámutat arra, hogy az uniós pénzügyi szolgáltatási jogszabályok egyes ágazati elemei már 
tartalmaznak konkrét követelményeket az információbiztonsági irányítással 
kapcsolatban, míg az uniós pénzügyi szolgáltatási jogszabályok más területeire ez nem 
igaz; emlékeztet arra, hogy a felügyeleti hatóságok fogyasztói figyelmeztetést adtak ki az 
ICO-kkal kapcsolatban, mivel a megfelelő átláthatósági és közzétételi követelmények 
hiánya potenciális és súlyos kockázatokat okozhat a befektetők számára;

47. Felhívja a Bizottságot, hogy a vonatkozó jogszabályokban megállapított bármilyen 
következetlenség, hiányosság és joghézag kezelése érdekében – a nemzetközi előírásokat 
figyelembe véve – tegyen javaslatot az uniós pénzügyi szektorra vonatkozó IKT- és 
kiberbiztonsági követelmények terén történő jogszabályi változtatásokra; ezzel 
kapcsolatban arra kéri a Bizottságot, hogy fontolja meg az IKT-szolgáltatók 
felügyeletének szükségességét, tudomásul véve azokat a koncentrációs és továbbterjedési 
kockázatokat, amelyek abból eredhetnek, hogy a pénzügyi szolgáltatási ágazat nagy 
mértékben néhány IKT-szolgáltatóra és számításifelhő-szolgáltatóra támaszkodik;

48. Véleménye szerint e változtatásoknak az alábbi négy kulcsterületre kell összpontosítania:

a. az IKT irányításának és kockázatkezelésének korszerűsítése, valamint a nemzetközi 
szabványoknak való megfelelés;

b. az IKT-incidensekre vonatkozó jelentéstételi szabályok összehangolása;

c. a behatolási lehetőségekkel és az operatív rezilienciával kapcsolatos tesztelést 
szolgáló közös keret valamennyi pénzügyi ágazatban;

d. a kritikus külső IKT-szolgáltatók felügyelete és a rájuk vonatkozó 

26 Az ERKT 2020 februárjában közzétett egy jelentést a rendszerszintű kibertámadásokról 
(https://www.esrb.europa.eu/news/pr/date/2020/html/esrb.pr200219~61abad5f20.en.html)
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minimumszabályok;

49. hangsúlyozza a további – különösen a biztonsági eseményekre vonatkozó – 
információmegosztás, valamint az érintett szabályozó és felügyeleti hatóságok közötti 
fokozott koordináció szükségességét, figyelembe véve, hogy a reziliencia és a 
nagyléptékű kiberbiztonsági és működési eseményekkel való megbirkózásra való 
felkészültség megteremtése hatékony együttműködést igényel nemcsak a határokon 
átnyúlóan, hanem a különféle ágazatok között is; úgy véli, hogy ezt úgy kell 
megvalósítani, hogy a felügyeleteket bizonyos hatáskörökkel kell felruházni a harmadik 
felek által gyakorolt tevékenységek, nevezetesen a megerősített felülvizsgálati jogok, 
ellenőrzési jogok és szankcionálási jogok hatékonyabb felügyelete érdekében;

50. kéri a Bizottságot, hogy fokozza az együttműködést a nemzetközi fórumokon a 
felhőalapú számítástechnikával és a kiszervezéssel kapcsolatos nemzetközi előírások 
kidolgozásának elősegítése érdekében; kéri továbbá annak elemzését, hogy szükség van-e 
uniós szintű intézkedésekre annak érdekében, hogy a felhőalapú számítástechnika és a 
kiszervezés felügyelete összhangba kerüljön a hagyományos rendszerek felügyeletének 
szintjével; felhívja a figyelmet arra, hogy ezeken a területeken nemzetközi szabványokat 
is ki kell dolgozni; úgy véli, hogy míg a megfelelésért a pénzügyi szereplők felelnek, a 
kritikus harmadik fél szolgáltatók felügyeletének a koncentrációs kockázat és a pénzügyi 
stabilitást fenyegető kockázatok nyomon követésére és az illetékes hatóságok közötti 
együttműködés biztosítására kell irányulnia; úgy véli, hogy ezt úgy kell megvalósítani, 
hogy a felügyeleteket bizonyos hatáskörökkel kell felruházni a harmadik felek által 
gyakorolt tevékenységek, nevezetesen a megerősített felülvizsgálati jogok, ellenőrzési 
jogok és szankcionálási jogok hatékonyabb felügyelete érdekében;

51. hangsúlyozza, hogy a pénzügyi rendszer rezilienciájának biztosításához a pénzügyi 
szolgáltatásokkal kapcsolatos fejlett technológiai alkalmazások felügyeletére vonatkozó 
erős technológiai keretre van szükség; hangsúlyozza, hogy olyan konkrét stratégiára van 
szükség, amely fokozza a szabályozási technológia és a felügyeleti technológia 
használatát;

