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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s priporočili Komisiji o digitalnih finančnih storitvah: nova tveganja pri kriptosredstvih 
– regulativni in nadzorni izzivi na področju finančnih storitev, institucij in trgov
(2020/2034(INL))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 225 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju členov 7 in 8 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem 
pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu 
podatkov)1,

– ob upoštevanju Direktive (EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. 
novembra 2015 o plačilnih storitvah na notranjem trgu, spremembah direktiv 2002/65/ES, 
2009/110/ES ter 2013/36/EU in Uredbe (EU) št. 1093/2010 ter razveljavitvi Direktive 
2007/64/ES2,

– ob upoštevanju Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali 
financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in 
Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive 
Komisije 2006/70/ES3,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 19. februarja 2020 o evropski strategiji za 
podatke4:

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 8. marca 2018 o akcijskem načrtu za finančno 
tehnologijo: za bolj konkurenčen in inovativen evropski finančni sektor5,

– ob upoštevanju skupnega sporočila Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje 
zadeve in varnostno politiko z dne 6. aprila 2016 z naslovom „Skupni okvir o 
preprečevanju hibridnih groženj – odziv Evropske unije6,

– ob upoštevanju bele knjige Komisije z dne 19. februarja 2020 o umetni inteligenci – 
evropski pristop k odličnosti in zaupanju7,

–  ob upoštevanju odgovora podpredsednika Dombrovskisa v imenu Komisije z dne 10. aprila 

1 UL L 119, 4.5.2016, str. 1.
2 UL L 337, 23.12.2015, str. 35.
3 UL L 141, 5.6.2015, str. 73.
4 COM(2020) 0066.
5 COM(2018)0109.
6 JOIN(2016)0018.
7 COM(2020)0065.
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2017 na vprašanje E-001130/2017,

– ob upoštevanju končnega poročila Generalnega direktorata Komisije za finančno 
stabilnost, finančne storitve in unijo kapitalskih trgov iz oktobra 2019 o upravljanju na 
področju evropske točke za elektronski dostop na podlagi tehnologije razpršene 
evidence/tehnologije veriženja blokov8,

– ob upoštevanju študije Komisije o uporabi uredbe o medbančnih provizijah9,

– ob upoštevanju javnega posvetovanja Komisije z dne 17. februarja 2020 o pregledu 
regulativnega okvira za investicijska podjetja in upravljavce trga,

– ob upoštevanju končnega poročila foruma Komisije na visoki ravni o uniji kapitalskih 
trgov z dne 10. junija 2020 o novi viziji za evropske kapitalske trge10,

– ob upoštevanju končnega poročila strokovne skupine za obravnavanje regulativnih ovir 
za finančne inovacije z dne 13. decembra 2019: 30 priporočil o pravnem urejanju, 
inovacijah in finančnih storitvah,

– ob upoštevanju skupnega mnenja evropskih nadzornih organov za Evropsko komisijo z 
dne 10. aprila 2019 o tem, da je treba izboljšati zakonodajo v finančnem sektorju EU v 
zvezi z zahtevami glede upravljanja tveganj v finančnem sektorju EU, povezanih z rabo 
informacijskih in komunikacijskih tehnologij,

– ob upoštevanju skupnega mnenja evropskih nadzornih organov za Evropsko komisijo z 
dne 10. aprila 2019 o stroških in koristih razvoja usklajenega okvira za preskušanje 
odpornosti za pomembne udeležence na trgu in infrastrukturo vsega finančnega sektorja 
EU,

– ob upoštevanju poročila evropskega nadzornega organa z dne 7. januarja 2019 o finančni 
tehnologiji: regulativni peskovniki in vozlišča za inovacije11,

– ob upoštevanju smernic evropskih bančnih organov z dne 29. novembra 2019 o 
informacijskih in komunikacijskih tehnologijah in obvladovanju varnostnega tveganja,

– ob upoštevanju poročila Evropskega bančnega organa z dne 9. januarja 2019 z nasveti 
Evropski komisiji o kriptosredstvih,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za Komisijo z 
dne 9. januarja 2019 o prvih ponudbah kovancev in kriptosredstvih,

– ob upoštevanju posvetovalnega dokumenta Evropske komisije iz decembra 2019 o okviru 
EU za trge s kriptosredstvi,

 ob upoštevanju svoje zakonodajne resolucije z dne 27. marca 2019 o predlogu uredbe 

8https://op.europa.eu/sl/publication-detail/-/publication/98da7b74-38db-11ea-ba6e-01aa75ed71a1
9 https://ec.europa.eu/competition/publications/reports/kd0120161enn.pdf

10https://ec.europa.eu/info/files/200610-cmu-high-level-forum-final-report_sl
11 JC 2018 74.
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Evropskega parlamenta in Sveta o evropskih ponudnikih storitev množičnega 
financiranja za podjetja12,

 ob upoštevanju svoje resolucije z dne 3. oktobra 2018 o tehnologijah distribuirane knjige 
transakcij in blokovne verige: vzpostavljanje zaupanja z opuščanjem posrednikov13,

 ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. maja 2017 o finančni tehnologiji: vpliv 
tehnologije na prihodnost finančnega sektorja14,

 ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. februarja 2017 s priporočili Komisiji o pravilih 
civilnega prava o robotiki15,

 ob upoštevanju študije iz aprila 2020 z naslovom „Crypto-assets: Key developments, 
regulatory concerns and responses“ (Kriptosredstva: ključni razvoj, regulativna vprašanja 
in odzivi), ki jo je naročil Odbor Evropskega parlamenta za ekonomske in monetarne 
zadeve,

 ob upoštevanju študije iz februarja 2014 z naslovom „Consumer Protection: Aspects of 
Financial Services“ (Varstvo potrošnikov: vidiki finančnih storitev), ki jo je naročil 
njegov Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov,

– ob upoštevanju poročila Evropske centralne banke iz julija 2017 o vplivu digitaliziranih 
plačil malih vrednosti za katalizatorsko vlogo Eurosistema,

– ob upoštevanju govora Benoîta Coeura z dne 31. januarja 2019 z naslovom FinTech for 
the People (Finančna tehnologija za ljudi),

– ob upoštevanju govora Yvesa Merscha z naslovom Lending and payment systems in 
upheaval: the FinTech challenge (Obrat v posojilnih in plačilnih sistemih: izziv finančne 
tehnologije) na tretji letni konferenci o finančni tehnologiji in digitalnih inovacijah 26. 
februarja 2019,

– ob upoštevanju poročila Odbora za finančno stabilnost z dne 6. junija 2019 o 
decentralizirani finančni tehnologiji – poročilo o finančni stabilnosti ter vplivu na 
zakonsko urejanje in upravljanje,

– ob upoštevanju poročila Odbora za finančno stabilnost z dne 14. februarja 2019 o finančni 
tehnologiji in trga na področju finančnih storitev, razvoju na trgu in možnih vplivih na 
finančno stabilnost,

– ob upoštevanju poročila Odbora za finančno stabilnost z dne 16. julija 2018 o 
kriptosredstvih – poročilo o delu Odbora in organov za standarde, pripravljen za skupino 
G20,

– ob upoštevanju poročila Odbora za finančno stabilnost z dne 27. junija 2017 o vplivu 
finančne tehnologije na finančno stabilnost ter o nadzornih in regulativnih vprašanjih, ki 

12 Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0301.
13 Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0373.
14 Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0211.
15 Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0051.
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bi jih morali ustrezno organi pozorno spremljati („Financial Stability Implications from 
FinTech, Supervisory and Regulatory Issues that Merit Authorities“),

– ob upoštevanju posvetovalnega dokumenta Odbora za finančno stabilnost z dne 14. aprila 
2020 z naslovom „Addressing the regulatory, supervisory and oversight challenges raised 
by “global stablecoin” arrangements“ (Obravnavanje regulativnih in nadzornih izzivov, 
ki jih prinašajo ureditve na področju globalnega stabilnega kovanca),

– ob upoštevanju preiskave delovne skupine G7 za stabilne kovance iz oktobra 2019 o 
vplivu tovrstnih valut,

– ob upoštevanju smernic Projektne skupine za finančno ukrepanje iz junija 2019 za pristop 
k virtualnim sredstvom in virtualnim ponudnikom storitev na podlagi tveganj („Guidance 
for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers“),

– ob upoštevanju priporočil Projektne skupine za finančno ukrepanje, ki so bila 
posodobljena junija 2019, zlasti priporočila 16 o elektronskih prenosih sredstev,

– ob upoštevanju analize Banke za mednarodne poravnave iz januarja 2020 o političnih 
odzivih na finančno tehnologijo – pregled po državah,

– ob upoštevanju govora Fernanda Restoya z naslovom Regulating FinTech: what is going 
on, and where are the challenges? (Zakonsko urejanje finančne tehnologije: za kaj gre in 
kje so izzivi) dne 16. oktobra 2019 na 16. regionalnem političnem dialogu o javno-
zasebnem bančnem sektorju ASBA-BID-FELABAN,

– ob upoštevanju členov 47 in 54 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A9-0161/2020),

A. ker se področje digitalnih finančnih storitev v finančnem sektorju neprestano razvija, zato 
ga je treba neprekinjeno spremljati in preučevati, tako s sektorskega kot regulativnega 
vidika;

B. ker je na notranjem trgu Unije konkurenca odprta, cilj pa je ustvariti enake konkurenčne 
pogoje z usklajenim regulativnim okvirom na podlagi mednarodnih standardov, 
konvergence nadzora in sodelovanja pri nadzoru; ker bi morala zato finančna strategija 
Unije temeljiti na istih načelih;

C. ker je potreben uravnotežen pristop pri urejanju delovanja finančnotehnoloških podjetij, 
pri tem pa je treba spodbujati inovacije ter zagotavljati visoko raven zaščite vlagateljev 
in finančne stabilnosti;

D. ker se izraz „kriptosredstva“ uporablja za širok nabor digitalnih sredstev, kamor sodijo 
virtualne valute in žetoni, včasih pa ne zajema nekaterih oblik stabilnih kovancev ali 
določene kovance, denimo naložbene žetone;

E. ker sta najpogostejši značilnosti kriptosredstev, da (i) gre za zasebno upravičenost do 
sredstva, zahtevka ali pravice in (ii) da se pri njih uporablja kriptografija (šifriranje), kot 
menjalna osnova teh sredstev pa se uporabljajo razpršene evidence ali podobne 
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tehnologije;

