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Τροπολογία 1
Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 7 και 8 
του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Or. en

Τροπολογία 2
Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
27ης Απριλίου 2016, για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων)1a,
_____________________
1a ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1.

Or. en

Τροπολογία 3
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
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Αιτιολογική αναφορά 1 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
27ης Απριλίου 2016, για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων)1a,
___________________
1a ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1.

Or. en

Τροπολογία 4
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 
2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 
2015, σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών 
στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση 
των οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2009/110/ΕΚ 
και 2013/36/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1093/2010 και την κατάργηση της 
οδηγίας 2007/64/ΕΚ1a,
__________________
1α ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 35.

Or. en

Τροπολογία 5



AM\1209528EL.docx 5/198 PE654.084v01-00

EL

Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 
2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 
2015, σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες ή για τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, και την κατάργηση 
της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της 
οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής1a,
__________________
1aΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73.

Or. en

Τροπολογία 6
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 
της Επιτροπής, της 19ης Σεπτεμβρίου 
2020, με τίτλο «Ευρωπαϊκή στρατηγική 
για τα δεδομένα»1a,
___________________
1α COM(2020)0066.

Or. en
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Τροπολογία 7
Eero Heinäluoma, Pedro Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την κοινή 
ανακοίνωση της Επιτροπής και της 
Ύπατης Εκπροσώπου, της 6ης Απριλίου 
2016, με τίτλο «Κοινό πλαίσιο για την 
αντιμετώπιση υβριδικών απειλών 
Απόκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης»1α,
______________________
1α JOIN(2016)18 final.

Or. en

Τροπολογία 8
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο με 
τίτλο «Τεχνητή νοημοσύνη - Η 
ευρωπαϊκή προσέγγιση της αριστείας και 
της εμπιστοσύνης»1α,
_____________________
1α COM(2020)0065.

Or. en

Τροπολογία 9
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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– έχοντας υπόψη την απάντηση E-
001130/2017 του Αντιπροέδρου 
Dombrovskis εξ ονόματος της Επιτροπής 
της 10ης Απριλίου 2017,

Or. en

Τροπολογία 10
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την τελική έκθεση 
της Γενικής Διεύθυνσης 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, 
Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και 
Ένωσης Κεφαλαιαγορών (Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή) με τίτλο «Governance for a 
DLT/Blockchain enabled European 
electronic Access Point (EEAP)» 
(Διακυβέρνηση ενός ευρωπαϊκού σημείου 
ηλεκτρονικής πρόσβασης με 
ενεργοποιημένες τεχνολογίες 
κατανεμημένου καθολικού/σύστημα 
blockchain) του Οκτωβρίου 2019,

Or. en

Τροπολογία 11
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη μελέτη της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την 
εφαρμογή του κανονισμού σχετικά με τη 
ρύθμιση των διατραπεζικών προμηθειών,

Or. en
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Τροπολογία 12
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την τελική έκθεση 
του φόρουμ υψηλού επιπέδου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ένωση 
Κεφαλαιαγορών με τίτλο: «A New Vision 
for Europe’s Capital Markets» (Ένα νέο 
όραμα για τις κεφαλαιαγορές της 
Ευρώπης), του Ιουνίου 2020,

Or. en

Τροπολογία 13
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2 η (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη δημόσια 
διαβούλευση της Επιτροπής σχετικά με 
την «Επανεξέταση του ρυθμιστικού 
πλαισίου των επιχειρήσεων επενδύσεων 
και των φορέων της αγοράς»,

Or. en

Τροπολογία 14
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης 
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Φεβρουαρίου 2017 με συστάσεις προς την 
Επιτροπή σχετικά με ρυθμίσεις αστικού 
δικαίου στον τομέα της ρομποτικής 
(2015/2103(INL)),

Or. en

Τροπολογία 15
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης 
Μαΐου 2017 σχετικά με τη FinTech: η 
επίδραση της τεχνολογίας στο μέλλον του 
χρηματοοικονομικού τομέα 
(2016/2243(INI)),

Or. en

Τροπολογία 16
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης 
Οκτωβρίου 2018 σχετικά με τις 
τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού 
(DLT) και το σύστημα blockchain: 
οικοδόμηση εμπιστοσύνης με 
αποδιαμεσολάβηση (2017/2772(RSP)),

Or. en

Τροπολογία 17
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Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το νομοθετικό 
ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
της 27ης Μαρτίου 2019 με θέμα την 
«Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με τους Ευρωπαίους παρόχους 
υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης για 
επιχειρήσεις» [COM(2018)0113 – C8-
0103/2018 – 2018/0048(COD)],

Or. en

Τροπολογία 18
Stasys Jakeliūnas
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη μελέτη που 
ζητήθηκε από την Επιτροπή Οικονομικής 
και Νομισματικής Πολιτικής του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο 
«Crypto-assets: Key developments, 
regulatory concerns and responses» 
(Κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού: 
βασικές εξελίξεις, ρυθμιστικά 
προβλήματα και αντιδράσεις) του 
Απριλίου 2020,

Or. en

Τροπολογία 19
Stasys Jakeliūnas
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη μελέτη που 
ζητήθηκε από την Επιτροπή Εσωτερικής 
Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου με τίτλο «Consumer 
Protection Aspects of Financial Services» 
(Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: πτυχές 
της προστασίας των καταναλωτών) του 
Φεβρουαρίου 2014,

Or. en

Τροπολογία 20
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– λαμβάνοντας υπόψη την κοινή 
έκθεση των Ευρωπαϊκών Εποπτικών 
Αρχών με τίτλο «FinTech: Regulatory 
sandboxes and innovation hubs» 
(Χρηματοοικονομική τεχνολογία: 
προστατευμένα κανονιστικά 
περιβάλλοντα και κόμβοι καινοτομίας) 
της 7ης Ιανουαρίου 20191α,
_________________
1α JC 2018 74.

Or. en

Τροπολογία 21
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– λαμβάνοντας υπόψη την κοινή 
έκθεση των Ευρωπαϊκών Εποπτικών 
Αρχών με τίτλο «FinTech: Regulatory 
sandboxes and innovation hubs» 
(Χρηματοοικονομική τεχνολογία: 
προστατευμένα κανονιστικά 
περιβάλλοντα και κόμβοι καινοτομίας) 
της 7ης Ιανουαρίου 20191α,
__________________________
1αJC 2018 74

Or. en

Τροπολογία 22
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

— έχοντας υπόψη την κεντρική 
ομιλία του Yves Mersch με τίτλο 
«Lending and payment systems in 
upheaval: the FinTech challenge» 
(Ανακατατάξεις στα συστήματα 
δανεισμού και πληρωμών: η πρόκληση 
της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας), 
την οποία πραγματοποίησε στο πλαίσιο 
της 3ης ετήσιας διάσκεψης για την 
χρηματοοικονομική τεχνολογία και την 
ψηφιακή καινοτομία,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 23
Agnès Evren

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 16 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το συμβουλευτικό 
έγγραφο του Συμβουλίου 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με 
τίτλο «Addressing the regulatory, 
supervisory and oversight challenges 
raised by “global stablecoin” 
arrangements» (Αντιμετώπιση των 
ρυθμιστικών, ελεγκτικών και εποπτικών 
προκλήσεων που προκαλούν οι ρυθμίσεις 
των «παγκόσμιων σταθερών 
κρυπτονομισμάτων») της 14ης Απριλίου 
2020,

Or. en

Τροπολογία 24
Stasys Jakeliūnas
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το έγγραφο της 
ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης 
(FATF) με τίτλο «Guidance for a Risk-
Based Approach to Virtual Assets and 
Virtual Asset Service Providers» 
(Καθοδήγηση για προσέγγιση βάσει 
εκτίμησης κινδύνου των εικονικών 
στοιχείων ενεργητικού και των παρόχων 
υπηρεσιών εικονικών στοιχείων 
ενεργητικού) του Ιουνίου 2019,

Or. en

Τροπολογία 25
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 17 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις συστάσεις της 
ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης 
(FATF) όπως επικαιροποιήθηκαν τον 
Ιούνιο 2019, ιδίως τη σύσταση 16 σχετικά 
με τα τραπεζικά εμβάσματα,

Or. en

Τροπολογία 26
José Gusmão

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιακή 
χρηματοδότηση αποτελεί ένα διαρκώς 
εξελισσόμενο πεδίο του 
χρηματοπιστωτικού τομέα, το οποίο 
απαιτεί συνεχή παρακολούθηση και 
εξέταση τόσο σε κλαδικό όσο και σε 
ρυθμιστικό επίπεδο·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιακή 
χρηματοδότηση αποτελεί ένα διαρκώς 
εξελισσόμενο και αναπτυσσόμενο πεδίο 
του χρηματοπιστωτικού τομέα, το οποίο 
απαιτεί συνεχή παρακολούθηση και 
εξέταση τόσο σε κλαδικό όσο και σε 
ρυθμιστικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 27
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εσωτερική αγορά της Ένωσης 
χαρακτηρίζεται από ανοικτό 
ανταγωνισμό, ρυθμιστικό πλαίσιο, 
εξάρτηση από τα διεθνή πρότυπα και 
εποπτική συνεργασία· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η στρατηγική για την ψηφιακή 
χρηματοδότηση της Ένωσης θα πρέπει, 
ως εκ τούτου, να βασίζεται στις ίδιες 
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αρχές·