52. kéri a Bizottságot és a felügyeleti hatóságokat, hogy vezessenek be nem jogszabályi 
intézkedéseket a pénzügyi szektor nagyszabású kiberbiztonsági és működési események 
kezeléséhez szükséges operatív felkészültségének megerősítése érdekében, közös 
gyakorlatok, operatív protokollok (playbook-ok), biztonságos együttműködési eszközök, 
valamint a kritikus infrastruktúrák megerősítését és az európai tartalékkapacitások 
fejlesztését célzó beruházások révén; hangsúlyozza, hogy a felügyeleti hatóságoknak 
belső szakértelemmel és megfelelő erőforrásokkal kell rendelkezniük az ilyen feladatok 
ellátásához és a felügyeleti tevékenységek végrehajtásához;

53. felkéri a Bizottságot, hogy értékelje és felügyelje a „feketepiacon” belüli tranzakciók, a 
pénzmosás, a terrorizmusfinanszírozás, az adócsalás és adókikerülés, valamint más 
bűncselekmények lehetőségének kockázatát;

Adatok

54. emlékeztet arra, hogy az adatok gyűjtése és elemzése központi szerepet játszik a digitális 
pénzügyi szolgáltatások tekintetében, és ezért hangsúlyozza az adatokra vonatkozó 
meglévő jogszabályok következetes és technológiasemleges alkalmazásának 



RR\1213696HU.docx 21/33 PE650.539v02-00

HU

szükségességét; hangsúlyozza, hogy a mesterséges intelligencia az egyik kulcsfontosságú 
technológia az Unió globális szintű versenyképességének fokozása szempontjából;

55. rámutat arra, hogy a személyes adatok védelme tekintetében az Unió globális 
normaalkotó; kiemeli, hogy a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a személyes és nem 
személyes adatok továbbításának és felhasználásának meg kell felelnie valamennyi 
vonatkozó uniós jogszabálynak és nemzetközi megállapodásnak, ugyanakkor lehetővé 
kell tennie az innovatív finanszírozási kezdeményezések fokozásához szükséges 
adatáramlás jogszerű és biztonságos garantálását;

56. hangsúlyozza, hogy az innovatív finanszírozás fokozásához az EU-n belül szabad 
adatáramlásra van szükség; rámutat arra, hogy figyelemmel kell kísérni a határokon 
átnyúló adatáramlásokat – a harmadik országokba irányuló és onnan érkezőket is 
beleértve –, és azokra a magánélet védelmére és az adatvédelemre vonatkozó uniós 
jogszabályoknak kell vonatkozniuk;

57. e tekintetben kéri, hogy a Bizottság gondoskodjon róla, hogy a digitális pénzügyi 
szervezetek méltányos alapon hozzáférhessenek releváns és hasznos adatokhoz – az 
általános adatvédelmi rendelettel összhangban – a fogyasztói értéktöbblet növelése, a 
digitális finanszírozási lehetőségek előmozdítása, valamint az innovatív pénzügyi 
technológiai vállalkozások Unión belüli és kívüli növekedési lehetőségeinek biztosítása 
révén; hangsúlyozza, hogy a belső piacon tiszteletben kell tartani a versenyszabályokat, 
és biztosítani kell, hogy a fogyasztók érdekei és az innováció ne sérüljenek; kéri a 
Bizottságot, hogy kövesse nyomon a technológiai óriásvállalatok által kínált pénzügyi 
szolgáltatásokat, valamint azt, hogyan torzíthatják e szolgáltatók eredendő 
versenyelőnyei a piaci versenyt, illetve hogyan károsíthatják a fogyasztók érdekeit és az 
innovációt;

58. hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak egyensúlyra kell törekednie az adatbiztonság és a 
fogyasztóvédelem biztosítása között, fenntartva a fogyasztói élményt és a szolgáltatási 
hatékonyságot;

59. kéri a Bizottságot, hogy a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó 
elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. július 23-i 910/2014/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet27 szerinti meglévő uniós szabvány alapján mérlegelje a digitális 
vevőfogadást és a digitális pénzügyi azonosítók használatát, amelynek célja a meglévő 
szabályozási követelmények szükség szerinti harmonizálása az egész Unióban, valamint 
a belső piacon belüli kevésbé szétaprózott műveletek biztosítása és a vonatkozó 
pénzmosás elleni rendelkezéseknek való megfelelés érdekében történő alkalmazásuk 
megkönnyítése; hangsúlyozza, hogy a digitális pénzügyi személyazonosságok 
használatának lehetővé tétele minden ágazatban és tagállamban nagy jelentőséggel bír, és 
kiemeli annak lehetséges előnyeit, ugyanakkor biztosítani kell, hogy azok megfeleljenek 
az adatvédelmi és a magánélet védelmére vonatkozó normáknak, valamint megfelelő és 
arányos intézkedéseket kell garantálni az adatok és a személyazonossággal kapcsolatos 
incidensek elkerülése érdekében;