F. ker nobena centralna banka ali javni organ v Uniji trenutno ne izdaja ali jamči za 
kriptosredstva, ki se lahko uporabljajo na različne načine, med drugim v izmenjavah, kot 
naložbe in pri dostopu do blaga ali storitev;

G. ker imajo stabilni kovanci podobne lastnosti kot druga kriptosredstva, niso sicer 
denominirani v točno določeni valuti, se pa opirajo na nabor orodij, ki nihanje njihove 
cene zmanjšujejo tako, da je izražena v določeni valuti; ker lahko nekatera kriptosredstva, 
tudi stabilni kovanci in z njimi povezane tehnologe, izboljšajo učinkovitost, konkurenco 
in transparentnost ter družbi prinesejo znatne priložnosti in koristi, saj bi lahko nekatera 
omogočila cenejša in hitrejša plačila ter zagotovila nove vire financiranja za mala in 
srednja podjetja; ker sklop orodij za zmanjšanje nihanja cen ni bil preizkušen v primerih 
izvajanja znatnega števila transakcij s stabilnimi kovanci;

H. ker je možno, da je javna razprava o uvedbi zasebnih stabilnih kovancev povezana z 
nekaterimi pomanjkljivostmi plačilnega okolja Unije;

I. ker se utegne zgoditi, da stabilni kovanci postanejo splošno razširjeno plačilno sredstvo, 
zaradi česar bi morali uvesti ustrezne regulativne in nadzorne ukrepe;

J. ker digitalna valuta centralne banke temelji na konceptu stabilnega sredstva, je po naravi 
suverena in se po tem loči od kriptosredstev; ker kitajska ljudska banka (People’s Bank 
of China) preizkuša centralnobančno digitalno valuto; poudarja, da utegne morebitna 
globalna uporaba te valute vplivati na mednarodno trgovino in varstvo potrošnikov;

K. ker se tako v Uniji kot na svetovni ravni že preučujejo morebitne pobude za izvajanje 
digitalnih valut centralnih bank;

L. ker imajo digitalne finančne storitve močan čezmejni element, ki presega zgolj raven 
Unije, zato na tem področju nujno potrebujemo mednarodno sodelovanje in oblikovanje 
standardov ter učinkovit nadzor Unije;

M. ker ima lahko razvoj orodij za digitalne finance močno komponento kapitalskih tokov, 
kar privablja čezmejne naložbe; poudarja, da lahko zato digitalne finance krepijo 
konkurenčnost Unije na svetovnih trgih;

N. ker je po tržnih podatkih16 iz junija 2020 na svetovnih trgih več kot 5600 kriptosredstev, 
njihova skupna tržna kapitalizacija pa presega 260 milijard USD17, od tega je 65 % samo 
bitcoinov;

O. ker so po tržnih podatkih stabilni kovanci junija 2020 dosegli skupno tržno kapitalizacijo 
v višini 10 milijard EUR, medtem ko so še januarja 2018 znašali 1,5 milijarde EUR, kljub 
temu, da je njihov doseg v primerjavi z drugimi kriptovalutami še vedno omejen, pa lahko 
hitro dosežejo svetovni obseg in široko bazo množičnih uporabnikov, zlasti, če jih 
sprejmejo tehnološki velikani (Bigtech), ki uporabljajo njihova omrežja;

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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P. ker so strokovnjaki Evropske centralne banke (ECB) v publikaciji iz leta 201918 zapisali, 
da so kriptosredstva sicer izjemno špekulativna, a ne ogrožajo neposredno finančne 
stabilnosti; ker se s tem stališčem strinjata Evropski organ za vrednostne papirje in trge 
(ESMA)19ter Evropski bančni organ (EBA)20; ker sta Mednarodni denarni sklad (MDS) 
v svojem poročilu o svetovni finančni stabilnosti za leto 2018 in Odbor za finančno 
stabilnost v svojem poročilu iz julija 2018 prišla do enakih zaključkov, čeprav bi bilo 
treba po mnenju slednjega razmere še naprej spremljati, saj na teh trgih hitro prihaja do 
sprememb;

Q. ker v skladu s poročilom EBA finančne institucije trenutno izvajajo razmeroma omejen 
obseg dejavnosti, ki so povezane s kriptosredstvi, vendar pa naj bi se njihov interes zanje 
po vsej verjetnosti povečal, zlasti zaradi vse večje uporabe rešitev, ki temeljijo na 
tehnologiji razpršene evidence; ker te dejavnosti vključujejo posedovanje ali pridobivanje 
izpostavljenosti kriptosredstvom, odkup prve ponudbe kovancev ali ponujanje storitev, 
povezanih s kriptosredstvi, kot je zagotavljanje storitev skrbniških denarnic ali izmenjav; 
ker trenutna bonitetna pravila niso primerna za zajetje visoke nestanovitnosti in velikega 
tveganja, povezana s kriptosredstvi;

R. ker nedavne raziskave kažejo, da se kriptosredstva večinoma uporabljajo kot špekulativne 
naložbe in ne kot plačilno sredstvo za blago ali storitve, ki jih ponuja zakoniti trgovec; 
ker so evropski nadzorni organi poudarili, da je uporaba kriptosredstev, ki se v okviru 
finančne uredbe Unije ne štejejo za finančne instrumente, povezana s posebnimi tveganji, 
in sicer za varstvo vlagateljev in potrošnikov ter za integriteto trgov; ker se lahko z 
uporabo kriptosredstev poveča tveganje pranja denarja, goljufivega ravnanja, davčne 
utaje in zunanjih napadov;

S. ker lahko nove tehnologije znatno prispevajo k temu, da se podjetjem, ki ponujajo 
finančne storitve, omogoči izpolnjevanje njihovih dolžnosti na področju nadzora in 
skladnosti;

T. ker je klasifikacija v naboru kriptosredstev, ki v skladu s pravom Unije štejejo za finančne 
instrumente, odvisna od nacionalnih pristojnih organov in njihove uporabe nacionalnega 
izvajanja prava Unije, zaradi česar prihaja do razhajanj v nadzornem in regulativnem 
pristopu, kar pa ogroža skladnost in enake konkurenčne pogoje v Uniji; ker takšna 
razvrstitev in vključevanje v zakonodajni okvir Unije nista breztežavna, saj imajo različna 
kriptosredstva različne značilnosti, ki se lahko spreminjajo;

U. ker bi lahko bil s prvimi ponudbami kovancev zagotovljen alternativni vir financiranja za 
inovativna in zagonska podjetja v zgodnji fazi njihovega razvoja, obenem hkrati pa bi 

18 https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-
bulletin/articles/2019/html/ecb.ebart201905_03~c83aeaa44c.en.html#toc4
19 ESMA Advice - Initial Coin Offerings and Crypto-Assets (Nasveti Evropskega organa za vrednostne papirje 
in trge (ESMA) – Prve ponudbe kovancev in 
kriptosredstvih)(https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-157-1391_crypto_advice.pdf).
20 Report with advice for the European Commission on crypto-assets (Poročilo Evropskega bančnega organa 
(EBA) z nasveti Evropski komisiji o kriptosredstvih) 
(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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lahko bili vlagatelji izpostavljeni velikim tveganjem za izgube zaradi njihove zelo 
špekulativne narave in izpostavljenosti goljufijam; ker je bilo v letnem gospodarskem 
poročilu Banke za mednarodne poravnave za leto 2018 ugotovljeno, da je bilo vsaj 22,5 
% prvih ponudb kovancev goljufivih Ponzijevih shem;

V. ker imajo kriptosredstva v vse bolj digitaliziranem svetu potencial za varno zmanjšanje 
transakcijskih stroškov, če se bo zanje uporavljala stroga regulativna ureditev, ki ustreza 
svojemu namenu in temelji na tveganju;

W. ker lahko digitalne finančne storitve na mnoge načine prispevajo k odpravljanju 
gospodarskih posledic pandemije covida-19 za državljane, mala in srednja ter druga 
podjetja in za finančne storitve; ker je izbruh pandemije covida-19 v različnih državah 
članicah v različnem obsegu izpostavil prednosti digitalnega financiranja za potrošnike 
in gospodarstvo;

X. ker velika tehnološka podjetja in svetovne digitalne platforme vse bolj ponujajo tudi 
finančne storitve; ker imajo ti veliki operaterji v digitalnem sektorju koristi od 
konkurenčnih prednosti, kot so ekonomija obsega, obsežna čezmejna uporabniška 
omrežja, enostaven dostop do financiranja in možnost pridobivanja velikih količin 
podatkov, ki jih uporabniki zagotavljajo na podlagi tehnologije za obdelavo podatkov, 
kot je „analiza velepodatkov“, s čimer se na različne načine ustvarja izjemna dodana 
vrednost; ker lahko prisotnost tehnoloških velikanov na trgih finančne tehnologije 
škoduje pošteni konkurenci in zavira inovacije;

Y. ker je ob nedavno odkriti goljufivi dejavnosti, povezani s podjetji v sektorju finančne 
tehnologije, postalo jasno, da je potrebno celovito gledišče glede tveganj za varstvo 
potrošnikov in vlagateljev, povezanih z neuspešnim finančnim poročanjem, goljufijami 
in postopki v primeru insolventnosti;

Z. ker se je delež negotovinskih plačil v zadnjih letih znatno povečal; ker bi morala biti kljub 
izboljšanju okvira za brezgotovinske transakcije še vedno na voljo možnost uporabe 
gotovine kot plačilnega sredstva;

AA. ker je finančni sektor največji uporabnik informacijskih in komunikacijskih tehnologij na 
svetu in zajema okoli petino vseh tovrstnih odhodkov;

AB. ker lahko z uporabo novih tehnologij v finančnem sektorju nastanejo nova tveganja, ki 
jih je treba regulirati in spremljati, da se zaščitijo finančna stabilnost, celovitost 
notranjega trga in varstvo potrošnikov;

AC. ker bo zaradi večje uporabe umetne inteligence v finančnih storitvah potrebna večja 
operativna odpornost in ustrezen nadzor ter varstvo podatkov v skladu z zakonodajo EU;