Or. en

Τροπολογία 28
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
χρηματοοικονομικός τομέας είναι υπό 
ακραία πίεση από το περιβάλλον 
εξαιρετικά χαμηλών επιτοκίων που 
υπαγορεύεται από την ΕΚΤ για την 
περικοπή των εξόδων και την εξεύρεση 
νέων και καινοτόμων τρόπων πιο 
αποδοτικής εργασίας, μεταξύ άλλων 
μέσω της ψηφιακής χρηματοδότησης·

Or. en

Τροπολογία 29
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
γενικός συμβιβασμός στη ρύθμιση των 
χρηματοοικονομικών τεχνολογιών μεταξύ 
της ενθάρρυνσης της καινοτομίας και της 
διασφάλισης υψηλού βαθμού προστασίας 
των επενδυτών και χρηματοπιστωτικής 
σταθερότητας·

Or. en

Τροπολογία 30
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José Gusmão

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα 
βασικό δίδαγμα που αντλήθηκε από τη 
χρηματοπιστωτική κρίση είναι ότι ο 
κανονισμός πρέπει να συμβαδίζει με τη 
χρηματοοικονομική καινοτομία, ειδάλλως 
ενδέχεται να ανακύψουν νέοι συστημικοί 
κίνδυνοι·

Or. en

Τροπολογία 31
Agnès Evren

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο όρος 
«κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού» 
αναφέρεται σε ευρύ φάσμα ψηφιακών 
στοιχείων ενεργητικού, μεταξύ των οποίων 
συγκαταλέγονται τα εικονικά νομίσματα 
και τα συμβολικά κέρματα·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο όρος 
«κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού» 
αναφέρεται σε ευρύ φάσμα ψηφιακών 
στοιχείων ενεργητικού, μεταξύ των οποίων 
συγκαταλέγονται τα εικονικά νομίσματα 
και τα συμβολικά κέρματα, τα οποία έχουν 
ποικίλες χρήσεις, στόχους, τρόπους 
έκδοσης και δυνατότητες ανταλλαγής·

Or. fr

Τροπολογία 32
Stefan Berger

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο όρος Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο όρος 
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«κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού» 
αναφέρεται σε ευρύ φάσμα ψηφιακών 
στοιχείων ενεργητικού, μεταξύ των οποίων 
συγκαταλέγονται τα εικονικά νομίσματα 
και τα συμβολικά κέρματα·

«κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού» 
αναφέρεται σε ευρύ φάσμα ψηφιακών 
στοιχείων ενεργητικού, μεταξύ των οποίων 
συγκαταλέγονται τα εικονικά νομίσματα 
και τα συμβολικά κέρματα, αλλά κάποιες 
φορές εξαιρούνται ορισμένες μορφές 
σταθερών κρυπτονομισμάτων ή ορισμένα 
συμβολικά κέρματα, όπως τα συμβολικά 
κέρματα ασφαλείας·

Or. en

Τροπολογία 33
Stasys Jakeliūnas
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομάδα 
χρηματοοικονομικής δράσης (FATF) 
ενέκρινε έναν ευρύ ορισμό των εικονικών 
νομισμάτων και σύστησε την 
ενσωμάτωση στο πεδίο εφαρμογής των 
υποχρεώσεων ΚΞΧ/ΧΤ οποιουδήποτε 
φυσικού ή νομικού προσώπου ασκεί 
δραστηριότητες που περιλαμβάνουν την 
ανταλλαγή μεταξύ κρυπτο-στοιχείων του 
ενεργητικού, τη μεταφορά κρυπτο-
στοιχείων του ενεργητικού και τη 
συμμετοχή σε χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες·και την παροχή 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που 
σχετίζονται με αρχικές προσφορές 
εικονικών νομισμάτων·

Or. en

Τροπολογία 34
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εξαιρετικά διευκολυντικές πολιτικές της 
ΕΚΤ θέτουν υπό αμφισβήτηση το 
βιώσιμο μέλλον του κοινού νομίσματος, 
γεγονός που τονίζει τη σημασία των 
κρυπτονομισμάτων και των κρυπτο-
στοιχείων του ενεργητικού ως αξιόπιστων 
αποθεμάτων αξίας και ως αντιστάθμισης 
έναντι της νομισματικής αβεβαιότητας·

Or. en

Τροπολογία 35
Stefan Berger

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δύο 
συνηθέστερα συστατικά των κρυπτο-
στοιχείων του ενεργητικού που έχουν 
εγκριθεί είναι i) ο ιδιωτικός χαρακτήρας 
του περιουσιακού στοιχείου και ii) η 
χρήση της τεχνολογίας κρυπτογράφησης 
και της τεχνολογίας κατανεμημένου 
καθολικού (DLT) ή παρόμοια τεχνολογία 
για την υποστήριξη των ανταλλαγών του 
περιουσιακού στοιχείου·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δύο 
συνηθέστερα συστατικά των κρυπτο-
στοιχείων του ενεργητικού που έχουν 
εγκριθεί είναι i) ο ιδιωτικός χαρακτήρας 
του δικαιώματος που αφορά το 
υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο, την 
υποκείμενη απαίτηση ή το υποκείμενο 
δικαίωμα και ii) η χρήση της τεχνολογίας 
κρυπτογράφησης και της τεχνολογίας 
κατανεμημένου καθολικού (DLT) ή 
παρόμοια τεχνολογία για την υποστήριξη 
των ανταλλαγών του περιουσιακού 
στοιχείου·

Or. en

Τροπολογία 36
Eero Heinäluoma, Pedro Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δύο 
συνηθέστερα συστατικά των κρυπτο-
στοιχείων του ενεργητικού που έχουν 
εγκριθεί είναι i) ο ιδιωτικός χαρακτήρας 
του περιουσιακού στοιχείου και ii) η 
χρήση της τεχνολογίας κρυπτογράφησης 
και της τεχνολογίας κατανεμημένου 
καθολικού (DLT) ή παρόμοια τεχνολογία 
για την υποστήριξη των ανταλλαγών του 
περιουσιακού στοιχείου·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δύο 
συνηθέστερα συστατικά των κρυπτο-
στοιχείων του ενεργητικού που έχουν 
εγκριθεί είναι i) ο ιδιωτικός χαρακτήρας 
του περιουσιακού στοιχείου και ii) η 
χρήση της τεχνολογίας κρυπτογράφησης 
και της τεχνολογίας κατανεμημένου 
καθολικού (DLT) ή παρόμοια τεχνολογία 
για την υποστήριξη των ανταλλαγών του 
περιουσιακού στοιχείου και της εγγενούς 
ή αντιληπτής αξίας του·

Or. en

Τροπολογία 37
Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Jonás Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, επί του 
παρόντος, τα κρυπτο-στοιχεία του 
ενεργητικού ούτε εκδίδονται ούτε 
εξασφαλίζονται από κεντρική τράπεζα ή 
δημόσια αρχή της Ένωσης και μπορούν 
να έχουν διάφορες χρήσεις, μεταξύ άλλων 
ως μέσο ανταλλαγής, για επενδυτικούς 
σκοπούς, και για πρόσβαση σε αγαθό ή 
υπηρεσία·

Or. en

Τροπολογία 38
Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Jonás Fernández, Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 



PE654.084v01-00 20/198 AM\1209528EL.docx

EL

Επιτροπή της Βασιλείας εξέφρασε 
σοβαρές επιφυλάξεις όσον αφορά τη 
διάδοση των κρυπτο-στοιχείων του 
ενεργητικού, επισημαίνοντας ότι δεν 
δύνανται να παράσχουν με αξιοπιστία τις 
βασικές λειτουργίες του χρήματος και δεν 
είναι ασφαλή η στήριξη σε αυτά ως μέσου 
ανταλλαγής ή αποθέματος αξίας1α·
_________________
1a https://www.bis.org/publ/bcbs_nl21.htm

Or. en

Τροπολογία 39
Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Jonás Fernández, Aurore Lalucq

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σταθερά 
κρυπτονομίσματα παρουσιάζουν παρόμοια 
χαρακτηριστικά με τα κρυπτο-στοιχεία του 
ενεργητικού και δεν λαμβάνουν τη μορφή 
συγκεκριμένου νομίσματος, αλλά 
βασίζονται σε ένα σύνολο εργαλείων που 
αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση των 
διακυμάνσεων της τιμής τους όταν 
εκφράζεται σε νόμισμα·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σταθερά 
κρυπτονομίσματα παρουσιάζουν παρόμοια 
χαρακτηριστικά με τα κρυπτο-στοιχεία του 
ενεργητικού και δεν λαμβάνουν τη μορφή 
συγκεκριμένου νομίσματος, αλλά 
βασίζονται σε ένα σύνολο εργαλείων που 
αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση των 
διακυμάνσεων της τιμής τους όταν 
εκφράζεται σε νόμισμα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι κάποια κρυπτο-στοιχεία του 
ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένων των 
σταθερών κρυπτονομισμάτων και των 
συσχετισμένων με αυτά τεχνολογιών, 
έχουν τη δυνατότητα να αυξάνουν την 
αποδοτικότητα, τον ανταγωνισμό και τη 
διαφάνεια και να επιφέρουν σημαντικές 
ευκαιρίες και οφέλη στην κοινωνία, αφού 
κάποια εξ αυτών θα μπορούσαν να 
οδηγήσουν σε οικονομικότερες και 
ταχύτερες πληρωμές και να προσφέρουν 
νέες πηγές χρηματοδότησης των ΜΜΕ·