60. rámutat arra, hogy az „Ismerd az ügyfeledet” elven alapuló folyamatok esetében a 

27 (HL C 257., 2014.8.28., 73. o.)
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pénzügyi intézményeknél alkalmazott lakossági ügyfélbeléptetés jogi követelményei 
minden tagállamban különböznek, ezért a meglévő adatokkal gyakran nem lehetséges a 
határokon átnyúló ügyfélbeléptetés, ami a vállalati ügyfelek beléptetésére és az ehhez 
kapcsolódó „Ismerd az ügyfeledet”/„Ismerd a cégedet” elven alapuló folyamatra is 
érvényes; kéri a Bizottságot, hogy foglalkozzon ezzel a kérdéssel, és az „Ismerd az 
ügyfeledet” elv mozdítsa elő alapján a tagállamok által megkövetelt adatok 
harmonizációját;

61. elismeri, hogy a digitális szervezetek nemzeti és uniós szintű interoperabilitása 
kulcsfontosságú a kívánt piaci elfogadás eléréséhez;

62. rámutat arra, hogy a pénzügyi intézmények egyre gyakrabban használják a fogyasztói 
értéktöbblet-teremtés és a pénzügyi intézmények versenyképességének fenntartása 
szempontjából kulcsfontosságú ügyféladatokat vagy nagy adathalmazokat; újfent kiemeli 
a nagy adathalmazok alapjogi vonatkozásairól szóló 2017. március 14-i állásfoglalásában 
szereplő következtetéseket és ajánlásokat: emlékeztet az általános adatvédelmi rendelet 
által biztosított, a személyes adatok kezelésére szolgáló jogszabályi keretre, és felhívja az 
összes érdekelt felet, hogy biztosítsák az abban foglalt jogok érvényesítését; ezzel 
kapcsolatban kiemeli különösen az egyéneknek az adataik birtoklásához és az adataik 
feletti ellenőrzéshez való jogát, valamint az adathordozhatósághoz való jogot;

63. úgy véli, hogy a megosztott főkönyvi technológiákon alapuló, önállóan kezelt 
személyazonosság a digitális egységes piacon megjelenő új szolgáltatások és platformok 
kifejlesztésének kulcsfontosságú eleme lehet, amely független az adatgyűjtőktől és 
mellőzi a közvetítőket, ugyanakkor magas biztonsági és adatvédelmi előírásokat biztosít 
az egyes uniós polgárok számára;

64. úgy véli, hogy a digitális pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységekre 
vonatkozó hozzáférhető adatok és információk hiánya hátrányosan befolyásolhatja a 
növekedést, a fogyasztóvédelmet, a piac integritását és a pénzügyi stabilitást, valamint a 
pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás, az adókijátszás és az adókikerülés elleni 
küzdelmet; az aszimmetriák és a kockázatok csökkentése érdekében támogatja a fokozott 
átláthatóságot és jelentéstételt a digitális pénzügyi szolgáltatások vonatkozásában, 
különös tekintettel a nagy adathalmazok meglévő üzemeltetőire, amelyek aránytalan 
előnyöket szerezhetnek az adatokhoz való fokozott hozzáférés révén; kiemeli, hogy az 
egyenlő versenyfeltételeknek fontos szerepe van a határokon átnyúló adatokhoz való 
hozzáférésben, az általános adatvédelmi rendeletben a személyes adatok tekintetében 
biztosítottak szerint;

65. rámutat, hogy ebben az összefüggésben a szabványok kulcsszerepet játszanak az 
adatkezelés, -megosztás és -csere további előmozdításában, ideértve az adatok 
interoperabilitását és hordozhatóságát is. Ehhez emellett megbízható és jogilag 
biztonságos infrastruktúrára, valamint szilárd jogi keretre van szükség az adatok 
összegyűjtése és megosztása tekintetében, ami bizalmat ébreszt a vállalkozásokban az 
adatokkal kapcsolatos együttműködés iránt vállalatok közötti, sőt akár ágazatok közötti 
viszonylatban is;

66. szorgalmazza a „big data” technológia hatékony felügyeletét oly módon, amely orvosolja 
a modellek átláthatatlanságát, és egyúttal biztosítja a releváns és minőségi adatokhoz való 
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megfelelő hozzáférést; hangsúlyozza, hogy az algoritmusok, az adatkezelés és az adatok 
elemzése tekintetében nagyobb elszámoltathatóságra, megmagyarázhatóságra és 
átláthatóságra van szükség, mivel ez elengedhetetlen annak biztosításához, hogy az 
egyéneket megfelelően tájékoztassák személyes adataik kezeléséről;