AD. ker lahko nove operativne težave, zlasti tveganja na področju informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij in varnosti, povzročijo sistemska tveganja za finančni sektor; 
proti tovrstnim novim tveganjem bi bilo treba sprejeti ustrezne ukrepe, kot je poudaril 
Evropski odbor za sistemska tveganja21;

21 https://www.esrb.europa.eu/news/pr/date/2020/html/esrb.pr200107~29129d5701.en.html
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AE. ker je pristop veljavnega pravilnika EU za finančne storitve pri vprašanju določb o 
operativnih tveganjih precej razdrobljen;

AF. ker so zaradi tveganj za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in varnost, s katerimi 
se sooča finančni sektor, in njegove povezanosti na ravni Unije potrebni posebni in 
naprednejši ukrepi, ki temeljijo na Direktivi (EU) 2016/1148 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 6. julija 2016 o ukrepih za visoko skupno raven varnosti omrežij in 
informacijskih sistemov v Uniji, ter jo tudi presegajo22;

AG. ker je kibernetska odpornost sestavni del prizadevanj za operativno odpornost finančnih 
institucij, ki jo skušajo ustrezni organi doseči na svetovni ravni;

AH. ker bi moralo biti na delujočem, trajnostnem in odpornem finančnem trgu Unije močno 
učinkovito razporejanje kapitala in tveganj, državljani pa bi morali biti na področju 
finančnih storitev finančno vključeni v kar največji možni meri;

AI. ker je lahko uporaba uporabe storitev v oblaku za ponudnike finančnih storitev z vidika 
operativne odpornosti in učinkovitosti veliko bolj koristna kot tradicionalne nedigitalne 
rešitve, vendar prinaša dodatne izzive, povezane z varnostjo podatkov in postopkov, 
kontinuiteto poslovanja v primeru izpadov povezave in splošno izpostavljenostjo 
kibernetskim kaznivim dejanjem;

AJ. ker morajo imeti ponudniki finančnih storitev in tehnološka podjetja enake konkurenčne 
pogoje za zagotovitev, da vsa podjetja konkurirajo pod enakimi pogoji v skladu z načelom 
„enako tveganje, ista dejavnost, ista ureditev“;

AK. ker digitalizacija finančnih storitev ne bi smela privesti do regulativne arbitraže, manjšega 
varstva potrošnikov in varnosti ali tveganj za finančno stabilnost;

AL. ker številne velike finančne institucije Unije uporabljajo storitve v oblaku ponudnikov iz 
tretjih držav;

AM. ker Evropski odbor za varstvo podatkov pomembno prispeva k razumevanju podjetij 
glede njihovih obveznosti, ki izhajajo iz splošne uredbe o varstvu podatkov;

AN. ker kriptosredstva, katerih izdajatelj običajno ni znan, ne ustvarjajo finančne terjatve do 
sredstva, v nasprotju s stabilnimi kovanci, premoženjskimi žetoni in blagovnimi žetoni, 
ki imajo vse znanega izdajatelja;

AO. ker bi morala njihova razvrstitev v pravo Unije zagotoviti regulativno predvidljivost in 
homogenost na evropskih trgih, čeprav se lahko žetoni, ki jih izdajajo podjetniki v obliki 
terjatev do likvidnostnih tokov, kapitalskih terjatev ali terjatev do izdelka/storitve v 
prihodnosti, razvrstijo na druge načine; ker bi bilo treba pri tehnološko in funkcionalno 
ustrezni regulativni ureditvi žetonov upoštevati morebitne hibridne zasnove in podati 
opredelitve, da bi zagotovili čim večje varstvo potrošnikov in vlagateljev ter večjo pravno 
varnost, pa tudi izkoristili velik potencial teh instrumentov za financiranje tveganih 
poslovnih projektov; ker je osnovna ekonomska funkcija žetonov pomembno merilo za 

22 UL L 194, 19.7.2016, str. 1.
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njihovo razvrščanje;

AP. ker je Projektna skupina za finančno ukrepanje (FATF) sprejela široko opredelitev 
virtualne valute in priporočila, da se v obveznosti za preprečevanje pranja denarja/boj 
proti financiranju terorizma (AML/CFT) vključijo vse fizične ali pravne osebe, ki izvajajo 
dejavnosti, vključno z izmenjavo kriptosredstev, prenosom kriptosredstev ter uporabo in 
zagotavljanjem finančnih storitev, povezanih z začetnimi ponudbami kovancev;

AQ. ker je pranje denarja izjemno nevarno in ga je treba na področju digitalnih finančnih 
storitev preprečiti; ker bi moral biti kljub temu, da lahko digitalne finančne storitve 
izboljšajo finančno vključenost, v skladu z zakonodajo Unije še vedno vzpostavljen 
celovit sistem poznavanja stranke in skladnosti s preprečevanjem pranja denarja; ker se 
lahko z uvedbo regulativnega statusa kriptosredstev kot plačilega sredstva namesto 
sredstva za izmenjavo izboljša spremljanje in preprečevanje finančnega kriminala;

AR. ker lahko večja povezljivost, internet stvari ter interakcija ljudi in strojev ustvarijo boljše 
izkušnje s finančnimi storitvami, vendar prinašajo tudi nova tveganja glede zasebnosti in 
varstva osebnih podatkov, kakovosti interakcije, upravljanja operativnih tveganj in 
izzivov, povezanih s kibernetsko varnostjo;

Priporočila

Splošni pomisleki

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;

2. meni, da bodo digitalne finance, ki imajo ključno vlogo pri razvoju finančnih dejavnosti, 
bistvene za uspeh unije kapitalskih trgov, saj zagotavljajo več možnosti financiranja za 
podjetja in državljane ter naložbene možnosti, ter spodbuja Komisijo, naj razmisli o tem, 
kako bi bilo mogoče okrepiti vlogo inovatorjev in tako izkoristiti prednosti digitalnih 
financ pri spodbujanju povezovanja kapitalskih trgov in udeležbe malih vlagateljev v 
Uniji ter povečati njihov obseg na svetovni ravni;

3. poudarja, da je čedalje bolj pomembno spremljanje in pregledovanje ukrepov v zvezi z 
regulacijo digitalnih finančnih storitev, zlasti ob upoštevanju, da ima ta sektor v času, ko 
se svet spopada s pandemijo covida-19, vse večji pomen; poudarja tudi, da je treba 
specifična tveganja, povezana z digitalnimi financami na regulativni in nadzorni ravni, 
vključiti v ustrezen zakonodajni okvir in določbe o varstvu potrošnikov;

4. meni, da je pomembno, da Komisija svoje delo za razvoj mednarodnih standardov dobro 
uskladi z mednarodnimi forumi in regulativnimi organi, saj digitalne finančne storitve po 
naravi sodijo v več jurisdikcij, brez poseganja v pristojnost Unije sprejemanje 
regulativnih in nadzornih določb glede na okoliščine v Uniji; opozarja zlasti, da je treba 
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zagotoviti interoperabilnost regulativnega okvira Unije z mednarodno dogovorjenimi 
načeli;

5. ugotavlja, da je razvoj številnih tehnologij, povezanih z digitalnimi finančnimi storitvami, 
še vedno v povojih; poudarja, da je treba zato pred sprejetjem novih zakonodajnih 
ukrepov vselej opraviti temeljito in v prihodnost usmerjeno oceno tveganj in koristi za 
potrošnike in finančno stabilnost; poziva Komisijo, naj pri svojem delu na področju 
finančne tehnologije uporabi sorazmeren, medsektorski in celovit pristop, ki temelji na 
tveganjih in je usmerjen v rezultate;

6. poziva Komisijo, naj uporabi znanje in izkušnje, pridobljene v okviru Evropskega foruma 
za pospeševalce inovacij, da bi delovala kot prva na trgu pri vzpostavitvi ugodnega in 
trajnostnega okolja za evropska finančnotehnološka vozlišča in podjetja, ter uveljavljene 
finančne industrije, ki uporablja digitalne finančne storitve, da bi se povečale in privabile 
tuje naložbe ter okrepila prisotnost Unije na svetovnih trgih; 

7. zato meni, da bi bilo treba digitalne finančne storitve obravnavati kot bistveno in 
učinkovito orodje za evropska mala in srednja podjetja, ki lahko zagotovijo hitre rešitev 
v realnem času, ki ustrezajo njihovim potrebam po financiranju; meni, da lahko 
digitalne finance pomagajo zapolniti vrzel v financiranju malih in srednjih podjetij;

8. poudarja, da bi morali vsi ukrepi na ravni Unije zagotoviti, da imajo udeleženci na trgu, 
tako mali kot veliki, reguliran prostor za inovacije, ter da bi morala vsaka nova ali 
posodobljena zakonodaja in nadzor na področju digitalnih finančnih storitev odražati 
naslednja načela:

a. enake dejavnosti in pravila za enakovrstne storitve in z njimi povezana podobna 
tveganja,

b. sorazmernost in tehnološka nevtralnost;

c. pristop, ki temelji na tveganju, transparentnosti in odgovornosti;

d. spoštovanje temeljnih pravic, zlasti varstva zasebnosti in osebnih podatkov, kot je 
zagotovljeno s členoma 7 in 8 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah;

e. visoka raven varstva potrošnikov in vlagateljev;

f. enaki konkurenčni pogoji;

g.   inovacijam prijazen pristop;

9. poudarja, da bi morali vsi novi ali posodobljeni ukrepi na ravni Unije upoštevati hiter 
razvoj na rastočih trgih kriptosredstev in prvih ponudb kovancev; poudarja, da je treba na 
notranjem trgu zagotoviti enake konkurenčne pogoje, pri čemer je treba preprečevati 
izbiranje najugodnejšega sodišča in regulativno arbitražo; opozarja, da takšni ukrepi ne 
bi smeli zavirati priložnosti za rast podjetij, zlasti malih in srednjih, in bi morali omogočiti 
trajnosten ekosistem za razvoj digitalnih finančnih storitev na notranjem trgu, hkrati pa 
zagotavljati finančno stabilnost, celovitost trga ter varstvo vlagateljev in potrošnikov;
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10. poudarja, da so lahko regulativni peskovniki in inovacijska vozlišča uporabna orodja za 
digitalna finančna podjetja pri preskušanju inovativnih finančnih produktov, finančnih 
storitev ali poslovnih modelov v nadzorovanem okolju ter da pristojnim organom 
omogočijo boljše razumevanje teh dejavnosti in razvoj regulativnega strokovnega znanja 
na področju nastajajočih tehnologij, s tem pa se tudi spodbuja dialog med podjetji in 
regulativnimi organi; vendar poudarja, da lahko ustvarjajo tudi znatna tveganja na 
področju varstva potrošnikov in vlagateljev ter omogočajo finančne goljufije, povzročijo 
pa lahko tudi razdrobljenost nadzora in regulativno arbitražo;