Or. en
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Τροπολογία 40
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σταθερά 
κρυπτονομίσματα παρουσιάζουν παρόμοια 
χαρακτηριστικά με τα κρυπτο-στοιχεία του 
ενεργητικού και δεν λαμβάνουν τη μορφή 
συγκεκριμένου νομίσματος, αλλά 
βασίζονται σε ένα σύνολο εργαλείων που 
αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση των 
διακυμάνσεων της τιμής τους όταν 
εκφράζεται σε νόμισμα·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σταθερά 
κρυπτονομίσματα παρουσιάζουν παρόμοια 
χαρακτηριστικά με τα κρυπτο-στοιχεία του 
ενεργητικού και δεν λαμβάνουν τη μορφή 
συγκεκριμένου νομίσματος, αλλά 
βασίζονται σε ένα σύνολο εργαλείων που 
αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση των 
διακυμάνσεων της τιμής τους όταν 
εκφράζεται σε νόμισμα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η δέσμη εργαλείων που 
αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση των 
διακυμάνσεων των τιμών, δεν έχει 
ελεγχθεί σε καταστάσεις στις οποίες 
σημαντικός αριθμός συναλλαγών 
πραγματοποιείται με σταθερά 
κρυπτονομίσματα·

Or. en

Τροπολογία 41
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
δημόσιος διάλογος για τα σταθερά 
κρυπτονομίσματα που τίθενται σε 
κυκλοφορία ιδιωτικά έχει επισημάνει 
ορισμένες ελλείψεις του ενωσιακού 
τοπίου πληρωμών·

Or. en

Τροπολογία 42
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Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Stéphanie Yon-
Courtin, Luis Garicano, Olivier Chastel, Gilles Boyer, Billy Kelleher

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
σταθερά κρυπτονομίσματα έχουν τη 
δυνατότητα να καταστούν ευρέως 
χρησιμοποιούμενο μέσο πληρωμής·

Or. en

Τροπολογία 43
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
ψηφιακό νόμισμα της κεντρικής τράπεζας 
(CBDC) βασίζεται στην ιδέα ενός 
σταθερού στοιχείου ενεργητικού, έχει 
κρατικό χαρακτήρα και, ως εκ τούτου, 
διακρίνεται από τα κρυπτο-στοιχεία του 
ενεργητικού·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
ψηφιακό νόμισμα της κεντρικής τράπεζας 
(CBDC) δεν συλλαμβάνει την ουσία των 
αποκεντρωμένων και κρυπτογραφημένων 
ασφαλών αποθεμάτων αξίας, εκτός εάν ο 
αλγόριθμος έκδοσής του είναι απολύτως 
αποσυνδεδεμένος από την πολιτική των 
κεντρικών τραπεζών, και είναι μη 
ανιχνεύσιμο και ανώνυμο·

Or. en

Τροπολογία 44
Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Martin Hlaváček, Engin Eroglu, Stéphanie Yon-
Courtin, Luis Garicano, Olivier Chastel, Gilles Boyer, Billy Kelleher

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λαϊκή 
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Τράπεζα της Κίνας χρησιμοποιεί 
δοκιμαστικά ένα ψηφιακό νόμισμα της 
κεντρικής τράπεζας (το DCEP)· 
επισημαίνει ότι η πιθανή παγκόσμια 
χρήση του DCEP θα μπορούσε να έχει 
επιπτώσεις στο διεθνές εμπόριο και στην 
προστασία του καταναλωτή·

Or. en

Τροπολογία 45
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Hélène Laporte

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πιθανές 
πρωτοβουλίες για την εφαρμογή των 
CBDC είναι υπό εξέταση, τόσο εντός της 
Ένωσης όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο·

ΣΤ. (Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.) 
υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι η ανάπτυξη 
των CBDC δεν εμπίπτει στην 
αρμοδιότητα της ΕΚΤ, η οποία είναι η 
διατήρηση της σταθερότητας των τιμών·

Or. en

Τροπολογία 46
Jonás Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
μετρητά ευρώ είναι το μόνο νόμιμο 
χρήμα της ΕΚΤ·

Or. en

Τροπολογία 47
Stasys Jakeliūnas
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιακή 
χρηματοδότηση έχει έντονα διασυνοριακό 
χαρακτήρα, ο οποίος υπερβαίνει το επίπεδο 
της Ένωσης και ότι, για τον λόγο αυτό, 
είναι εξαιρετικά σημαντική η διεθνής 
συνεργασία σε αυτόν τον τομέα·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιακή 
χρηματοδότηση έχει έντονα διασυνοριακό 
χαρακτήρα, ο οποίος υπερβαίνει το επίπεδο 
της Ένωσης και ότι, για τον λόγο αυτό, 
είναι εξαιρετικά σημαντική η διεθνής 
συνεργασία, καθώς και η αποδοτική και 
αποτελεσματική ενωσιακή εποπτεία, σε 
αυτόν τον τομέα·

Or. en

Τροπολογία 48
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιακή 
χρηματοδότηση έχει έντονα διασυνοριακό 
χαρακτήρα, ο οποίος υπερβαίνει το επίπεδο 
της Ένωσης και ότι, για τον λόγο αυτό, 
είναι εξαιρετικά σημαντική η διεθνής 
συνεργασία σε αυτόν τον τομέα·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιακή 
χρηματοδότηση έχει έντονα διασυνοριακό 
χαρακτήρα, ο οποίος υπερβαίνει το επίπεδο 
της Ένωσης και ότι, για τον λόγο αυτό, 
είναι εξαιρετικά σημαντική η διεθνής 
συνεργασία και η καθιέρωση προτύπων 
σε αυτόν τον τομέα·

Or. en

Τροπολογία 49
Isabel Benjumea Benjumea

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ψηφιακή χρηματοδότηση έχει έντονα 
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χαρακτήρα κεφαλαιακών ροών που 
προσελκύει διασυνοριακές επενδύσεις· 
κατά συνέπεια, η ψηφιακή 
χρηματοδότηση μπορεί να συμβάλει στην 
ανταγωνιστικότητα της Ένωσης στις 
παγκόσμιες αγορές·

Or. en

Τροπολογία 50
Stasys Jakeliūnas
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με στοιχεία της αγοράς, στις αρχές του 
2020, υπήρχαν σε παγκόσμιο επίπεδο 
περισσότερα από 5,100 κρυπτο-στοιχεία 
του ενεργητικού, με συνολική 
χρηματιστηριακή αξία που υπερέβαινε τα 
250 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ2·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με στοιχεία της αγοράς1α, από τον Ιούνιο 
του 2020, υπάρχουν σε παγκόσμιο επίπεδο 
περισσότερα από 5.600 κρυπτο-στοιχεία 
του ενεργητικού, με συνολική 
χρηματιστηριακή αξία που υπερβαίνει τα 
260 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ2, εκ 
των οποίων το 65% αποτελείται μόνον 
από bitcoin·

_________________ _________________
1a https://coinmarketcap.com 

2 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/et
udes/STUD/2020/648779/IPOL_STU(202
0)648779_EN.pdf

2 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/et
udes/STUD/2020/648779/IPOL_STU(202
0)648779_EN.pdf

Or. en

Τροπολογία 51
Stasys Jakeliūnas
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με στοιχεία της αγοράς, η συνολική 
χρηματιστηριακή αξία των σταθερών 
κρυπτονομισμάτων έφθασε στα 10 
δισεκατομμύρια ευρώ τον Ιούνιο 2020 
από 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ τον 
Ιανουάριο 2018 και, παρά την ακόμη 
περιορισμένη απήχησή τους συγκριτικά 
με άλλα κρυπτονομίσματα, έχουν τη 
δυνατότητα να επιτυγχάνουν ταχέως 
παγκόσμια κλίμακα και ευρεία μαζική 
βάση χρηστών, ιδίως εάν υιοθετηθούν 
από μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες με 
εκμετάλλευση των δικτύων τους·

Or. en

Τροπολογία 52
Stasys Jakeliūnas
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με εμπειρική έρευνα2α, περίπου το ένα 
τέταρτο όλων των χρηστών (26%) και 
περί το ήμισυ όλων των συναλλαγών 
(46%) σε bitcoin συνδέονται με παράνομη 
δραστηριότητα, με αξία περίπου 76 
δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ κατ’ 
έτος, που προσεγγίζει την κλίμακα των 
αγορών παράνομων ναρκωτικών των 
Ηνωμένων Πολιτειών και της Ένωσης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κρυπτο-
στοιχεία του ενεργητικού, παρέχοντας 
ηλεκτρονικές τεχνολογίες που απαιτούν 
πολύ περίπλοκες διαδικασίες 
αναγνώρισης και επαλήθευσης, έχουν 
επιτρέψει την ανάπτυξη επιγραμμικών 
αγορών σκοτεινού δικτύου, στις οποίες 
πραγματοποιούνται συναλλαγές 
παράνομων αγαθών και υπηρεσιών, 
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συμπεριλαμβανομένων όπλων, 
ναρκωτικών και παραποιημένων 
εγγράφων, και μπορούν να 
διαδραματίσουν μείζονα ρόλο στη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, τη φοροδιαφυγή και τη 
φορολογική απάτη και άλλες παράνομες 
δραστηριότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ο γενικός διευθυντής της BIS, Agustín 
Carstens, όρισε τα bitcoin ως «συνδυασμό 
φούσκας, συστήματος Ponzi και 
περιβαλλοντικής καταστροφής»·
_________________
1α 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/STUD/2020/648779/IPOL_STU(20
20)648779_EN.pdf

Or. en

Τροπολογία 53
José Gusmão

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) επεσήμαναν 
στη δημοσίευσή τους του 20193 ότι, παρά 
το γεγονός ότι τα κρυπτο-στοιχεία του 
ενεργητικού έχουν εξαιρετικά 
κερδοσκοπικό χαρακτήρα, δεν απειλούν 
άμεσα τη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα·