67. kiemeli, hogy a nyílt banki tevékenységek új piaci szereplők bevonása révén fontos 
szerepet játszanak a fizetési szolgáltatások minőségének javításában, mivel ezen új piaci 
szereplők nagyobb működési és árhatékonyságot biztosítanak a fogyasztók számára; 
Hangsúlyozza, hogy a nyílt banki tevékenységekről a nyílt pénzügyi szolgáltatásokra való 
áttérés – azaz a pénzügyi szolgáltatások fizetésektől eltérő műveletekbe történő bevonása 
– olyan stratégiai prioritás, amely javíthatja a hatékonyságot, csökkentheti a 
koncentrációs kockázatokat és előmozdítja a pénzügyi kirekesztés felszámolását;

68. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és az azt kísérő ajánlásokat a 
Bizottságnak, a Tanácsnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.
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MELLÉKLET AZ ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNYHOZ
A KÉRT JAVASLAT TARTALMÁRA VONATKOZÓ RÉSZLETES AJÁNLÁSOK

A. A JAVASLAT ALAPELVEI ÉS CÉLKITŰZÉSEI

1. A digitális pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó szabályok jövőorientált 
megközelítésének megalapozása az Unióban;

2. Annak biztosítása, hogy a digitális pénzügyi szolgáltatások továbbra is a növekedés és a 
munkahelyteremtés innovatív motorjai lehessenek az egységes piacon;

3. A digitális pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kulcsfontosságú kérdések közös 
értelmezésének elősegítése és a vonatkozó rendelkezések összehangolásának 
ösztönzése, ami a határokon átnyúló tevékenység erősödéséhez fog vezetni;

4. Az uniós elveknek megfelelő adatmegosztás fokozása az innováció ösztönzése 
érdekében. A cél a nyilvános adatokhoz való hozzáférés megkönnyítése Unió-szerte. Ez 
nemcsak a digitális pénzügyi vállalatok, hanem számos más uniós szakpolitikai terület 
javát is szolgálná, és növelné a piac átláthatóságát;

5. Az Unió kezdeti fellépése tekintetében három terület mérlegelése: a kriptoeszközökre 
vonatkozó keret kidolgozása, a kiber- és működési reziliencia keretének kidolgozása, 
valamint a digitális vevőfogadás koncepciójának az egységes piacon belüli 
harmonizálása.

B. A JAVASOLT LÉPÉSEK

1. Egy olyan, a kriptoeszközökre vonatkozó jogalkotási javaslat előterjesztése, amely 
jogbiztonságot nyújt a kriptoeszközök kezelésével kapcsolatban, ugyanakkor szavatolja 
a fogyasztók és a befektetők magas szintű védelmét, a piac integritását és a pénzügyi 
stabilitást. A jogalkotási keretben nyitott és átfogó taxonómiát kellene alkalmazni, és a 
jogszabályok megalkotásánál az azonos tevékenységre és kockázatokra alkalmazandó 
azonos szabályok és kockázatok, valamint az arányosság elve szerint kellene eljárni, 
ezáltal minimalizálva a szabályozási arbitrázs lehetőségét és egyenlő feltételeket 
biztosítva; 

Egy ilyen jogalkotási javaslatnak: 

a) iránymutatást kell nyújtania az alkalmazandó szabályozási, felügyeleti és prudenciális 
eljárásokról és a kriptoeszközök kezeléséről; a kriptoeszközök kibocsátóira vagy 
szponzoraira nézve legalább a MiFID szabályaival egyenértékű, a piac átláthatóságára és 
integritására vonatkozó konkrét szabályokat kell meghatároznia;  

b) kezelnie kell a kriptoeszközökre vonatkozó meglévő uniós jogszabályok szabályozási 
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hiányosságait, például bizonyos kriptoeszközöknek a MiFID II szerinti „átruházható 
értékpapírokként” való besorolása révén annak biztosítása érdekében, hogy más 
átruházható értékpapírokkal azonos módon kezeljék őket; 

c) létre kell hoznia az új és fejlődő kriptoeszköz-tevékenységekre, például az ICO-kra 
vagy az elsődleges tőzsdei kibocsátásokra, valamint a meglévő szabályozási kereten kívül 
eső kriptoeszközökre vonatkozó egyedi szabályozási rendszert, biztosítva, hogy azokat 
uniós szinten harmonizált módon szabályozzák;

d) kezelnie kell a kriptobányászat környezeti hatásait és az általánosan elterjedt 
kriptoeszközök ökológiai lábnyoma csökkentésének szükségességét;

2. erősebb szabályozási és felügyeleti konvergencia felé való elmozdulás egy közös uniós 
keret kidolgozása céljából; a strukturált párbeszéd szorgalmazása az európai felügyeleti 
hatóságok és az illetékes nemzeti hatóságok között, amelynek az aktuális felügyeleti 
kihívásokra és az egységes felügyelet felé elmozduló gyakorlatok konvergenciájára kell 
összpontosítania a digitális pénzügyi szolgáltatások minden szintjén;