11. poudarja, da bi si morali vsi peskovniki, tudi na evropski ravni, prizadevati za ravnovesje 
med spodbujanjem inovacij in finančne stabilnosti ter varstvom vlagateljev in 
potrošnikov ob upoštevanju velikosti, sistemskega pomena in čezmejnih dejavnosti 
zadevnih podjetij; poziva Komisijo, naj vzpostavi skupni okvir Unije za vseevropski 
peskovnik za digitalne finančne storitve, saj bi s tem dodatno spodbudili finančne 
inovacije in okrepili stabilnost ter obenem zmanjšali razdrobljenost nadzora; 

12. poudarja, da je izredno pomemben trikotnik zaupanja, preverjanja identitete in podatkov, 
saj se z njim zagotovi zaupanje upravljavcev, vlagateljev, potrošnikov in nadzornikov v 
digitalne finančne storitve; 

13. meni, da bi bilo treba dodatno analizirati pobude za izvajanje centralnobančnih digitalnih 
valut v Uniji in po svetu; poziva Evropsko centralno banko, naj razmisli o izvedbi celovite 
ocene učinka, da bi predstavila možnosti za izvajanje teh valut, vključno z analizo koristi 
in tveganj, povezanih z uvedbo digitalnega evra; meni, da bi bilo treba pri tej oceni 
upoštevati tudi vlogo temeljnih tehnologij; nadzorne organe Unije poziva, naj spodbujajo 
nadaljnje raziskave na tem področju, Komisijo in Evropsko centralno banko pa, naj 
vzpostavita dialog na mednarodni ravni ter ocenita morebitne koristi in posledice bolj 
razširjene uporabe centralnobančnih digitalnih valut na svetovni ravni;

14. meni, da bi morali parametri in načela za oceno učinka in naknadno analizo temeljiti na 
vlogi centralnobančnih digitalnih valut pri kompenziranju manjše rabe gotovine, 
vzpostavljanju zaupanja v finančni sistem, zagotavljanju večje finančne vključenosti in 
dostopa do javnih plačilnih sredstev ter finančne in monetarne stabilnosti;

15. poudarja, da je potrebno večje regulativno in nadzorno zbliževanju, da bi razvili skupni 
okvir Unije; poudarja, da imajo pri tem ključno vlogo evropski nadzorni organi; poziva k 
strukturiranemu dialogu med evropskimi nadzornimi organi in pristojnimi nacionalnimi 
organi, kjer bi se morali osredotočiti na aktualne nadzorne izzive in zbliževanje praks za 
razvoj nemotenega nadzora na vseh ravneh, namreč digitalnih finančnih storitev, 
preprečevanja pranja denarja, varstva zasebnosti in podatkov ter izzivov in priložnosti, ki 
izhajajo iz zagotavljanja kibernetske varnosti; meni, da bi moral v tem strukturiranem 
dialogu na področju digitalnih finančnih storitev poudarek na zmanjševanju tekmovanja 
za arbitražo in nadzor ter drugih ovir za čezmejno poslovanje; 

16. se strinja z ECB o pomembnosti fizičnega denarja kot zakonitega plačilnega sredstva; 
poudarja, da napredek na področju digitalnih valut in plačevanja ne sme privesti do 
omejevanja maloprodajnih gotovinskih plačil ali odprave gotovine;

17. izraža veliko zaskrbljenost zaradi vpliva rudarjenja kriptovalut na okolje; poudarja, da so 
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potrebne rešitve za ublažitev ekološkega odtisa glavnih kriptosredstev; poziva Komisijo, 
naj to upošteva v vseh prihodnjih regulativnih pobudah, pri čemer je treba upoštevati 
zavezanost EU ciljem trajnostnega razvoja in potrebnemu prehodu na podnebno nevtralno 
družbo, ki naj bi ga dosegla najpozneje do leta 2050;

Opredelitev okvira za kriptosredstva

18. meni, da je treba uvesti vseevropsko taksonomijo za nove produkte, kot so kriptosredstva, 
da bi zagotovili enotno razumevanje, omogočili lažje sodelovanje med jurisdikcijami in 
zagotovili večjo pravno varnost za udeležence na trgu, ki poslujejo čezmejno; priporoča, 
da se upoštevajo obstoječi nacionalni regulativni in nadzorni okviri; meni, da so pri 
oblikovanju okvira Unije za kriptosredstva pomembni sodelovanje in globalne pobude, 
saj imajo ta sredstva značilno čezmejno naravo; 

19. meni, da je oblikovanje odprte predloge taksonomije na ravni Unije morda primernejše, 
če upoštevamo, da gre za razvijajoči se tržni segment in da bi morala takšna taksonomija 
služiti kot podlaga za ustrezne zakonodajne ali regulativne ukrepe; vendar meni, da pri 
pravni kvalifikaciji kriptosredstev ni enotne rešitve, ki bi ustrezala vsem, zato je potreben 
okvir, ki bi nadzornikom omogočal spremljanje in prilagajanje; 

20. poudarja, da zagonska podjetja, ki se usmerjajo na potrošnike, pogosto oblikujejo 
inovativne finančne storitve v korist državljanov in podjetij Unije ter da bi moral 
zakonodajni okvir krepiti nove inovacije in izbiro potrošnikov na področju finančnih 
storitev;

21. ugotavlja, da so države članice zaradi odsotnosti skupnega regulativnega pristopa EU za 
kriptosredstva že začele sprejemati enostranske zakonodajne in nadzorne ukrepe ter se 
soočajo z vse večjim pritiskom zaradi pomislekov glede varstva potrošnikov; poudarja, 
da lahko različne razlage in neusklajen pristop v državah članicah povzročijo 
razdrobljenost trga, povečajo pravno negotovost, ogrozijo enake konkurenčne pogoje in 
odpirajo vrata regulativni arbitraži;

22. zato meni, da bi moralo nadaljnje razvrščanje potekati uravnovešeno in prožno, da bi 
upoštevali nove poslovne modele in tveganja ter omogočili manevrski prostor za 
inovacije konkurenčnost v tem sektorju, obenem pa je treba poskrbeti, da se tveganja 
odkrijejo že v zgodnjih fazah;

23. poudarja tudi, da so potrebne bolj jasne smernice o tem, kateri regulativni in bonitetni 
postopki se uporabljajo, da se na področju kriptosredstev poskrbi za regulativno varnost 
ter ustrezen nadzor in njihovo bonitetno obravnavo; se strinja s stališčem Baselskega 
odbora in EBA, da bi morale banke, ki pridobivajo kriptosredstva, uporabljati 
konservativno bonitetno obravnavo kriptosredstev, zlasti tistih z visokim tveganjem; 

24. meni, da za regulirane finančne institucije, zlasti kreditne institucije, plačilne institucije 
in pokojninske sklade, veljajo posebne zgornje meje izpostavljenosti glede na morebitna 
tveganja za varstvo potrošnikov in vlagateljev ter za finančno stabilnost, ki so povezana 
z obsežnim poslovanjem s kriptosredstvi; poleg tega se strinja, da so bistvenega pomena 
zanesljiva potrebna skrbnost, zanesljivo upravljanje in obvladovanje tveganj, popolno 
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razkritje vsake izpostavljenosti in zanesljiv dialog z nadzorniki; meni, da bi bilo treba v 
zvezi s tem pri prihodnjem pregledu okvira kapitalskih zahtev vključiti ustrezne 
spremembe;

25. meni, da bi morali vsi zastopniki in udeleženci, ki se ukvarjajo z dejavnostmi na področju 
kriptosredstev, delovati v skladu z ustreznimi standardi obstoječega finančnega 
regulativnega okvira; nadalje poudarja, da je treba vzpostaviti pravne določbe in 
mehanizme za zagotovitev, da se regulativni standardi za dejavnosti na področju 
kriptosredstev, zlasti v zvezi z varstvom potrošnikov ter preprečevanjem pranja denarja 
in financiranja terorizma, uporabljajo tudi, kadar se take dejavnosti ali storitve 
zagotavljajo ali izvajajo zunaj Unije; poleg tega poudarja, da posebna pravila o 
preglednosti in celovitosti trga, ki so vsaj enakovredna pravilom iz Direktive 2014/65/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov in 
spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU23 (MiFID II) za vse izdajatelje 
ali sponzorje kriptosredstev, določajo stroga pravila glede obveščanja potencialnih strank, 
ki bi morala biti jasno in ne zavajajoče, ter zahteve glede ocene primernosti; 

26. meni, da nekaterih kriptosredstev, ki se večinoma uporabljajo v nezakonitih kanalih, ne 
bi smeli upravičiti tako, da bi zanje veljala obstoječa regulativna ureditev; poudarja, da 
bi vsaka nezaželena legitimacija ogrozila varstvo potrošnikov in celovitost trga; zato 
poziva Komisijo, naj določi stroga pravila v zvezi z opozarjanjem potencialnih strank in 
zagotovi, da imajo pristojni organi potrebna pooblastila za posredovanje, da bi omejili ali 
prepovedali operacije in dejavnosti v zvezi s kriptosredstvi, ki se pretežno uporabljajo za 
nezakonite namene; 

27. meni, da bi bilo treba tveganja, povezana z imetjem kriptosredstev in izpostavljenostjo 
kriptosredstvom, v celoti vključiti v proces nadzornega pregleda in ovrednotenja, ko bo 
taksonomija na voljo; v zvezi s tem poudarja, da so potrebne ustrezne in standardizirane 
zahteve po razkritju vseh bistvenih izpostavljenosti ali storitev, povezanih s 
kriptosredstvi;