διαγράφεται

_________________
3 

https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-
bulletin/articles/2019/html/ecb.ebart20190
5_03~c83aeaa44c.en.html#toc4

Or. en
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Τροπολογία 54
Agnès Evren

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) επεσήμαναν 
στη δημοσίευσή τους του 20193 ότι, παρά 
το γεγονός ότι τα κρυπτο-στοιχεία του 
ενεργητικού έχουν εξαιρετικά 
κερδοσκοπικό χαρακτήρα, δεν απειλούν 
άμεσα τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) επεσήμαναν 
στη δημοσίευσή τους του 20193 ότι, παρά 
το γεγονός ότι τα κρυπτο-στοιχεία του 
ενεργητικού έχουν εξαιρετικά 
κερδοσκοπικό χαρακτήρα, δεν απειλούν 
άμεσα τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) ανακοίνωσε 
στην έκθεσή του σχετικά με την 
παγκόσμια χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα το 2018 τα ίδια 
συμπεράσματα που ανακοίνωσε το 
Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας (ΣΧΠ) στην έκθεση του 
Ιουλίου του 2018, αλλά και ότι το 
τελευταίο θεωρεί ότι πρέπει να συνεχιστεί 
η διερεύνηση, λαμβάνοντας υπόψη τον 
ρυθμό ανάπτυξης αυτών των αγορών·

_________________ _________________
3 
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-
bulletin/articles/2019/html/ecb.ebart20190
5_03~c83aeaa44c.en.html#toc4

3 
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-
bulletin/articles/2019/html/ecb.ebart20190
5_03~c83aeaa44c.en.html#toc4

Or. fr

Τροπολογία 55
Stasys Jakeliūnas
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) επεσήμαναν 
στη δημοσίευσή τους του 20193 ότι, παρά 
το γεγονός ότι τα κρυπτο-στοιχεία του 
ενεργητικού έχουν εξαιρετικά 
κερδοσκοπικό χαρακτήρα, δεν απειλούν 
άμεσα τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) επεσήμαναν 
στη δημοσίευσή τους του 20193 ότι, παρά 
το γεγονός ότι τα κρυπτο-στοιχεία του 
ενεργητικού έχουν εξαιρετικά 
κερδοσκοπικό χαρακτήρα, δεν απειλούν 
άμεσα τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα 
λόγω του τρέχοντος περιορισμένου 
μεγέθους των δικτύων κρυπτο-στοιχείων 
του ενεργητικού, λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η εν λόγω κατάσταση υπόκειται σε 
μεταβολή, σε περίπτωση υιοθέτησης σε 
μεγάλη κλίμακα·

_________________ _________________
3 
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-
bulletin/articles/2019/html/ecb.ebart20190
5_03~c83aeaa44c.en.html#toc4

3 
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-
bulletin/articles/2019/html/ecb.ebart20190
5_03~c83aeaa44c.en.html#toc4

Or. en

Τροπολογία 56
Eero Heinäluoma, Pedro Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) επεσήμαναν 
στη δημοσίευσή τους του 20193 ότι, παρά 
το γεγονός ότι τα κρυπτο-στοιχεία του 
ενεργητικού έχουν εξαιρετικά 
κερδοσκοπικό χαρακτήρα, δεν απειλούν 
άμεσα τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) επεσήμαναν 
στη δημοσίευσή τους του 20193 ότι, παρά 
το γεγονός ότι τα κρυπτο-στοιχεία του 
ενεργητικού έχουν εξαιρετικά 
κερδοσκοπικό χαρακτήρα, δεν απειλούν 
άμεσα τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι την άποψη αυτή 
συμμερίζονται τόσο η ESMA[1][5]1α όσο 
και η ΕΑΤ[2][6]1β·

_________________ _________________
3 3 
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https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-
bulletin/articles/2019/html/ecb.ebart20190
5_03~c83aeaa44c.en.html#toc4

https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-
bulletin/articles/2019/html/ecb.ebart20190
5_03~c83aeaa44c.en.html#toc4
3α ESMA Γνώμη - Αρχικές προσφορές 
εικονικών νομισμάτων και κρυπτο-
στοιχεία του ενεργητικού 
(https://www.esma.europa.eu/sites/default/
files/library/esma50-157-
1391_crypto_advice.pdf)
3β Έκθεση της ΕΑΤ με γνώμη για την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τα 
κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού 
(https://eba.europa.eu/sites/default/docum
ents/files/documents/10180/2545547/6749
3daa-85a8-4429-aa91-
e9a5ed880684/EBA%20Report%20on%2
0crypto%20assets.pdf)

Or. en

Τροπολογία 57
Stasys Jakeliūnas
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως 
επισημάνθηκε στην έκθεση της ΕΑΤ, τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
δραστηριοποιούνται επί του παρόντος σε 
σχετικώς περιορισμένες δραστηριότητες 
με κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού, αλλά 
το ενδιαφέρον τους ενδέχεται να αυξηθεί, 
ιδίως στο πλαίσιο της αυξημένης χρήσης 
λύσεων DLT· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
στις εν λόγω δραστηριότητες 
συγκαταλέγονται η έκθεση, τρέχουσα ή 
μελλοντική, σε κρυπτο-στοιχεία του 
ενεργητικού, σε έκδοση αρχικών 
προσφορών εικονικών νομισμάτων, ή σε 
προσφορά υπηρεσιών που αφορούν 
κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού, όπως η 
παροχή πορτοφολιού θεματοφυλακής ή 
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ανταλλαγών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
τρέχοντες κανόνες προληπτικής 
εποπτείας δεν είναι κατάλληλοι για να 
συλλάβουν την υψηλή μεταβλητότητα και 
τους υψηλούς κινδύνους των κρυπτο-
στοιχείων του ενεργητικού·

Or. en

Τροπολογία 58
Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Jonás Fernández, Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θα. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
πρόσφατες έρευνες υποδεικνύουν ότι τα 
κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού 
χρησιμοποιούνται κυρίως ως επενδύσεις 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, παρά ως 
μέσο πληρωμής για προϊόντα ή υπηρεσίες 
που προσφέρονται από νόμιμο έμπορο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαϊκές 
εποπτικές αρχές έχουν επισημάνει ότι τα 
κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού που δεν 
χαρακτηρίζονται ως χρηματοοικονομικά 
μέσα σύμφωνα με τον δημοσιονομικό 
κανονισμό της Ένωσης θέτουν 
συγκεκριμένους κινδύνους, συγκεκριμένα 
όσον αφορά την προστασία των 
επενδυτών και των καταναλωτών, καθώς 
και την ακεραιότητα της αγοράς· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι στους 
συγκεκριμένους κινδύνους 
συγκαταλέγονται η απάτη, οι 
κυβερνοεπιθέσεις, η νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 
η επιχειρησιακή ανθεκτικότητα και η 
χειραγώγηση της αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 59
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José Gusmão

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
σκιώδης τραπεζικός τομέας, που 
περιλαμβάνει επενδυτικά ταμεία, 
αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς, 
χρηματοοικονομικές τεχνολογίες και άλλα 
ενδιάμεσα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 
έχει αναπτυχθεί στην Ένωση και θέτει 
σημαντικούς κινδύνους στη σταθερότητα 
του χρηματοπιστωτικού συστήματος, 
δεδομένου του υψηλού βαθμού 
διασύνδεσής του με ασφαλιστικές 
εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία, την 
προκυκλική του φύση και την έλλειψη 
ρύθμισης·

Or. en

Τροπολογία 60
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Francesca Donato, Valentino Grant, 
Antonio Maria Rinaldi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση 
της ESMA σχετικά με τα δίκτυα 
αποκεντρωμένων συναλλαγών (DLT), που 
δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο 2017, 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ήταν 
υπερβολικά νωρίς για τη λήψη 
ρυθμιστικών μέτρων, διότι η τεχνολογία 
των χρηματοπιστωτικών αγορών 
βρισκόταν ακόμη στα πρώιμα στάδιά 
της·

Or. en
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Τροπολογία 61
Agnès Evren

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ α. λαμβάνοντας υπόψη τους υψηλούς 
κινδύνους που μπορεί να παρουσιάσουν 
τα κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού όσον 
αφορά τη νομιμοποίηση εσόδων από 
εγκληματικές δραστηριότητες, τις δόλιες 
πρακτικές, τη φοροαποφυγή και τις 
εξωτερικές επιθέσεις·

Or. fr

Τροπολογία 62
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση 
νέων τεχνολογιών μπορεί να συμβάλει 
σημαντικά ώστε να καταστεί δυνατόν οι 
εταιρείες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 
να εκπληρώσουν τις εν εξελίξει 
υποχρεώσεις τους όσον αφορά την 
εποπτεία και τη συμμόρφωση·

Or. en

Τροπολογία 63
Eero Heinäluoma, Pedro Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο 
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φάσμα των κρυπτο-στοιχείων του 
ενεργητικού που χαρακτηρίζονται ως 
χρηματοοικονομικά μέσα δυνάμει του 
ενωσιακού δικαίου, η ταξινόμηση αυτή 
καθ’ εαυτή επαφίεται στις εθνικές 
αρμόδιες αρχές που υλοποιούν την εθνική 
εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου, κάτι 
που δημιουργεί ανακολουθίες στην 
εποπτική και ρυθμιστική προσέγγιση, 
βλάπτοντας τη συνοχή και τους ισότιμους 
όρους ανταγωνισμού στην Ένωση· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω 
ταξινόμηση και ολοκλήρωση εντός του 
νομοθετικού πλαισίου της Ένωσης δεν 
στερείται δυσχερειών, δεδομένου ότι τα 
διαφορετικά κρυπτο-στοιχεία του 
ενεργητικού διαθέτουν διαφορετικά 
χαρακτηριστικά, τα οποία δύνανται να 
μεταβάλλονται με την πάροδο του 
χρόνου·