3. a stabil kriptopénzekre vonatkozó jogszabályi keret kidolgozása, biztosítva, hogy azok 
megfeleljenek legalább az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények tevékenységének 
megkezdéséről, folytatásáról és prudenciális felügyeletéről, a 2005/60/EK és a 
2006/48/EK irányelv módosításáról, valamint a 2000/46/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2009. szeptember 16-i 2009/110/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv1 előírásainak, beleértve a névértéken visszaváltható stabil átváltási árfolyamot 
is;

4. értékelés alapján a digitális pénzügyi szolgáltatások páneurópai tesztkörnyezetére 
vonatkozó uniós keretről szóló javaslat előterjesztése;

5. a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemmel kapcsolatos 
keretrendszer kriptoeszközökre vonatkozó alkalmazásának megerősítése és a meglévő 
kiskapuk megszüntetése, különös tekintettel a (34)–(38) bekezdésekben szereplő 
intézkedésekre;

6. annak biztosítása, hogy a digitális pénzügyi szolgáltatásokból senki se maradjon ki. kéri 
a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyenek intézkedéseket a digitális jártasság és 
pénzügyi ismeretek fejlesztése érdekében;

7. egy olyan, a kiberrezilienciára vonatkozó jogalkotási javaslat előterjesztése, amely az 
IKT-biztonságra vonatkozó egységes normákat biztosít az uniós pénzügyi szektorban. 
Egy ilyen keretnek jövőorientáltnak kell lennie, és a kibertámadásokkal szembeni 
ellenálló képességre vonatkozó jelenlegi szabályok korszerűsítésére kell 
összpontosítania, ugyanakkor meg kell szüntetnie a szabályozási joghézagokat és 
hiányosságokat, amelyek veszélybe sodorhatják a vállalkozásokat, a befektetőket és a 
fogyasztókat;

8. felhívja a Bizottságot, hogy vegye fontolóra a pénzügyi szolgáltatások terén az Unióban 

1 HL L 267., 2009.10.10, 7. o.
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szolgáltatásokat nyújtó IKT-szolgáltatók felügyeleti felülvizsgálatát a (47) bekezdésben 
foglaltak szerint;

9. felhívja a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot az uniós pénzügyi szektorra vonatkozó 
IKT- és kiberbiztonsági követelmények terén történő jogszabályi változtatásokra. 
Ezeknek a változásoknak a (48) bekezdésben felvázolt négy kulcsfontosságú területre 
kell összpontosítaniuk;

10. a felhőalapú számítástechnika és a kiszervezés területére vonatkozó uniós szabványok 
kidolgozására irányuló munka, a nemzetközi partnerekkel való egyidejű együttműködés 
mellett, az (50) bekezdésben foglaltak szerint;

Adatok

11. egy, a digitális vevőfogadásra vonatkozó keret előterjesztése. Egy ilyen keretnek meg 
kell felelnie a vonatkozó uniós jogszabályoknak, például a pénzmosás elleni 
rendelkezéseknek, az adatvédelmi és a magánélet védelmére vonatkozó normáknak, és 
az egységes piacon a digitális pénzügyi azonosítók egységes értelmezésének 
biztosítását, ugyanakkor a határokon átnyúló beszállás harmonizációját kell céloznia;

12. az algoritmusokkal, az adatfeldolgozással és az elemzéssel kapcsolatos 
elszámoltathatóság, megmagyarázhatóság és átláthatóság fokozására irányuló munka a 
(66) bekezdésben foglaltak szerint. 
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INDOKOLÁS

Bevezetés

A pénzügyi technológia (FinTech) néven ismert digitális pénzügyi szolgáltatások a pénzügyi 
szektor tevékenységeinek lehetővé tételét és bővítését célzó új technológiák alkalmazásából 
áll. A digitális pénzügyi szolgáltatások ezért kulcsfontosságú szerepet játszik a pénzügyi 
tevékenységek fejlesztésében és elterjesztésében, mivel alkalmazása jelentős előnyökkel, 
például a hatékonyság általános javulásával, költségcsökkentéssel, a fogyasztók megfelelőbb 
védelmével, jobb adatkezeléssel és nagyobb átláthatósággal jár. A digitális pénzügyi 
szolgáltatások által bevezetett potenciális újítások hozzájárulhatnak több folyamat 
automatizálásához, valamint számos beruházási és adminisztratív döntéshez, továbbá a piaci 
szereplők rendelkezésére álló adatok minőségének javítása révén hozzájárultak a hatékonyabb 
döntéshozatalhoz és a műveletek nyomon követhetőségéhez. Az új technológiai eszközök 
bevezetése – azok megfelelő kezelése esetén – a pénzügyi integráció szorosabbá fonódásához 
és az alternatív hitelezési és befektetési csatornákon keresztül megvalósuló, határokon átnyúló 
pénzmozgások erősödéséhez is vezethet a pénzügyi szektorban. Emellett – az európai 
tőkepiaci unió előmozdítását segítve – a digitális pénzügyi szolgáltatások kulcsszerepet 
fognak játszani az innováció és a határokon átnyúló akadályok lebontása terén, amennyiben 
továbbra is a tőkepiaci unió szélesebb körű célkitűzéseinek szerves részét képezik. Szem előtt 
tartva különösen a jelenlegi Covid-járványt és a digitális eszközök fogyasztók, befektetők és 
digitális pénzügyi szolgáltatások általi használatának ehhez kapcsolódó növekedését, mind a 
pénzügyi technológia elterjedésének, mind pedig az uniós gazdaságban betöltött szerepének 
további növekedésére lehet számítani. 