28. poudarja, da bo treba odpraviti regulativne vrzeli v obstoječi zakonodaji Unije s ciljnimi 
spremembami, a tudi zasnovati namenske regulativne ureditve za novonastajajoče 
dejavnosti na področju kriptosredstev, na primer za prve ponudbe kovancev ali ponudbe 
prvih izmenjav; ugotavlja, da bi se nekatere vrste kriptosredstev lahko vključile v 
obstoječi regulativni okvir, kot so na primer prenosljivi vrednostni papirji, opredeljeni v 
direktivi MiFID II; meni, da bi bilo treba kriptosredstva, ki bi lahko spadala v MiFID II, 
obravnavati enako kot druge prenosljive vrednostne papirje, za katere velja ta ureditev, 
in kot taka ne bi zahtevala prilagojenega zakonodajnega okvira, temveč ciljno usmerjene 
spremembe ustreznih določb MiFID II; 

29. ugotavlja, da je treba na ravni Unije na usklajen način urediti nekatera kriptosredstva, ki 
ne spadajo na področje uporabe določb MiFID II;

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 

23 UL L 173, 12.6.2014, str. 349.
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stabilnimi kovanci in fiat valutami ter da se lahko zadevni stabilni kovanec kadar koli 
ponovno pretvori nazaj v fiat valuto po nominalni vrednosti;

31. poudarja, da lahko prve ponudbe kovancev in ponudbe prvih izmenjav povečajo dostop 
do financiranja za mala in srednja podjetja, inovativna zagonska podjetja in podjetja v 
razširitveni fazi, pospešijo prenos tehnologije in so lahko bistven del unije kapitalskih 
trgov; vendar ugotavlja, da so različni nadzorni organi zaradi pomanjkanja preglednosti 
in zahtev po razkritju, ki bi lahko povzročili tveganja za vlagatelje in potrošnike, izdali 
opozorila v zvezi s prvimi ponudbami kovancev;

32. zato poziva Komisijo, naj oceni prednosti predloga zakonodajnega okvira za prve 
ponudbe kovancev ali ponudbe prvih izmenjav, da bi povečali preglednost, pravno 
varnost, varstvo vlagateljev in potrošnikov ter zmanjšali tveganja, ki izhajajo iz 
asimetričnih informacij, goljufivega ravnanja in nezakonitih dejavnosti; poudarja, da je 
treba nadzor in spremljanje tega okvira usklajevati na ravni Unije;

33. poudarja, da bi moral skupni okvir Unije za kriptosredstva prispevati k varovanju visoke 
ravni varstva potrošnikov in vlagateljev, celovitosti trga in finančne stabilnosti, izvrševati 
uporabo določb o preprečevanju pranja denarja, kot so obveznosti glede poznavanja 
stranke v zvezi z zastopniki, ki opravljajo transakcije, povezane s kriptosredstvi, z 
izjemami samo za občasne transakcije pod najnižjim pragom, ter izboljšati nadzor nad 
osnovno tehnologijo, da bi organi, ki preiskujejo kazniva dejanja, lahko zanesljivo in 
zlahka identificirali končne upravičence plačilnih transakcij;

34. je zaskrbljen zaradi ugotovitev nedavne raziskave24, ki kaže, da je polovica transakcij s 
kriptosredstvi povezana z nezakonitimi dejavnostmi, kot so nakup ali prodaja 
nezakonitega blaga ali storitev, pranje denarja in plačila v napadih z izsiljevalskim 
programjem; opozarja na nedavne ugotovitve, ki kažejo, da 76 milijard dolarjev 
nezakonite dejavnosti letno vključuje bitcoine;

35. poudarja, da je treba učinkovito obravnavati tveganja na področju preprečevanja pranja 
denarja in financiranja terorizma, ki izhajajo iz čezmejnih dejavnosti in novih tehnologij, 
zlasti tistih, ki jih predstavljajo kriptosredstva;

36. poudarja, da obstoječe vrzeli v okviru preprečevanja pranja denarja za kriptosredstva, kot 
je uporaba načela poznavanja stranke, povzročajo neenake konkurenčne pogoje med 
različnimi vrstami finančnih dejavnosti; meni, da bi bilo treba določbe o preprečevanju 
pranja denarja in financiranja terorizma za ponudnike storitev, povezanih s kriptosredstvi, 
izvrševati tudi za tuje ponudnike, ki svoje storitve ponujajo v Uniji; poudarja, da je 
potrebna celovita opredelitev „virtualnih sredstev“, da bi bolje odražala naravo in 
funkcijo kriptosredstev za namene preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma; 
poudarja, da je treba posodobiti tudi opredelitev financiranja terorizma, da se zagotovi 
ustrezna pokritost s kriptosredstvi;

37. je seznanjen, da je bilo obstoječe priporočilo 16 Projektne skupine za finančno ukrepanje 
v zvezi s pravilom o potovanjih za ponudnike virtualnih naložbenih storitev (VASP) 
posodobljeno, in poziva Komisijo, naj preuči njegove posledice za ponudnike storitev 

24 Na voljo v elektronski obliki na naslovu https://ssrn.com/abstract=3102645.
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kriptoizmenjevanja in digitalne denarnice v okviru Direktive (EU) 2015/849 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za 
pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 
Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES25,

38. poziva Komisijo, naj v skladu s priporočili Projektne skupine za finančno ukrepanje in 
ESMA razširi področje uporabe pooblaščenih subjektov v okviru preprečevanja pranja 
denarja in financiranja terorizma za zagotovitev, da za vse dejavnosti, ki vključujejo 
kriptosredstva, kar zadeva ponudnike virtualno-virtualnih izmenjav, druge kategorije 
ponudnikov storitev denarnic in prvih ponudb kovancev, veljajo enake obveznosti 
preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma;

39. meni, da pri širitvi digitalnega financiranja ne bi smel biti nihče prezrt in da je treba 
razpoložljivost digitalnih finančnih rešitev za potrošnike in nepoklicne vlagatelje 
dopolniti z večjimi prizadevanji za zagotovitev preglednosti, ozaveščenosti javnosti in 
dostopa do informacij; poziva Komisijo in države članice, naj vlagajo v programe za 
izboljšanje digitalnega in finančnega opismenjevanja;

40. ugotavlja, da so z uvedbo digitalne valute, ki jo razvijajo centralne banke, povezani veliki 
izzivi in tveganja (npr. tveganja za finančno stabilnost, zaščita vlog, posledice za prenos 
monetarne politike, posledice za kreditno posredništvo, nadomeščanje drugih plačilnih 
sredstev, izrivanje zasebnih udeležencev na trgu itd.), ki bi lahko zlahka prevladali nad 
domnevnimi koristmi centralnobančnih digitalnih valut;

41. ugotavlja, da bi bilo mogoče nekatere domnevne pomanjkljivosti evropskega plačilnega 
sistema odpraviti s postopnim izboljšanjem veljavne ureditve, denimo z okrepljeno 
uvedbo stroškovno učinkovitih takojšnjih plačil;

Enovit pristop h kibernetski odpornosti finančnega sektorja

42. poudarja, da se finančne storitve vse bolj digitalizirajo in dajejo v podizvajanje zunanjim 
ponudnikom informacijskotehnoloških rešitev ali izvajalcem storitev vzdrževanja, na 
primer ponudnikom storitev v oblaku, kar lahko zlasti zagonskim podjetjem pomaga pri 
inoviranju in dostopu do tehnologije, ki jim sicer ne bi bila na voljo; svari pa, da so 
finančne institucije in trgi vse bolj izpostavljeni motnjam zaradi notranjih napak, zunanjih 
napadov ali kot posledica finančnih težav, zato je treba v tem še vedno razvijajočem se 
okolju skrbno oceniti operativna tveganja; meni, da bi morali torej osnovni cilji vse 
predlagane zakonodaje na tem področju biti varnost, odpornost in učinkovitost;

43. se zaveda, da je skupne stroške kibernetskih incidentov izredno težko izračunati, a v 
panogi ocenjujejo, da so leta 2018 v svetovnem gospodarstvu nanesli nekako med 45 in 
654 milijardami USD;

44. želi poudariti, da je finančni sektor že od nekdaj osrednja tarča kibernetskih kriminalcev, 
ki se skušajo finančno okoristiti;

45. je zaskrbljen zaradi analize Evropskega odbora za sistemska tveganja (ESRB), ki je 

25 UL L 141, 5.6.2015, str. 73.
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pokazala, da bi lahko kibernetski incident resnično povzročil sistemsko kibernetsko krizo, 
ki bi ogrozila finančno stabilnost26;

46. poudarja, da nekateri sektorski deli zakonodaje Unije o finančnih storitvah že vsebujejo 
specifične zahteve v zvezi z upravljanjem informacijske varnosti, medtem ko to ne velja 
za druga področja zakonodaje Unije o finančnih storitvah; želi spomniti, da nadzorni 
organi potrošnikom izdajajo opozorila v zvezi z začetnimi ponudbami kovancev, saj 
lahko premajhna ali neustrezna preglednost in zahteve o razkritju vlagateljem prinesejo 
resna tveganja;

47. poziva Komisijo, naj za finančni sektor Unije predlaga zakonodajne spremembe na 
področju informacijske in komunikacijske tehnologije ter zahtev glede kibernetske 
varnosti in pri tem upošteva mednarodne standarde, zato da bi uredili vse nedoslednosti, 
razhajanja in vrzeli, ki jih je mogoče najti v ustrezni zakonodaji; glede tega poziva 
Komisijo, naj preuči, ali bi bilo treba imeti nadzorni pregled nad ponudniki informacijske 
in komunikacijske tehnologije, kajti zaradi velikega zanašanja na majhno število 
ponudnikov te tehnologije in računalništva v oblaku obstaja veliko tveganje koncentracije 
in širjenja negativnih vplivov;

48. meni, da se je treba pri spremembah osredotočiti na štiri osrednja področja:

a. posodobitev upravljanja informacijske in komunikacijske tehnologije in 
obvladovanja tveganj na tem področju ter skladnost z mednarodnimi standardi;

b. uskladitev pravil za poročanje v zvezi z informacijsko-komunikacijskimi incidenti,

c. enotni okvir za testiranje odpornosti proti vdorom in operativne odpornosti v vseh 
finančnih sektorjih,

d. nadzor nad ključnimi tretjimi ponudniki informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij in minimalni standardi zanje;