Or. en

Τροπολογία 64
Stasys Jakeliūnas
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχικές 
προσφορές εικονικού νομίσματος (ICO) 
θα μπορούσαν να αποτελέσουν 
εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης 
καινοτόμων και νεοφυών επιχειρήσεων 
στα αρχικά στάδια της ανάπτυξής τους, 
αλλά εκθέτουν επίσης τους επενδυτές σε 
υψηλούς κινδύνους ζημιών λόγω του 
ιδιαιτέρως κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
τους και της τρωτότητάς τους όσον 
αφορά τις απάτες· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η ετήσια οικονομική έκθεση της BIS 
για το 2018 διαπίστωσε ότι τουλάχιστον 
το 22,5% των αρχικών προσφορών 
εικονικού νομίσματος αποδείχθηκαν 
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δόλια συστήματα Ponzi·

Or. en

Τροπολογία 65
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Francesca Donato, Valentino Grant, 
Antonio Maria Rinaldi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΑΚΑΑ 
αναμένει, σύμφωνα με την έκθεσή της 
σχετικά με τα δίκτυα αποκεντρωμένων 
συναλλαγών (DLT), ότι η νέα τεχνολογία 
θα έχει διάφορα πλεονεκτήματα, αλλά και 
προκλήσεις όσον αφορά τον έλεγχο, την 
προστασία των δεδομένων, τη 
διασυστημική διαλειτουργικότητα, την 
εφαρμογή των κοινών προτύπων και την 
πρόσβαση στα υπόλοιπα των κεντρικών 
τραπεζών·

Or. en

Τροπολογία 66
Stasys Jakeliūnas
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού έχουν 
τη δυνατότητα να μειώσουν τα έξοδα 
συναλλαγής με ασφαλή τρόπο σε έναν 
ολοένα και περισσότερο ψηφιακά 
σφυγμομετρούμενο κόσμο, εάν 
υποβληθούν σε αυστηρό, κατάλληλο 
ρυθμιστικό καθεστώς βάσει εκτίμησης 
κινδύνου·
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Or. en

Τροπολογία 67
Eero Heinäluoma, Pedro Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ψηφιακή χρηματοδότηση μπορεί να 
συμβάλει με πολλούς τρόπους στην 
αντιμετώπιση των οικονομικών 
επιπτώσεων της επιδημίας COVID-19 
όσον αφορά τις συνέπειες για τους 
πολίτες, τις ΜΜΕ και άλλες επιχειρήσεις 
και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 68
José Gusmão

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ψηφιακή χρηματοδότηση μπορεί να 
συμβάλει με πολλούς τρόπους στην 
αντιμετώπιση των οικονομικών 
επιπτώσεων της επιδημίας COVID-19 
όσον αφορά τις συνέπειες για τους 
πολίτες, τις ΜΜΕ και άλλες επιχειρήσεις 
και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 69
Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Jonás Fernández, Paul Tang, Aurore Lalucq
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ια. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεγάλες 
εταιρείες τεχνολογίας και οι παγκόσμιες 
ψηφιακές πλατφόρμες προσφέρουν 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ολοένα και 
περισσότερο· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
αυτοί οι φορείς του ψηφιακού τομέα 
επωφελούνται από ανταγωνιστικά οφέλη, 
όπως οικονομίες κλίμακας, τεράστια 
διασυνοριακά δίκτυα χρηστών, εύκολη 
πρόσβαση σε χρηματοδότηση και 
δυνατότητα συλλογής μεγάλων όγκων 
δεδομένων που παρέχονται από τους 
χρήστες μέσω τεχνολογιών επεξεργασίας 
δεδομένων, όπως η «ανάλυση μαζικών 
δεδομένων», γεγονός που δημιουργεί 
τεράστια προστιθέμενη αξία με ποικίλους 
τρόπους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
παρουσία μεγάλων τεχνολογικών 
εταιρειών στις αγορές 
χρηματοοικονομικής τεχνολογίας έχει τη 
δυνατότητα να βλάψει τον θεμιτό 
ανταγωνισμό και την καινοτομία·

Or. en

Τροπολογία 70
Stasys Jakeliūnas
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ια. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
σκάνδαλο Wirecard υπογραμμίζει τους 
υψηλούς κινδύνους για την προστασία 
των καταναλωτών και των επενδυτών και 
τη χρηματοοικονομική απάτη που 
τίθενται από τη χρήση προστατευμένων 
κανονιστικών περιβαλλόντων και τη 
μικρού βαθμού εποπτεία και ρύθμιση, 
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προκειμένου να ενισχυθεί η καινοτομία 
στον τομέα της χρηματοοικονομικής 
τεχνολογίας·

Or. en

Τροπολογία 71
Jessica Polfjärd

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ια. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έξαρση 
της νόσου COVID-19 έχει, σε 
κυμαινόμενο βαθμό μεταξύ των κρατών 
μελών, επιδείξει τη δυναμική που 
προφέρουν οι προσφορές ψηφιακής 
χρηματοδότησης τόσο στους 
καταναλωτές όσο και στην οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 72
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ια. λαμβάνοντας υπόψη ότι το μερίδιο 
των πληρωμών που δεν βασίζονται στα 
μετρητά έχει αυξηθεί σημαντικά κατά τα 
τελευταία έτη·

Or. en

Τροπολογία 73
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
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Αιτιολογική σκέψη Ι β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ιβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα 
βελτιωμένο πλαίσιο συναλλαγών χωρίς 
μετρητά δεν επιδιώκει να υποβαθμίσει τα 
μετρητά ως μέσο πληρωμής·

Or. en

Τροπολογία 74
Agnès Evren

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εφαρμογή νέων τεχνολογιών στον 
χρηματοοικονομικό τομέα μπορεί να 
επιφέρει νέους κινδύνους που πρέπει να 
ρυθμίζονται και να παρακολουθούνται 
προκειμένου να είναι εγγυημένη η 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα, η 
ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς και 
η προστασία των καταναλωτών·

Or. fr

Τροπολογία 75
Isabel Benjumea Benjumea

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αυξημένη χρήση τεχνητής νοημοσύνης 
στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες θα 
δημιουργήσει την ανάγκη για μεγαλύτερη 
επιχειρησιακή ανθεκτικότητα και για την 
κατάλληλη σχετική εποπτεία·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αυξημένη χρήση τεχνητής νοημοσύνης 
στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες θα 
δημιουργήσει την ανάγκη για μεγαλύτερη 
επιχειρησιακή ανθεκτικότητα και για την 
κατάλληλη σχετική εποπτεία και την 
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προστασία των δεδομένων των 
καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 76
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
προβλήματα λειτουργίας, και ειδικότερα οι 
κίνδυνοι για τις ΤΠΕ και την ασφάλεια, 
μπορούν να δημιουργήσουν συστημικούς 
κινδύνους για τον χρηματοπιστωτικό 
τομέα·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
προβλήματα λειτουργίας, και ειδικότερα οι 
κίνδυνοι για τις ΤΠΕ και την ασφάλεια, 
μπορούν να δημιουργήσουν συστημικούς 
κινδύνους για τον χρηματοπιστωτικό 
τομέα, όπως επισημάνθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού 
Κινδύνου1α·

_________________
1a 

https://www.esrb.europa.eu/news/pr/date/
2020/html/esrb.pr200107~29129d5701.en.
html

Or. en

Τροπολογία 77
Stefan Berger

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
προβλήματα λειτουργίας, και ειδικότερα οι 
κίνδυνοι για τις ΤΠΕ και την ασφάλεια, 
μπορούν να δημιουργήσουν συστημικούς 
κινδύνους για τον χρηματοπιστωτικό 
τομέα·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νέα 
προβλήματα λειτουργίας, και ειδικότερα οι 
κίνδυνοι για τις ΤΠΕ και την ασφάλεια, 
μπορούν να δημιουργήσουν συστημικούς 
κινδύνους για τον χρηματοπιστωτικό 
τομέα· οι εν λόγω κίνδυνοι θα πρέπει αν 
αντιμετωπιστούν με κατάλληλη ρύθμιση·
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Or. en

Τροπολογία 78
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Francesca Donato, Valentino Grant, 
Antonio Maria Rinaldi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
προβλήματα λειτουργίας, και ειδικότερα οι 
κίνδυνοι για τις ΤΠΕ και την ασφάλεια, 
μπορούν να δημιουργήσουν συστημικούς 
κινδύνους για τον χρηματοπιστωτικό 
τομέα·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
προβλήματα λειτουργίας, και ειδικότερα οι 
κίνδυνοι για τις ΤΠΕ και την ασφάλεια, 
ιδίως η υποκλοπή από ξένες δυνάμεις, 
μπορούν να δημιουργήσουν συστημικούς 
κινδύνους για τον χρηματοπιστωτικό 
τομέα·