Ugyanakkor a technológia folyamatos fejlődése és potenciális alkalmazásainak más 
ágazatokban való bővítése gazdasági és szabályozási szempontból is az egyik legnagyobb 
kihívást jelenti. A digitális pénzügyi szolgáltatások elterjedése kockázatokkal jár olyan 
területeken, mint például a pénzügyi stabilitás, a pénzügyi bűnözés és a fogyasztóvédelem.

E szabályozási kihívások mellett a digitális pénzügyi szolgáltatások globális piaca is tovább 
bővül, előtérbe helyezve az e területen folytatott nemzetközi együttműködés fontosságát. Az 
Európai Uniónak képesnek kell lennie arra, hogy gyorsan reagáljon a globális piaci 
fejleményekre. Továbbá, bár az új technológiák alkalmazása a pénzügyi tevékenységekben 
hatalmas lehetőségeket kínál az európai pénzügyi szereplők számára, fennáll a veszélye 
annak, hogy az Európai Unió lemarad globális partnerei mögött. A digitális pénzügyi 
szolgáltatásokra vonatkozó szabályozási rendszerek nem egységesek, és hiányoznak a 
kockázati tőke és a meglévő európai digitális pénzügyi vállalatok növekedését ösztönző 
költségvetési eszközök. Ez számos európai szintű jogalkotási és nem jogalkotási intézkedés 
elfogadását teszi szükségessé, amelyek célja egyrészt a fent említett kihívások kezelése, 
másrészt a digitális pénzügyi ágazat Unió-szerte történő megszilárdítása és bővítése.

Az európai pénzügyi szervezeteknek – különösen a digitális pénzügyi szolgáltatások terén – 
átfogó és stabil szabályozási keretre van szükségük tevékenységük bővítéséhez és ahhoz, 
hogy jogbiztonságban működhessenek. Következésképpen minden olyan javaslatnak, 
amelynek célja a technológia finanszírozásra és potenciális kockázatokra gyakorolt hatásának 
eredményes szabályozása, elsősorban az egyenlő versenyfeltételek kialakítására kell 



PE650.539v02-00 28/33 RR\1213696HU.docx

HU

irányulnia (a megfelelő felügyelet és az egyenlő bánásmód ötvözésével), miközben a 
legjelentősebb pénzügyi stabilitási kockázatok kezelését célozza. Az Európai Bizottság 
javaslatainak technológiasemlegesnek kell lenniük, és az azonos kockázatot jelentő hasonló 
tevékenységek esetében az egyenlő jogalkotás elvét kell alkalmazniuk. Minden jogalkotási 
javaslatnak kockázatalapú megközelítést is kell alkalmaznia, és meg kell teremtenie az 
alapokat ahhoz, hogy a pénzügyi szervezetek és a fogyasztók egyre nagyobb mértékben 
részesülhessenek a digitális innováció előnyeiből, egyszersmind egyenlő versenyfeltételeket 
kell teremtenie.

Ezenkívül a szabályozók által világszerte végrehajtott intézkedések jó példaként 
szolgálhatnak az európai jogalkotók számára, mivel megmutatják, hogy a hatóságok milyen 
különböző módokon igyekeztek kezelni a digitális pénzügyi szolgáltatások elterjedéséből és a 
kriptoeszközök növekvő használatából eredő kockázatokat. A harmadik országok által 
elfogadott intézkedések mellett az olyan nemzetközi intézmények, mint például a Pénzügyi 
Stabilitási Tanács, a Nemzetközi Fizetések Bankja és a G7-ek stabil kriptopénzekkel 
foglalkozó munkacsoportja irányították a digitális pénzügyi szolgáltatások intelligens 
szabályozási megközelítésének kialakítására irányuló erőfeszítéseket.

E jelentés fő prioritásai a digitális pénzügyi szolgáltatások páneurópai szabályozási választ 
igénylő fő területeire irányulnak. A jelentés három olyan kérdéssel foglalkozik, amely 
jogalkotási intézkedés tárgyát képezi: a kriptoeszközök, a kiberreziliencia és az adatok 
kérdése. ületek központi szerepet játszanak az európai digitális pénzügyi szolgáltatások 
jövőbeli alakulása szempontjából.