49. poudarja, da je potrebna nadaljnja izmenjava informacij, predvsem o incidentih, in 
intenzivnejše usklajevanje med ustreznimi regulativnimi in nadzornimi organi, seveda pa 
je treba upoštevati, da za večjo odpornost in pripravljenost na obvladovanje obsežnih 
kibernetskih in operativnih incidentov potrebno resnično čezmejno in medsektorsko 
sodelovanje; meni, da bi bilo treba to storiti tako, da se nadzornim organom podelijo 
nekatera pooblastila, da bodo lahko dejansko nadzorovali dejavnosti, ki jih izvajajo tretje 
strani, in sicer večje pravice do inšpekcijskih pregledov, revizijske pravice in pravice 
sankcioniranja;

50. poziva Komisijo, naj okrepi sodelovanje v mednarodnih forumih, da bi pripomogla k 
razvoju mednarodnih standardov na področju računalništva v oblaku in zunanjega 
izvajanja; poziva tudi k analizi, ali so za Unijo potrebni specifični ukrepi, da bi nadzor 
nad računalništvom v oblaku in zunanjim izvajanjem uskladili z ravnjo nadzora nad 
tradicionalnimi sistemi; poudarja, da je treba na teh področjih oblikovati tudi mednarodne 
standarde; meni, da čeprav so za skladnost sicer odgovorni finančni subjekti, bi moral biti 

26 ESRB je februarja 2020 objavil poročilo o sistematičnih kibernetskih napadih 
(https://www.esrb.europa.eu/news/pr/date/2020/html/esrb.pr200219~61abad5f20.en.html)
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nadzor nad kritičnimi tretjimi ponudniki usmerjen v spremljanje tveganja koncentracije, 
tveganj za finančno stabilnost in zagotavljanje sodelovanja med ustreznimi organi; meni, 
da bi bilo treba to storiti tako, da se nadzornim organom podelijo nekatera pooblastila, da 
bodo lahko dejansko nadzorovali dejavnosti, ki jih izvajajo tretje strani, in sicer večje 
pravice do inšpekcijskih pregledov, revizijske pravice in pravice sankcioniranja;

51. meni, da odpornost finančnega sistema zahteva trden tehnološki okvir za nadziranje 
naprednih tehnoloških aplikacij v finančnih storitvah; poudarja, da je potrebna konkretna 
strategija, ki bo pomagala okrepiti uporabo regulativne (RegTech) in nadzorne 
tehnologije (SupTech);

52. poziva Komisijo in nadzornike, naj uvedejo nezakonodajne ukrepe za večjo operativno 
pripravljenost finančnega sektorja na obvladovanje obsežnih kibernetskih in operativnih 
incidentov, in sicer skupne vaje, operativne protokole, varna orodja za sodelovanje in 
naložbe za okrepitev kritične infrastrukture in evropskih rezervnih zmogljivosti; 
poudarja, da morajo imeti nadzorniki interno strokovno znanje in ustrezna sredstva za 
izvajanje teh nadzornih in drugih ukrepov;

53. poziva Komisijo, naj oceni in spremlja tveganje trgovinskih priložnosti na 
novonastajajočem črnem trgu ter tveganje pranja denarja, financiranja terorizma, davčnih 
goljufij in utaj ter drugih kaznivih dejavnosti;

Podatki

54. želi opomniti, da sta za digitalne finančne storitve osrednjega pomena zbiranje in analiza 
podatkov, zato poudarja, da je treba veljavno zakonodajo o podatkih uporabljati dosledno 
in tehnološko nevtralno; poudarja, da je umetna inteligenca ena ključnih tehnologij za 
večjo konkurenčnost Unije na svetovni ravni;

55. poudarja, da Unija postavlja svetovne standarde na področju varstva osebnih podatkov; 
želi spomniti, da bi bilo treba pri prenosu in uporabi osebnih in neosebnih podatkov v 
sektorju finančnih storitev spoštovati vso ustrezno zakonodajo Unije in mednarodne 
sporazume, obenem pa omogočiti zakonit in varen pretok podatkov, ki je potreben za 
okrepitev inovativnih finančnih pobud;

56. meni, da je za povečanje inovativnega financiranja potreben prost pretok podatkov v 
Uniji; poudarja, da je treba čezmejni prenos podatkov, tudi v tretje države in iz njih, 
spremljati in urejati s pravom Unije o zasebnosti in varstvu podatkov;

57. v zvezi s tem poziva Komisijo, naj poskrbi, da bodo lahko digitalnofinančni subjekti 
enakovredno dostopali do ustreznih, zanesljivih in koristnih podatkov v skladu s splošno 
uredbo o varstvu podatkov, in sicer z ustvarjanjem večje vrednosti za stranke, 
spodbujanjem potenciala digitalnih finančnih storitev in zagotavljanjem priložnosti za 
rast inovativnih finančnotehnoloških podjetij v Uniji in zunaj nje; poudarja, da je 
pomembno spoštovati pravila konkurence na notranjem trgu in zagotoviti, da te 
dejavnosti ne bodo v nasprotju z interesi potrošnikov ali inovacijami; poziva Komisijo, 
naj spremlja, kako veliki akterji ponujajo finančne storitve in kako bi lahko njihova 
konkurenčna prednost izkrivljala konkurenco na trgu ter škodovala interesom 
potrošnikov in zavirala inovacije;
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58. poudarja, da mora Komisija poiskati ravnovesje med zagotavljanjem varnosti podatkov 
in varstva potrošnikov ter varovanjem pozitivne potrošniške izkušnje in učinkovitosti 
storitev;

59. poziva, naj Komisija na podlagi obstoječega standarda Unije iz Uredbe (EU) št. 910/2014 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in 
storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi 
Direktive 1999/93/ES27 razmisli o infrastrukturi za digitalni vstop in uporabo digitalnih 
finančnih identitet, s katero bi harmonizirali sedanje regulativne zahteve v Uniji, če bi 
bilo potrebno, in olajšali uporabo teh identitet, da bodo operacije na notranjem trgu manj 
razdrobljene in da bodo skladne z ustreznimi določbami o preprečevanju pranja denarja; 
poudarja, da je uporaba digitalnih finančnih identitet v vseh sektorjih in državah članicah 
pomembna in prinaša potencialne koristi, a je treba poskrbeti, da so skladne z normami 
varstva podatkov in zasebnosti ter zagotoviti ustrezne in sorazmerne ukrepe za 
preprečitev incidentov v zvezi s podatki ali identiteto;

60. poudarja, da imajo države članice različne pravne zahteve za postopke poznavanja strank 
v zvezi z vstopanjem neprofesionalnih strank in da zato čezmejni vstop z obstoječimi 
nabori podatkov pogosto ni mogoč, kar velja tudi za vstopanje poslovnih strank in z njim 
povezanim procesom poznavanja stranke/podjetja; poziva Komisijo, naj se loti tega 
vprašanja in spodbuja k uskladitvi podatkov, ki jih za postopke poznavanja strank 
zahtevajo države članice;

61. se zaveda, da je interoperabilnost med digitalnimi subjekti na nacionalni ravni in ravni 
Unije poglavitnega pomena za želeno tržno sprejetost;

62. poudarja, da finančne institucije vse bolj uporabljajo podatke svojih strank ali 
velepodatke, saj so pomembni za ustvarjanje dodane vrednosti za stranke in vzdrževanje 
konkurenčnosti; želi ponovno opozoriti na ugotovitve in priporočila iz svoje resolucije z 
dne 14. marca 2017 o posledicah velepodatkov za temeljne pravice: želi opomniti na 
zakonodajni okvir za obdelavo osebnih podatkov iz splošne uredbe o varstvu podatkov in 
poziva vse deležnike, naj si čim bolj prizadevajo zagotoviti izvrševanje pravic iz uredbe; 
zlasti poudarja načelo, da ima posameznik pravico do lastništva in nadzora nad svojimi 
podatki ter do prenosljivosti podatkov;

63. meni, da je lahko samostojna in neodvisna identiteta, ki temelji na tehnologiji razpršene 
evidence, osrednji element za nastanek cele vrste novih storitev in platform enotnega 
digitalnega trga, ki bodo neodvisne od združevalcev podatkov in bodo obšle posrednike, 
hkrati pa posameznim državljanom EU zagotavljale visoke standarde varnosti in varstva 
podatkov;

64. meni, da je lahko odsotnost dostopnih in zanesljivih podatkov in informacij o digitalnih 
finančnih dejavnostih škodljiva za rast, varstvo potrošnikov, celovitost trga in finančno 
stabilnosti ter za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma, davčnim utajam in 
izogibanju davkom; se zavzema za večjo preglednost in boljše poročanje o digitalnih 
finančnih dejavnostih, da bi zmanjšali nesorazmerja in tveganja, zlasti v zvezi z 
uveljavljenimi operaterji velepodatkov, ki bi lahko zaradi večjega dostopa do podatkov 
pridobili nesorazmerno večje koristi; poudarja, da so pri čezmejnem dostopu do podatkov 

27 UL L 257, 10.10.2009, str. 73.
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pomembni enaki konkurenčni pogoji, kar v zvezi z osebnimi podatki zagotavlja splošna 
uredba o varstvu podatkov;

65. poudarja, da imajo standardi tu odločilno vlogo, saj dodatno spodbujajo upravljanje, 
deljenje in izmenjavo podatkov, vključno z njihovo interoperabilnostjo in prenosljivostjo. 
Potrebna sta tudi zaupanja vredna in pravno varna infrastruktura ter trden pravni okvir v 
zvezi z združevanjem in izmenjavo podatkov, ki bosta podjetjem vlivala zaupanje v 
sodelovanje na področju podatkov med podjetji ali celo med panogami;

66. poziva k dejanskemu nadzoru nad velepodatkovno analitiko, tako da bo mogoče ustrezno 
urediti nepreglednost modelov in poskrbeti, da bodo na voljo relevantni in kakovostni 
podatki; poudarja, da so v zvezi z algoritmi, obdelavo podatkov in analitiko potrebne 
večja odgovornost, razložljivost in preglednost, saj so to bistvena orodja za zagotavljanje, 
da bo posameznik ustrezno obveščen o obdelavi svojih osebnih podatkov;

67. poudarja, da je odprto bančništvo pomembno za večjo kakovost plačilnih storitev, saj 
omogoča vključevanje novih udeležencev na trgu, ki potrošniku zagotavljajo večjo 
operativno in cenovno učinkovitost; poudarja, da je prehod z odprtega bančništva na 
odprte finančne storitve, torej vključevanje finančnih storitev, ki niso zgolj plačila, 
strateška prednostna naloga, ki bi lahko izboljšala učinkovitost, zmanjšala tveganja 
koncentracije in okrepila finančno vključenost;

68. naroči svojemu predsedniku, naj posreduje to resolucijo in priložena priporočila 
Komisiji in Svetu ter parlamentom in vladam držav članic.
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PRILOGA K PREDLOGU RESOLUCIJE
PRIPOROČILA O VSEBINI ZAHTEVANEGA PREDLOGA

A. NAČELA IN CILJI PREDLOGA

1. Postaviti temelje pristopu za oblikovanje pravil o digitalnih finančnih storitvah v Uniji, 
ki bo usmerjen v prihodnost.