Or. en

Τροπολογία 79
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Francesca Donato, Valentino Grant, 
Antonio Maria Rinaldi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΕ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
κίνδυνοι για τις ΤΠΕ και την ασφάλεια 
τους οποίους αντιμετωπίζει ο 
χρηματοπιστωτικός τομέας, καθώς και 
το επίπεδο ολοκλήρωσής του σε επίπεδο 
ΕΕ, απαιτούν ειδικές και πιο προηγμένες 
δράσεις που να αξιοποιούν την οδηγία 
ΑΔΠ, χωρίς να προχωρούν πέρα από από 
τα όριά της·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 80
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Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Hélène Laporte

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του έργου 
που επιτελούν οι αρχές σε παγκόσμιο 
επίπεδο στο πεδίο της επιχειρησιακής 
ανθεκτικότητας των χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του έργου 
που επιτελούν οι αρχές σε πολυμερές 
επίπεδο στο πεδίο της επιχειρησιακής 
ανθεκτικότητας των χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων·

Or. en

Τροπολογία 81
Luis Garicano, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

IΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
σκάνδαλο Wirecard αποκαλύπτει τις 
ελλείψεις ενός εποπτικού μοντέλου που 
βασίζεται κυρίως στις εθνικές εποπτικές 
αρχές, αφού οι εθνικές αρχές είναι 
πιθανότερο να κάνουν τα στραβά μάτια 
στις αδυναμίες των δικών τους 
εποπτευόμενων· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η εν εξελίξει έρευνα της ESMA για το 
σκάνδαλο Wirecard θα πρέπει να 
προσδιορίσει τους τομείς των οποίων η 
άμεση εποπτεία σε ενωσιακό επίπεδο θα 
είχε αποτρέψει αυτήν τη διαταραχή· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσαρμογές 
της ενωσιακής εποπτικής αρχιτεκτονικής 
για τη χρηματοοικονομική αναφορά, τη 
χρηματοπιστωτική καινοτομία, τις 
πληρωμές και συναφείς τομείς, 
συμπεριλαμβανομένων του λογιστικού 
ελέγχου και της καταπολέμησης της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες/χρηματοδότησης της 
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τρομοκρατίας, καθίστανται επείγουσα 
ανάγκη υπό το φως του σκανδάλου 
Wirecard·

Or. en

Τροπολογία 82
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

IΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
εύρυθμη, βιώσιμη και ανθεκτική 
ενωσιακή χρηματοπιστωτική αγορά θα 
πρέπει να διαθέτει ισχυρή αποδοτικότητα 
κατανομής κεφαλαίων και κινδύνου και 
την ευρύτερη δυνατή χρηματοοικονομική 
ένταξη των πολιτών στο πλαίσιο των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιακή 
χρηματοδότηση υπόσχεται τόσο να 
βελτιώσει την αποδοτική κατανομή 
κεφαλαίου όσο και να επιτρέψει τον 
καλύτερο επιμερισμό του 
χρηματοοικονομικού κινδύνου, καθώς 
και ισχυρή δυνατότητα εκδημοκρατισμού 
των χρηματοπιστωτικών αγορών, καθώς 
επιτρέπει ευρύτερη χρηματοοικονομική 
ένταξη·

Or. en

Τροπολογία 83
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

IΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση 
των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους 
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μπορεί να προσφέρει σημαντικά 
πλεονεκτήματα αναφορικά με την 
επιχειρησιακή ανθεκτικότητα και 
αποδοτικότητα των παρόχων 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 
συγκριτικά με την παραδοσιακή επιτόπια 
λύση, αλλά επιφέρει πρόσθετες 
προκλήσεις αναφορικά με την ασφάλεια 
των ευαίσθητων χρηματοπιστωτικών 
δεδομένων και διαδικασιών, τη συνέχιση 
των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε 
περίπτωση διακοπής λειτουργίας και εν 
γένει ευπάθεια έναντι των εγκλημάτων 
στον κυβερνοχώρο·

Or. en

Τροπολογία 84
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

IΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
αναγκαία η ισότιμη μεταχείριση των 
εταιρειών χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών και των εταιρειών 
τεχνολογίας, ώστε να διασφαλίζεται ότι 
όλες οι εταιρείες ανταγωνίζονται επί ίσοις 
όροις, τηρώντας την αρχή «όμοιος 
κίνδυνος, όμοια δραστηριότητα, όμοια 
ρύθμιση»·

Or. en

Τροπολογία 85
José Gusmão

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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IΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
σκάνδαλο Wirecard κατέδειξε ότι οι 
εποπτικές αρχές απέτυχαν ακόμη μια 
φορά να παρακολουθήσουν το επίπεδο 
πολυπλοκότητας του χρηματοπιστωτικού 
τομέα·

Or. en

Τροπολογία 86
Gunnar Beck

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

IΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κατάρρευση της Wirecard και το 
σκάνδαλο που ακολούθησε δείχνει 
σημαντικές ελλείψεις στην εποπτεία των 
παρόχων ψηφιακών χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 87
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΣΤβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εμπειρία των βελτιώσεων των 
χρηματοπιστωτικών τεχνολογιών κατά 
την οικονομική ιστορία δείχνει ότι τα 
οικονομικά οφέλη αυτών των βελτιώσεων 
τα καρπώνονται κυρίως οι πάροχοι των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και δεν 
υπάρχει διάχυση στους καταναλωτές· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιακή 
χρηματοδότηση δίνει τη δυνατότητα για 
περισσότερο αποδοτικές ως προς το 
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κόστος χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 88
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΣΤβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εισαγωγή ψηφιακών χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών δεν θα πρέπει ούτε να οδηγεί 
σε ρυθμιστικό αρμπιτράζ ούτε να μειώνει 
την προστασία των καταναλωτών, τη 
μειωμένη ασφάλεια ή τους κινδύνους για 
τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα·

Or. en

Τροπολογία 89
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΣΤβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά 
μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της 
Ένωσης βασίζονται σε παρόχους τρίτων 
χωρών για την παροχή υπηρεσιών 
υπολογιστικού νέφους·

Or. en

Τροπολογία 90
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΣΤγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
βελτιώσεις της χρηματοοικονομικής 
τεχνολογίας δεν έχουν προς ώρας 
αποκαταστήσει το δομικό πρόβλημα του 
κινδύνου συγκέντρωσης στο συστημικό 
επίπεδο εντείνοντας συνεπώς το 
πρόβλημα του «πολύ μεγάλου για να 
χρεοκοπήσει» οργανισμού· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η ψηφιακή χρηματοδότηση 
έχει τη μεγάλη δυνατότητα να επιτρέψει 
την εισαγωγή στην αγορά νέων, πιο 
ευέλικτων και λιγότερο συστηματικά 
ριψοκίνδυνων παρόχων 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, 
επιτρέποντας έτσι ευρύτερο επιμερισμό 
του κινδύνου επί των 
χρηματοπιστωτικών αγορών·

Or. en

Τροπολογία 91
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΣΤγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 
Δεδομένων (ΕΣΠΔ) έχει να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο ώστε να 
βοηθήσει τις εταιρείες να κατανοήσουν 
τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τη 
συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ·

Or. en

Τροπολογία 92
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
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Αιτιολογική σκέψη IΣΤ δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

IΣΤδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 37 
εκατομμύρια οικονομικά ενεργοί πολίτες 
της Ένωσης παραμένουν εκτός 
τραπεζικού συστήματος ή αποκλείονται 
από τις παραδοσιακές 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (στοιχεία 
του 2016)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ψηφιακή χρηματοδότηση μπορεί να 
επιλύσει αυτό το πρόβλημα με τον 
ευρύτερο εκδημοκρατισμό των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και της 
χρηματοοικονομικής ένταξης·

Or. en

Τροπολογία 93
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

IΣΤε. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
δυναμική χρηματοπιστωτική αγορά της 
Ένωσης ωθεί τις χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες προς μια πιο συστηματική 
χρήση δεδομένων, ανάλυση δεδομένων 
και αναδυόμενες τεχνολογικές λύσεις, 
όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η τεχνολογία 
blockchain, το διαδίκτυο των πραγμάτων, 
η υπολογιστική υψηλότατων επιδόσεων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της 
τεχνολογικής ουδετερότητας - η μη 
διακριτική μεταχείριση ενός παρόχου 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών βάσει 
της τεχνολογίας που χρησιμοποιεί και η 
αρχή της «όμοιας ρύθμισης για όμοιο 
κίνδυνο» είναι θεμελιώδης για έναν 
κανονισμό φιλικό προς την καινοτομία, 
έχει ύψιστη σημασία να προσδιοριστεί ο 
συγκεκριμένος κίνδυνος για την 
τεχνολογία και να ληφθούν υπόψη και να 
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αποτραπούν οι αστοχίες της αγοράς, να 
προαχθεί η προστασία των καταναλωτών 
και των επενδυτών και να διαφυλαχθεί η 
ανθεκτικότητα της αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 94
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

IΣΤστ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
τεχνολογική ουδετερότητα αποτελεί 
ισχυρό σημείο εκκίνησης, αλλά δεν 
μπορεί να υλοποιήσει αποδοτική, φιλική 
προς την καινοτομία ρύθμιση αφ’ εαυτής· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρυθμιστική 
αρχή θα πρέπει να διαθέτει επίσης 
ουδέτερο επιχειρηματικό μοντέλο και να 
μην προβαίνει σε διακρίσεις υπέρ των 
παρόχων παραδοσιακών 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 
χρησιμοποιώντας παραδοσιακά 
επιχειρηματικά και επιχειρησιακά 
μοντέλα έναντι καινοτόμων μοντέλων·