A kriptoeszközökre vonatkozó keret meghatározása
 
A különböző kriptoeszközök megjelenése és az azokat érintő ügyletek bővülése vitákat váltott 
ki a pénzügyi stabilitásra gyakorolt lehetséges hatásukról. Ezért, mivel a kriptoeszköz-piac, 
amely jelenleg 5100, világszinten több mint 250 milliárd dollár értékű kriptoeszközt jelent2, 
továbbra is növekszik, fontos, hogy Európán belül készek legyünk megragadni az általuk 
kínált lehetőségeket, egyszersmind biztosítani tudjuk, hogy ne kerüljön veszélybe a pénzügyi 
stabilitás. Ezenkívül az átfogó és koherens szabályozási keret hiánya növeli a pénzügyi 
stabilitást fenyegető potenciális kockázatokat. Ez a helyzet az Európai Unióban, ahol a 
szabályozási rendszerek nem egységesek és általában véve elavultak, így nem értékelik 
hatékonyan a kriptoeszközök használatának kiterjesztésével járó következményeket. 
Következésképpen a Bizottságnak javaslatot kell előterjesztenie a kriptoeszközökre 
vonatkozó olyan keret létrehozása céljából, amely foglalkozik a pénzügyi piacokra gyakorolt 
lehetséges hatásukkal, és ennek megfelelően osztályozza azokat.
 
Ez a jelentéstervezet felszólítja a Bizottságot, hogy kezdje meg a kriptoeszközök 
taxonómiájának kidolgozását, melynek legmegfelelőbb kiindulópontja egy közös 
fogalommeghatározás lenne. Egy ilyen, a kriptoeszközökre vonatkozó páneurópai taxonómia 
elősegítené a különböző joghatóságok közötti együttműködést, és jogbiztonságot nyújtana a 
piaci szereplők számára. A taxonómiai sablonnak nyílt végűnek kell lennie, mivel a 
kriptoeszközök az elkövetkező években valószínűleg jelentős fejlődésen mennek majd 
keresztül. A kriptoeszközök meghatározásán túl minden szabályozási kezdeményezésnek 

2 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/648779/IPOL_STU(2020)648779_EN.pdf
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elsősorban a kriptoeszközök használatának bővüléséből eredő legsürgetőbb kockázatokra kell 
irányulnia, valamint biztosítania kell az új kockázatok korai szakaszban történő azonosítását. 
A bankszektor kriptoeszköz-állományokkal szembeni fokozott kitettségéből eredő 
kockázatokat is megfelelően kezelni kell.
 
Az egyenlő versenyfeltételek megléte előfeltétele annak, hogy a műveletek azonos 
szabályozás alá essenek, függetlenül attól, hogy mely tagállamban alkalmazzák azokat. 
Emellett fontos megvizsgálni, hogy miként lehet a jelenlegi jogszabályokat kiigazítani annak 
biztosítása érdekében, hogy ne legyenek hiányosságok vagy kiskapuk a kriptoeszközök 
használatát illetően.
 
Mindenesetre a kriptoeszközök fogalommeghatározásának kidolgozása és jövőbeli 
taxonómiájának mérlegelése során jogalkotóként el kell ismernünk, hogy a kriptoeszközök 
rövid távon valószínűleg fejlődni fognak. A pénzügyi szektor jövőbeli innovációi bővíthetik 
az ilyen típusú eszközök körét, vagy akár módosíthatják azok jellegét és lehetséges 
felhasználási módjait, ezért a szabályozóknak rugalmas szabályozási megközelítést kell 
kidolgozniuk a kriptoeszközökre vonatkozóan. Fejlődésük nem eredményezheti azt, hogy a 
teljes szabályozási keret elavulttá váljon. Ezért a kriptoeszközök esetében már kibocsátásuk 
pillanatától kezdve biztosítani kell a szabályozási biztonságot.

A jogszabályi kereten belül biztosítani kell, hogy a befektetők és a fogyasztók megfelelő 
védelemben részesüljenek, amikor kriptoeszközöket használnak vagy azokkal rendelkeznek. 
A megfelelő befektető- és fogyasztóvédelem biztosítása érdekében ki kell igazítani az „Ismerd 
az ügyfeledet” elv kötelezettségeit, és az alapul szolgáló technológia felügyeletét.

A pénzügyi ágazat kibertámadásokkal szembeni ellenálló képességének közös 
megközelítése

Mivel a pénzügyi ágazatban egyre nagyobb mértékben támaszkodunk a technológiára, a 
vállalkozások számára is fontos a kibertámadásokkal szembeni ellenálló képesség 
megerősítése annak érdekében, hogy megóvják a belső hibák vagy külső tényezők által 
okozott esetleges fennakadásokat. 