2. Zagotoviti, da bodo lahko digitalne finančne storitve tudi v prihodnje inovativna gonilna 
sila za rast in ustvarjanje delovnih mest na celotnem enotnem trgu.

3. Prizadevati si za enotno razumevanje najpomembnejših vprašanj v zvezi z digitalnimi 
finančnimi storitvami in spodbujati usklajevanje ustreznih določb, kar bo pripomoglo k 
okrepljenemu čezmejnemu poslovanju.

4. Okrepiti izmenjavo podatkov v skladu z načeli Unije, da bi spodbujali inovacije in s tem 
omogočili lažje dostopanje do javnih podatkov v Uniji, kar ne bi bilo koristno le za 
digitalne finančne družbe, temveč tudi za številna druga področja politike Unije ter bi 
izboljšalo preglednost trga.

5. Obravnavati prva tri področja, na katerih bi morala Unija ukrepati, namreč razvoj okvira 
za kriptosredstva, razvoj okvira za kibernetsko in operativno odpornost, ter prizadevanja 
za uskladitev koncepta digitalnega vstopanja na enotnem trgu.

B. PREDLAGANI UKREPI

1. Vložiti zakonodajni predlog za kriptosredstva, ki bo zagotavljal pravno varnost na tem 
področju ter visoke standarde varstva potrošnikov in vlagateljev, celovitost trga in 
finančno stabilnost. Ta okvir bi moral izhajati iz odprte in obsežne vseunijske 
taksonomije in biti usmerjen k zakonodajnemu urejanju po načelu enakih pravil za isto 
dejavnost in tveganja ter po načelu sorazmernosti, saj bi s tem zmanjšali regulativno 
samovoljnost in zagotovili enake konkurenčne pogoje. 

Zakonodajni predlog bi moral: 

a) vsebovati smernice o veljavnih regulativnih, nadzornih in bonitetnih postopkih ter 
obravnavi kriptosredstev; določati izrecna pravila o preglednosti in celovitosti trga, ki bi 
bila vsaj enakovredna pravilom iz druge direktive o trgih finančnih instrumentov (MiFID 
II) za izdajatelje ali sponzorje kriptosredstev; 

b) urediti regulativne vrzeli v sedanji zakonodaji Unije v zvezi s kriptosredstvi, na primer 
z razvrstitvijo nekaterih kriptosredstev med prenosljive vrednostne papirje v skladu z 
direktivo MiFID II, da se zanje zagotovi enaka obravnava kot za druge prenosljive 
vrednostne papirje; 
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c) vzpostaviti namensko regulativno ureditev za nove in novonastajajoče dejavnosti 
kriptosredstev, kot so prve ponudbe kovancev (ICO) ali prve ponudbe na borzi (IEO), in 
za vsa kriptosredstva, ki ne sodijo v sedanji regulativni okvir, poskrbeti pa je treba, da se 
bodo na ravni Unije zakonsko urejala na usklajen način;

d) upoštevati ali urejati okoljski vpliv rudarjenja kriptovalut in potrebo po rešitvah za 
ublažitev ekološkega odtisa glavnih kriptosredstev;

2. Usmeriti se je treba k večjemu regulativnemu in nadzornemu zbliževanju, da bi postavili 
skupni okvir Unije. Parlament poziva k strukturiranemu dialogu med evropskimi 
nadzornimi organi in pristojnimi nacionalnimi organi, kjer bi se morali osredotočiti na 
aktualne nadzorne izzive in zbliževanje praks za razvoj nemotenega nadzora na vseh 
ravneh digitalnih finančnih storitev.

3. Zasnovati je treba zakonodajni okvir za stabilne kovance in pri tem zagotoviti, da bodo 
izpolnjevali vsaj standarde iz Direktive 2009/110/ES Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 16. septembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti ter nadzoru 
skrbnega in varnega poslovanja institucij za izdajo elektronskega denarja, ki spreminja 
direktivi 2005/60/ES in 2006/48/ES ter razveljavlja Direktivo 2000/46/ES1, vključno s 
stabilnim menjalnim tečajem, ki se lahko unovči v nominalni vrednosti, s tako 
imenovanimi fiat valutami.

4. Na podlagi ocene je treba vložiti predlog za skupni okvir Unije za vseevropski poskusni 
prostor za digitalne finančne storitve.

5. Okrepiti je treba uporabo okvira iz direktive o preprečevanju pranja denarja pri 
kriptosredstvih in odpraviti sedanje vrzeli, zlasti z ukrepi iz odstavkov 34–38.

6. Zagotoviti je treba, da zaradi širjenja digitalnih finančnih storitev nihče ne bo 
zapostavljen. Parlament poziva Komisijo in države članice, naj sprejmejo ukrepe za 
digitalno in finančno opismenjevanje.

7. Vložiti je treba zakonodajni predlog o kibernetski odpornosti, ki bo v vsem finančnem 
sektorju Unije zagotavljal dosledne standarde glede varnosti informacijske in 
komunikacijske tehnologije. Ta okvir bi moral biti usmerjen v prihodnost in težiti k 
posodobitvi veljavnih pravil v zvezi s kibernetsko odpornostjo, hkrati pa odpraviti vse 
regulativne vrzeli in pomanjkljivosti, ki bi lahko ogrožale podjetja, vlagatelje in 
potrošnike.

8. Parlament poziva Komisijo, naj razmisli o oblikovanju nadzornega pregleda nad 
informacijsko-komunikacijskimi ponudniki na področju finančnih storitev, ki svoje 
storitve opravljajo v Uniji, kot je opisano v odstavku 47.

9. Komisijo je treba pozvati, naj predlaga zakonodajne spremembe na področju zahtev glede 
informacijsko-komunikacijske tehnologije in kibernetske varnosti za finančni sektor 
Unije. Te spremembe bi morale biti osredotočene na vsa štiri ključna področja, opisana v 
odstavku 48.

1 UL L 267, 10.10.2009, str. 7.
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10. Pri razvijanju standardov Unije na področju računalništva v oblaku in zunanjega izvajanja 
je treba sočasno sodelovati z mednarodnimi partnerji pri razvoju mednarodnih 
standardov, kot je opisano v odstavku 50.

Podatki

11. Predlagati je treba okvir za digitalno vstopanje, ki bi moral biti v skladu z ustrezno 
zakonodajo Unije, denimo na področju preprečevanja pranja denarja, varstva podatkov in 
standardov zasebnosti, ter zagotoviti enotno razumevanje digitalnih finančnih identitet na 
vsem enotnem trgu in spodbujati k harmoniziranju čezmejnega digitalnega vstopanja.

12. Prizadevati si je treba za večjo odgovornost, razložljivost in preglednost algoritmov, 
obdelave podatkov in analitike, kot je opisano v odstavku 66.



RR\1213696SL.docx 25/30 PE650.539v02-00

SL

OBRAZLOŽITEV

Uvod

Digitalne finančne storitve (FinTech) zajemajo uporabo novih tehnologij, ki spodbujajo in 
krepijo dejavnosti v finančnem sektorju. Zato so ključnega pomena za razvoj finančnih 
dejavnosti in razširitev njihove rabe, saj ustvarjajo precejšnje koristi, kot so splošno povečanje 
učinkovitosti, zmanjšanje stroškov ter boljše varstvo potrošnikov, upravljanje podatkov in 
preglednost. Potencialne inovacije na tem področju lahko prispevajo k avtomatizaciji številnih 
procesov ter k mnogim naložbam in upravnim odločitvam, kajti z izboljšano kakovostjo 
podatkov, ki so na voljo tržnim udeležencem, že prispevajo k učinkovitejšemu sprejemanju 
odločitev in večji sledljivosti dejavnosti. Uvedba novih tehnoloških instrumentov v finančnem 
sektorju lahko na podlagi ustrezno upravljanih alternativnih posojilnih in naložbenih kanalov 
pripomore tudi k večji finančni vključenosti in večjim čezmejnim finančnim tokovom. 
Digitalna finančna sredstva so poleg tega pomembna za spodbujanje unije kapitalskih trgov v 
Evropi in bodo imela ključno vlogo pri inovacijah in odpravljanju čezmejnih ovir, zato morajo 
ostati del širših ciljev kapitalske unije. Raba in pomen digitalnih finančnih storitev v 
gospodarstvu EU bosta še naprej naraščala, kar se je izkazalo v času pandemije covida-19, ko 
so potrošniki, vlagatelji in finančne institucije tovrstne digitalne storitve veliko bolj uporabljali. 

Hkrati pa je nenehni razvoj tehnologije in širitev njenih novih aplikacij v druge sektorje eden 
največjih izzivov z gospodarskega in regulativnega vidika. Širitev digitalni finančnih storitev 
prinaša tveganja na različnih področjih, kot so finančna stabilnost, finančni kriminal in varstvo 
potrošnikov.

Svetovni trg digitalnih finančnih storitev se bo ne glede na te regulativne izzive še naprej širil, 
zato bo na tem področju izredno pomembno mednarodno sodelovanje. Evropska unija se bo 
morala na razvoj dogodkov na svetovnem trgu znati hitro odzivati. Uporaba novih tehnologij v 
okviru finančnih dejavnosti evropskim finančnim akterjem ponuja ogromne priložnosti, vendar 
utegne Evropska unija zaostati za svetovnimi konkurenti. Regulativna ureditev na področju 
digitalnih finančnih storitev je razdrobljena, primanjkuje pa tudi tveganega kapitala in 
proračunskih instrumentov, s katerimi bi spodbudili rast evropskih podjetij na področju 
finančnih tehnologij. Zato je potrebna vrsta zakonodajnih in nezakonodajnih ukrepov na 
evropski ravni, da bi te izzive ustrezno reševali ter v Uniji utrdili in razširili sektor digitalnih 
finančnih storitev.