Or. en

Τροπολογία 95
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

IΣΤζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δεύτερη 
οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών 
(PSD2) αποτελεί αφ’ εαυτής ισχυρό 
επιχείρημα υπέρ μιας ανοικτής 
τραπεζικής που επιτρέπει την πρόσβαση 
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των καινοτόμων παρόχων 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε 
δεδομένα - με την επιφύλαξη της 
συναίνεσης των πελατών αναφορικά με 
τις πληρωμές τους, είναι ύψιστης 
σημασίας σε ένα ισχυρό ενωσιακό 
περιβάλλον ψηφιακής χρηματοδότησης 
να προχωρήσουμε προς την επέκταση του 
εν λόγω μηχανισμού στις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες πέραν των 
πληρωμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
μετάβαση από την ανοικτή τραπεζική 
στην ανοικτή χρηματοδότηση θα 
επιτρέψει την ανάπτυξη ολοκληρωμένων 
χρηματοοικονομικών λύσεων για τους 
καταναλωτές και τους επενδυτές·

Or. en

Τροπολογία 96
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ η (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

IΣΤη. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανοικτή 
τραπεζική και η ανοικτή χρηματοδότηση 
είναι ουσιαστικές για τη διαφάνεια του 
χρηματοπιστωτικού τομέα, με τη 
δυνατότητα που προσφέρουν για 
λογοδοσία των τραπεζών όταν χρεώνουν 
τέλη συναλλαγής στους καταναλωτές, 
όταν επιτρέπουν στους καταναλωτές να 
αποφεύγουν τα κρυφά τέλη και άλλες μη 
βέλτιστες τραπεζικές πρακτικές που 
απορρέουν από ολιγοπωλιακές και 
μονοπωλιακές τιμολογιακές 
συμπεριφορές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
τιμολογιακές συμπεριφορές των 
τραπεζών αποτελούν το αντικείμενο εν 
εξελίξει διαβούλευσης από τις αρχές 
πολιτικής ανταγωνισμού της ΕΕ, όπως 
υποδεικνύεται στη μελέτη της ΕΕ σχετικά 
με την εφαρμογή του κανονισμού αριθ. 
2015/751 σχετικά με τις διατραπεζικές 
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προμήθειες από τις τράπεζες·

Or. en

Τροπολογία 97
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ θ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

IΣΤθ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
κρυπτονομίσματα, και ιδίως τα σταθερά 
κρυπτονομίσματα με ισχυρό συστημικό 
αντίκτυπο αποκάλυψαν τις ανεπάρκειες 
της ευρωπαϊκής αγοράς πληρωμών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λύσεις 
ψηφιακής χρηματοδότησης μπορούν να 
βελτιώσουν την αποδοτικότητα και να 
βοηθήσουν στη δημιουργία ενός 
ενοποιημένου ευρωπαϊκού συστήματος 
πληρωμών·

Or. en

Τροπολογία 98
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ ι (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

IΣΤι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
κρυπτονομίσματα δεν έχουν συνήθως 
γνωστό εντολέα και δεν δημιουργούν 
χρηματοοικονομική απαίτηση σε 
υποκείμενο στοιχείο ενεργητικού αντίθετα 
με τα σταθερά κρυπτονομίσματα, τα 
συμβολικά κέρματα ασφαλείας και τα 
συμβολικά κέρματα προϊόντων που όλα 
έχουν γνωστό εντολέα·

Or. en
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Τροπολογία 99
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ ια (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

IΣΤια. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
συμβολικά κέρματα που εκδίδονται από 
επιχειρηματίες με τη μορφή απαιτήσεων 
σε απαίτηση επί ταμειακής ροής, 
απαίτηση επί ιδίων κεφαλαίων ή 
απαίτηση επί μελλοντικού 
προϊόντος/υπηρεσίας, μπορούν να 
ταξινομούνται με εναλλακτικούς τρόπους, 
η ταξινόμησή τους στην ΕΕ θα πρέπει να 
παρέχει ρυθμιστική προβλεψιμότητα και 
ομοιογένεια στις ευρωπαϊκές αγορές· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι μια τεχνολογικά 
συναφής και λειτουργική ρύθμιση των 
συμβολικών κερμάτων θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη πιθανά υβριδικά σχέδια 
και να παρέχει ορισμούς που 
μεγιστοποιούν την προστασία των 
καταναλωτών και των επενδυτών, 
αυξάνουν την ασφάλεια δικαίου και 
μοχλεύουν το ισχυρό δυναμικό αυτών των 
μέσων για τη χρηματοδότηση 
ριψοκίνδυνων επιχειρηματικών έργων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποκείμενη 
οικονομική λειτουργία του συμβολικού 
κέρματος αποτελεί σημαντικό δείκτη 
αυτής της ταξινόμησης·

Or. en

Τροπολογία 100
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ ιβ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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IΣΤιβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
καταπολέμηση της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
συνιστά κίνδυνο κρίσιμης σημασίας που 
πρέπει να αποτραπεί στο περιβάλλον της 
ψηφιακής χρηματοδότησης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η ψηφιακή χρηματοδότηση 
βελτιώνει τη χρηματοοικονομική ένταξη, 
θα πρέπει να υφίσταται ωστόσο ένα 
ισχυρό καθεστώς όσον αφορά τις γνώσεις 
σχετικά με τις υποχρεώσεις και την 
καταπολέμηση της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
κρυπτονομίσματα μπορούν να 
χρησιμοποιούνται για παράνομες 
δραστηριότητες, το κανονιστικό 
καθεστώς τους ως μέσο πληρωμής, αντί 
για μέσο ανταλλαγής, μπορεί να βελτιώσει 
την παρακολούθηση και την πρόληψη του 
οικονομικού εγκλήματος·

Or. en

Τροπολογία 101
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ ιγ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

IΣΤιγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος 
των παρόχων υπηρεσιών θεματοφυλακής 
ψηφιακών πορτοφολιών είναι εξίσου 
καθοριστικός στις υπηρεσίες ψηφιακής 
χρηματοδότησης· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι δεν υφίσταται σαφές πλαίσιο 
αναφορικά με τους θεματοφύλακες στην 
ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να 
σχεδιαστεί σαφές πλαίσιο για τη 
λειτουργία και την παροχή άδειας των 
ανταλλαγών κρυπτονομισμάτων, καθώς 
και των πλατφορμών 
πληθοχρηματοδότησης που εμπορεύονται 
και προωθούν τα συμβολικά κέρματα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονιστικός 
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κατακερματισμός αυτού του χώρου είναι 
επικίνδυνος όσον αφορά την έλλειψη 
εποπτείας, την πρόληψη της απάτης και 
την προστασία των 
καταναλωτών/επενδυτών, και μια 
ενοποιημένη κανονιστική προσέγγιση της 
ΕΕ είναι αναγκαία·

Or. en

Τροπολογία 102
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ ιγ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

IΣΤιγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
τρέχουσες διαταραχές των εταιρειών 
χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (π.χ. 
Wirecard) υποδεικνύουν την ανάγκη να 
υπάρξει μια ολιστική προοπτική των 
κινδύνων που σχετίζονται με τις 
διαταραχές στη χρηματοοικονομική 
αναφορά, την απάτη και τις διαδικασίες 
φερεγγυότητας·

Or. en

Τροπολογία 103
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ ιε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

IΣΤιε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
τεχνολογικές βελτιώσεις του ψηφιακού 
περιβάλλοντος, καθώς και η πρόσφατη 
πανδημία, κατέδειξαν την ύπαρξη 
ανεπαρκειών στην εποπτεία των 
χρηματοπιστωτικών αγορών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τεχνολογικά 
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προηγμένες χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες απαιτούν επίσης προηγμένες 
εποπτικές τεχνολογίες και προσωπικό 
υψηλής ειδίκευσης τόσο στις ευρωπαϊκές 
εποπτικές αρχές όσο και στις εθνικές 
εποπτικές αρχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
δεν υφίσταται πρόβλεψη της ΕΕ για 
ευρωπαϊκή ρυθμιστική τεχνολογία και 
εποπτική τεχνολογία·

Or. en

Τροπολογία 104
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη -IΣΤ ιστ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

IΣΤιστ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
προστασία των δεδομένων συναλλαγών 
των πολιτών, καθώς και τα 
χρηματοοικονομικά δεδομένα τους θα 
πρέπει να διαφυλάσσονται αυστηρά από 
τους παρόχους χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών, καθώς αποτελούν περιουσία 
των καταναλωτών/επενδυτών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιακή 
χρηματοδότηση συνεπάγεται νέους 
κινδύνους όσον αφορά την προστασία 
δεδομένων και οι εταιρείες 
χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, όπως 
ακριβώς και οι πάροχοι παραδοσιακών 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, θα 
πρέπει να διαθέτουν υψηλότατα πρότυπα 
για την προστασία των δεξαμενών 
δεδομένων τους και να διαθέτουν στέρεα 
πλαίσια διακυβέρνησης δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 105
Εύα Καϊλή



PE654.084v01-00 56/198 AM\1209528EL.docx

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ ιζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

IΣΤιζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αυξημένη συνδεσιμότητα, το διαδίκτυο 
των πραγμάτων και η αλληλεπίδραση των 
ανθρώπων και των μηχανών μπορούν να 
δημιουργήσουν καλύτερες εμπειρίες 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, αλλά 
συνεπάγονται και νέους κινδύνους όσον 
αφορά την ποιότητα της αλληλεπίδρασης, 
τη διαχείριση του επιχειρησιακού 
κινδύνου και τις προκλήσεις που αφορούν 
την ασφάλεια του κυβερνοχώρου·