A Bizottságnak ezért célzott intézkedéseket kell javasolnia a kiberbiztonság növelésére a 
pénzügyi ágazatra vonatkozó hatályos jogszabályok következetlenségeinek és 
hiányosságainak kezelése révén. Ezért helyénvaló lehet olyan keretet javasolni, amely 
elsősorban a pénzügyi szektorra vonatkozik. Ennek a keretnek a jelenlegi szabályok 
korszerűsítésére és harmonizálására kell irányulnia, egyszersmind a pénzügyi ágazattal 
kapcsolatos aggályokra kell összpontosítania. 

Emellett az információs és kommunikációs technológia (IKT) gyors fejlődése szükségessé 
tette a meglévő szabályozási keret alkalmazása során feltárt következetlenségek és 
hiányosságok kezelését.  Következésképpen az IKT területén végrehajtott valamennyi 
jogszabályi változtatásnak az IKT korszerűsítésére, a jelentéstételi szabályok korábbi 
események fényében történő összehangolására, a kritikus IKT-szolgáltatók felügyeletének 
megerősítésére, valamint az összes pénzügyi ágazatban a behatolási lehetőségek és a 
működési ellenálló képesség tesztelését szolgáló közös keret kidolgozására kell 
összpontosítani.
 



PE650.539v02-00 30/33 RR\1213696HU.docx

HU

E jelentés felszólítja a Bizottságot, hogy foglalkozzon ezekkel az aggályokkal, egyben 
ösztönözze a nemzeti és európai szabályozó és felügyeleti hatóságok közötti további 
koordinációt.
 
Adatok

Az adatközpontú innováció a növekedés és a munkahelyteremtés egyik fő hajtóereje 
Európában és világszerte. Annak érdekében, hogy az EU részesülhessen e növekedés 
előnyeiből, fontos, hogy minden egyes ágazat tekintetében megfelelő adatpolitikák álljanak 
rendelkezésre, amelyek a jelenlegi kereteken, például az általános adatvédelmi rendeleten 
keresztül biztosítják a fogyasztói bizalom fenntartását, ugyanakkor lehetővé teszik, hogy a 
pénzügyi szektor vállalkozásai az egységes piacon belül élvezhessék az adatmegosztás 
előnyeit. 

Ezért fontos, hogy megfelelő intézkedéseket hozzunk a digitális pénzügyi ágazaton belül, 
amelyek segíthetnek a növekedés ösztönzésében és a finanszírozáshoz való hozzáférés 
biztosításában a jogalanyok széles köre számára, a mikrovállalkozásoktól és a kkv-któl 
kezdve egészen a nagyvállalatokig. Ebben az összefüggésben az adatok megosztása 
elősegítené annak biztosítását, hogy az európai vállalkozások képesek legyenek innovációra 
és terjeszkedésre az Unión belül és azon kívül is. A megfelelő szakpolitikák biztosítják mind 
az aszimmetriák, mind pedig a kockázatok csökkentését, míg a jó minőségű és hozzáférhető 
adatok hiánya akadályozhatja az európai vállalatok terjeszkedését.

Következésképpen az adatkezelés a digitális pénzügyi szolgáltatások kulcsfontosságú része, 
ami szükségessé teszi olyan következetes, technológiasemleges intézkedések bevezetését, 
amelyek célja az adatok megfelelő kezelésének biztosítása a pénzügyi ágazatban.
 
Ezen túlmenően az EU-nak az adatokkal kapcsolatos globális standardalkotóként betöltött 
hagyományos szerepe ambiciózus szabályozási megközelítést tesz szükségessé a pénzügyi 
szervezetek általi adatkezelés tekintetében, ahol a fogyasztóvédelem a jogalkotók egyik 
prioritása, mivel a fogyasztói adatokat, amelyek az elemzésüket lehetővé tevő kezdeti 
technológiai eszközök (az úgynevezett „nagy adathalmazok”) révén most különösen 
hasznosak, már most felhasználják a pénzügyi intézmények. Az ilyen felhasználás fokozott 
felügyeletére van szükség, különösen akkor, ha az a modellek átláthatatlanságának kezelését 
célozza, ugyanakkor garantálja a pénzügyi szereplők számára a vonatkozó adatokhoz való 
tisztességes hozzáférést.
 
Végezetül a jelentések felkérik a Bizottságot, hogy vizsgálja meg egy olyan, a digitális 
vevőfogadásra és a digitális pénzügyi azonosítók használatára vonatkozó keret bevezetésének 
lehetőségét, amely figyelembe veszi a jelenlegi nemzeti intézkedéseket is, mivel egy ilyen 
keret megkönnyítené a pénzügyi integrációt és a határokon átnyúló pénzügyi szolgáltatások 
nyújtását az egységes piacon.
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