Evropski finančni subjekti, predvsem pa subjekti s področja finančne tehnologije, potrebujejo 
celovit in stabilen regulativni okvir, da bodo lahko širili svoje dejavnosti in poslovali z 
zagotovljeno pravno varnostjo, Zato bi bilo treba v prihodnjih predlogih za učinkovito 
regulativno ureditev vpliva tehnologije na finančne storitve in njenih potencialnih tveganj v 
prvi vrsti vzpostaviti enake konkurenčne pogoje (kar zajema tako ustrezen nadzor kot enako 
obravnavanje) ter obenem odpraviti njena največja tveganja za finančno stabilnost. Predlogi 
Komisije bi morali biti tehnološko nevtralni in temeljiti na načelu enakega zakonodajnega 
obravnavanja podobnih dejavnosti, ki pomenijo enako tveganje. Zakonodajni predlogi bi morali 
biti obenem osnovani na pristopu dejavnikov tveganja in položiti trdne temelje za finančne 
subjekte in potrošnike, da bi imeli čim več koristi od digitalnih inovacij, ter jim zagotoviti enake 
konkurenčne pogoje.

Evropska zakonodajna oblast bi se lahko zgledovala po ukrepih, ki jih sprejemajo regulativni 
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organi drugod po svetu, saj kažejo njihove različne pristope do reševanja tveganj, do katerih 
prihaja zaradi širjenja digitalnih finančnih storitev in vse večje uporabe kriptosredstev. Poleg 
tretjih držav, ki so sprejele različne ukrepe, so si za oblikovanje pametnega regulativnega 
pristopa k digitalnim finančnim storitvam prizadevale tudi mednarodne institucije, med drugim 
Odbor za finančno stabilnost, Banka za mednarodne poravnave in delovna skupina skupine G7 
za stabilne kriptokovance.

V tem poročilu smo se želeli osredotočiti predvsem na glavna tri področja, ki zadevajo digitalne 
finančne storitve in za katera menimo, da bi jih bilo treba zakonsko urediti na evropski ravni, 
namreč kriptosredstva, kibernetsko odpornost in podatke. Ta področja so bistvena za prihodnji 
razvoj digitalnega financiranja v Evropi.

Opredelitev okvira za kriptosredstva
 
Zaradi vznikanja različnih kriptosredstev in povečevanja transakcij z njimi se je pojavilo 
vprašanje, kako lahko vplivajo na finančno stabilnost. Ker svetovni trg kriptosredstev, na 
katerem je trenutno 5100 kriptosredstev s tržno kapitalizacijo in ki je vreden že več kot 250 
milijard USD1, nenehno raste, moramo biti v Evropi pripravljeni, da bomo znali to priložnost 
dobro izkoristiti, a hkrati zagotoviti, da ne bo ogrožena finančna stabilnost. Če namreč ni 
ustreznega celovitega in usklajenega regulativnega okvira, so tveganja za finančno stabilnost 
gotovo večja. Ravno to velja v Evropski uniji, kjer je zakonska ureditev razdrobljena in na 
splošno zastarela, zato ni mogoče zares oceniti posledic razširjene rabe kriptosredstev. Zato bi 
morala Komisija oblikovati in predlagati okvir za kriptosredstva, v katerem bi obravnavala 
njihov morebitni učinek za finančne trge in jih tudi ustrezno razvrstila.
 
V tem osnutku poročila pozivamo Komisijo, naj začne razmišljati, kako bi bilo mogoče 
zasnovati taksonomijo kriptosredstev, seveda pa bi bilo najprej treba oblikovati enotno 
opredelitev. Na podlagi evropske taksonomije bi okrepili sodelovanje v različnih jurisdikcijah 
ter tržnim udeležencem zagotovili pravno varnost. Predlogi za taksonomsko razvrstitev bi 
morali biti odprtega tipa, saj se utegnejo kriptosredstva v prihodnjih letih precej spreminjati. 
Zakonodajne pobude bi se morale poleg opredelitve kriptosredstev osredotočiti predvsem na 
najbolj problematična tveganja, ki izhajajo iz širše rabe kriptosredstev, ter omogočiti zgodnje 
odkrivanje novih tveganj. Ustrezno bi bilo treba odpravljati tudi tveganja, ki izhajajo iz 
povečane izpostavljenosti bančnega sektorja kriptosredstvom.
 
Za zagotovitev enake regulativne obravnave dejavnosti ne glede na državo članico, v kateri 
potekajo, so nujno potrebni enaki konkurenčni pogoji. Razmisliti je treba tudi o tem, kako bi 
bilo mogoče ustrezno prilagoditi veljavno zakonodajo, da bi preprečili vrzeli ali pomanjkljivosti 
pri rabi kriptosredstev.
 
V vsakem primeru bi morali pri opredelitvi in preučitvi prihodnje taksonomije kriptosredstev 
kot zakonodajalci upoštevati dejstvo, da se bodo kriptosredstva kratkoročno po vsej verjetnosti 
spreminjala. Njihov obseg bi se lahko razširil s prihodnjimi inovacijami v finančnem sektorju, 
spremenila bi se lahko celo njihova narava in raba, zato bi morali regulatorji razviti prožen 
regulativni pristop h kriptosredstvom. Ustrezna regulativna ureditev zaradi njihovega razvoja 
ne bi smela zastarati, zato je treba v zvezi s kriptosredstvi zagotoviti regulativno varnost od 
trenutka, ko se izdajo.

1 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/648779/IPOL_STU(2020)648779_EN.pdf
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V zakonodajnem okviru bi bilo treba zagotoviti, da bodo vlagatelji in potrošniki pri poslovanju 
s kriptosredstvi ustrezno zaščiteni, torej bi bilo treba prilagoditi zahteve glede poznavanja 
strank in pregled nad osnovno tehnologijo.

Enotni pristop h kibernetski odpornosti finančnega sektorja

Ker se v finančnem sektorju čedalje bolj uporablja tehnologija, morajo podjetja poskrbeti za 
večjo kibernetsko odpornost, da bi se obvarovala pred morebitnimi motnjami zaradi notranjih 
napak ali zunanjih dejavnikov. 

Komisija bi morala tako predlagati ciljno usmerjene ukrepe za okrepitev kibernetske varnosti, 
da bi odpravili nedoslednosti in pomanjkljivosti v veljavni zakonodaji finančnega sektorja. Zato 
utegne biti smiselno predlagati okvir, ki bi se uporabljal predvsem za finančni sektor. Namen 
tega okvira bi morala biti posodobitev in uskladitev veljavnih pravil, s poudarkom na 
vprašanjih, ki zadevajo finančni sektor. 

Zaradi hitrega razvoja informacijskih in komunikacijskih tehnologij bi bilo treba tudi odpraviti 
ugotovljene nedoslednosti in pomanjkljivosti v veljavnem regulativnem okviru. Zato si je treba 
pri spremembah zakonodaje na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij vselej 
prizadevati za njeno posodobitev, uskladitev pravil poročanja ob upoštevanju preteklih 
incidentov, okrepitev nadzora nad ključnimi tretjimi ponudniki informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij in oblikovanje enotnega okvira za penetracijsko testiranje ter 
testiranje operativne odpornosti v vseh finančnih sektorjih,
 
Komisijo prosimo, naj vsa ta vprašanja preuči, ter spodbujamo dodatno usklajevanje med 
nacionalnimi in evropskimi regulativnimi in nadzornimi organi.
 
Podatki

Inovacije, ki temeljijo na podatkih, so ključna gonilna sila za rast in ustvarjanje delovnih mest 
v Evropi in drugod po svetu. Da bi imela EU korist od te rasti, mora imeti za vsak sektor posebej 
izoblikovano ustrezno politiko na področju podatkov, ki bi pri potrošnikih zbujala zaupanje 
prek veljavnih okvirov, kot je splošna uredba o varstvu podatkov, podjetjem v finančnem 
sektorju pa bi zagotovila koristi od souporabe podatkov na enotnem trgu. 

Zato je treba v sektorju digitalnih finančnih storitev vzpostaviti prave ukrepe, ki bodo 
spodbujali rast in zagotavljali dostop do financiranja najrazličnejšim subjektom, od 
mikropodjetij ter malih in srednjih do velikih podjetij. Pri tem bi souporaba podatkov 
pripomogla, da bodo lahko evropska podjetja inovativna in se širila tako v Uniji kot zunaj nje. 
Z ustrezno politiko bi vzporedno zmanjšali asimetrije in tveganja, saj lahko pomanjkanje 
kakovostnih in dostopnih podatkov ovira širitev evropskih podjetij.

Zatrdimo lahko torej, da je obdelava podatkov poglavitni del digitalnih financ, zato je treba 
zajeti dosledne in tehnološko nevtralne ukrepe za ustrezno obdelavo podatkov v finančnem 
sektorju.
 
Glede na tradicionalno vlogo EU kot avtorice globalnih standardov bo potreben ambiciozen 
regulativni pristop k temu, kako finančni subjekti upravljajo podatke, in pri tem naj bo 
prednostna naloga zakonodajalcev varstvo potrošnikov, saj so njihovi podatki zdaj še posebej 
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koristni glede na nove tehnološke instrumente, ki omogočajo njihovo analizo (tako imenovani 
velepodatki). Okrepljen nadzor nad tako uporabo je zlasti potreben, če je osredotočen na 
nepreglednost modelov in finančnim udeležencem zagotavlja pošten dostop do ustreznih 
podatkov.
 
Za zaključek Komisijo pozivamo, naj preuči, ali bi bilo treba uvesti okvir za digitalno 
vstopanje in uporabo digitalnih finančnih identitet, pri čemer bi se upoštevali tudi veljavni 
nacionalni ukrepi, saj bi spodbujal finančno vključevanje in čezmejno zagotavljanje finančnih 
storitev na enotnem trgu.
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