Or. en

Τροπολογία 106
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ ιη (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

IΣΤιη. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
πάροχοι χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 
που απασχολούν έξυπνες συμβάσεις ή 
μέσα μηχανικής μάθησης μπορούν να 
βελτιώσουν την επιχειρησιακή τους 
απόδοση, ωστόσο η βελτιστοποίηση δεν 
συμπίπτει πάντοτε με την ανθεκτικότητα 
των χρηματοπιστωτικών αγορών και 
ενδέχεται να παρουσιαστούν σημαντικά 
σφάλματα με ισχυρές κοινωνικές 
επιπτώσεις, για παράδειγμα αποκλεισμός 
ορισμένων κοινωνικών ομάδων από τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αλγοριθμικά 
σφάλματα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται 
αμέσως μόλις παρουσιαστούν·

Or. en
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Τροπολογία 107
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ ιθ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

IΣΤιθ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα 
πρέπει να αποτελεί παγκόσμιο πρότυπο 
στην παροχή χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
μηχανισμοί μεταφοράς τεχνολογίας θα 
πρέπει να επιταχυνθούν στις στρατηγικές 
χρηματοοικονομικής καινοτομίας με 
ισχυροποίηση της πολιτικής για τα 
προστατευμένα κανονιστικά 
περιβάλλοντα και ανάπτυξη δραστήριων 
κόμβων καινοτομίας·

Or. en

Τροπολογία 108
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ κ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

IΣΤκ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
στρατηγική μηχανισμού διαβατηρίου 
ειδικά για τη χρηματοοικονομική 
τεχνολογία είναι καίρια για ένα 
εναρμονισμένο χρηματοπιστωτικό 
περιβάλλον της ΕΕ που αυξάνει την 
ομοιογένεια, την ασφάλεια δικαίου, 
μειώνει την πολυπλοκότητα και αυξάνει 
τη δυνατότητα κλιμακοθέτησης των 
ευρωπαϊκών εταιρειών 
χρηματοοικονομικής τεχνολογίας·

Or. en

Τροπολογία 109
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Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ κα (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

IΣΤκα.λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
δυνατότητα κλιμακοθέτησης των 
ευρωπαϊκών λύσεων χρηματοοικονομικής 
τεχνολογίας είναι καίρια για την 
ανταγωνιστικότητα της ΕΕ έναντι των 
παγκόσμιων ανταγωνιστών που 
λειτουργούν ήδη στις ευρωπαϊκές αγορές, 
ελέγχουν τις συναλλαγές και 
μεταβιβάζουν δεδομένα συναλλαγών στο 
εξωτερικό·

Or. en

Τροπολογία 110
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει τη δέσμευση της 
Επιτροπής για ολοκλήρωση ενός σχεδίου 
δράσης για τη χρηματοοικονομική 
τεχνολογία έως το τρίτο τρίμηνο του 2020· 
θεωρεί ότι μια πρόταση της Επιτροπής 
σχετικά με τα κρυπτο-στοιχεία του 
ενεργητικού, καθώς και ένας διατομεακός 
νόμος για τις χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες με αντικείμενο την 
επιχειρησιακή ανθεκτικότητα και την 
ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο, είναι 
έγκαιρη και αναγκαία λόγω των 
πρόσφατων εξελίξεων στις αγορές· ζητεί 
από την Επιτροπή να υποβάλει, βάσει του 
άρθρου 114, σχετική πρόταση, σύμφωνα 
με τις συστάσεις που περιλαμβάνονται 
στο συνημμένο παράρτημα·

1. χαιρετίζει τη δέσμευση της 
Επιτροπής για ολοκλήρωση ενός σχεδίου 
δράσης για τη χρηματοοικονομική 
τεχνολογία έως το τρίτο τρίμηνο του 2020· 
θεωρεί ότι μια πρόταση της Επιτροπής 
σχετικά με τα κρυπτο-στοιχεία του 
ενεργητικού θα μπορούσε να είναι 
χρήσιμη και δικαιολογημένη και θα 
μπορούσε να περιλαμβάνει κανόνες 
σχετικά με τις διατομεακές 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και σχετικά 
με την επιχειρησιακή ανθεκτικότητα και 
την ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο·

Or. en
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Τροπολογία 111
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει τη δέσμευση της 
Επιτροπής για ολοκλήρωση ενός σχεδίου 
δράσης για τη χρηματοοικονομική 
τεχνολογία έως το τρίτο τρίμηνο του 2020· 
θεωρεί ότι μια πρόταση της Επιτροπής 
σχετικά με τα κρυπτο-στοιχεία του 
ενεργητικού, καθώς και ένας διατομεακός 
νόμος για τις χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες με αντικείμενο την 
επιχειρησιακή ανθεκτικότητα και την 
ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο, είναι 
έγκαιρη και αναγκαία λόγω των 
πρόσφατων εξελίξεων στις αγορές· ζητεί 
από την Επιτροπή να υποβάλει, βάσει του 
άρθρου 114, σχετική πρόταση, σύμφωνα 
με τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στο 
συνημμένο παράρτημα·

1. χαιρετίζει τη δέσμευση της 
Επιτροπής για ολοκλήρωση ενός σχεδίου 
δράσης για τη χρηματοοικονομική 
τεχνολογία έως το τρίτο τρίμηνο του 2020· 
θεωρεί ότι μια πρόταση της Επιτροπής 
σχετικά με τα κρυπτο-στοιχεία του 
ενεργητικού, καθώς και ένας διατομεακός 
νόμος για τις χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες με αντικείμενο την 
επιχειρησιακή ανθεκτικότητα και την 
ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο, είναι 
έγκαιρη και αναγκαία λόγω των 
πρόσφατων εξελίξεων τόσο στις 
ευρωπαϊκές αγορές όσο και στην 
παγκόσμια αγορά· ζητεί από την Επιτροπή 
να υποβάλει, βάσει του άρθρου 114, 
σχετική πρόταση, σύμφωνα με τις 
συστάσεις που περιλαμβάνονται στο 
συνημμένο παράρτημα·

Or. en

Τροπολογία 112
Stasys Jakeliūnas
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει τη δέσμευση της 
Επιτροπής για ολοκλήρωση ενός σχεδίου 
δράσης για τη χρηματοοικονομική 
τεχνολογία έως το τρίτο τρίμηνο του 2020· 
θεωρεί ότι μια πρόταση της Επιτροπής 
σχετικά με τα κρυπτο-στοιχεία του 

1. χαιρετίζει τη δέσμευση της 
Επιτροπής για ολοκλήρωση ενός σχεδίου 
δράσης για τη χρηματοοικονομική 
τεχνολογία έως το τρίτο τρίμηνο του 2020· 
θεωρεί ότι μια πρόταση της Επιτροπής 
σχετικά με τα κρυπτο-στοιχεία του 
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ενεργητικού, καθώς και ένας διατομεακός 
νόμος για τις χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες με αντικείμενο την 
επιχειρησιακή ανθεκτικότητα και την 
ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο, είναι 
έγκαιρη και αναγκαία λόγω των 
πρόσφατων εξελίξεων στις αγορές· ζητεί 
από την Επιτροπή να υποβάλει, βάσει του 
άρθρου 114, σχετική πρόταση, σύμφωνα 
με τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στο 
συνημμένο παράρτημα·

ενεργητικού, καθώς και ένας διατομεακός 
νόμος για τις χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες με αντικείμενο την 
επιχειρησιακή ανθεκτικότητα και την 
ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο, είναι 
έγκαιρη και αναγκαία λόγω των 
πρόσφατων εξελίξεων στις αγορές· ζητεί 
από την Επιτροπή να υποβάλει, βάσει του 
άρθρου 114, σχετική πρόταση, σύμφωνα 
με τις νομοθετικές συστάσεις που 
περιλαμβάνονται στο συνημμένο 
παράρτημα·

Or. en

Τροπολογία 113
Aurore Lalucq

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει τη δέσμευση της 
Επιτροπής για ολοκλήρωση ενός σχεδίου 
δράσης για τη χρηματοοικονομική 
τεχνολογία έως το τρίτο τρίμηνο του 2020· 
θεωρεί ότι μια πρόταση της Επιτροπής 
σχετικά με τα κρυπτο-στοιχεία του 
ενεργητικού, καθώς και ένας διατομεακός 
νόμος για τις χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες με αντικείμενο την 
επιχειρησιακή ανθεκτικότητα και την 
ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο, είναι 
έγκαιρη και αναγκαία λόγω των 
πρόσφατων εξελίξεων στις αγορές· ζητεί 
από την Επιτροπή να υποβάλει, βάσει του 
άρθρου 114, σχετική πρόταση, σύμφωνα 
με τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στο 
συνημμένο παράρτημα·

1. σημειώνει τη δέσμευση της 
Επιτροπής για ολοκλήρωση ενός σχεδίου 
δράσης για τη χρηματοοικονομική 
τεχνολογία έως το τρίτο τρίμηνο του 2020· 
θεωρεί ότι μια πρόταση της Επιτροπής 
σχετικά με τα κρυπτο-στοιχεία του 
ενεργητικού, καθώς και ένας διατομεακός 
νόμος για τις χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες με αντικείμενο την 
επιχειρησιακή ανθεκτικότητα και την 
ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο, είναι 
έγκαιρη και αναγκαία λόγω των 
πρόσφατων εξελίξεων στις αγορές· ζητεί 
από την Επιτροπή να υποβάλει, βάσει του 
άρθρου 114, σχετική πρόταση, σύμφωνα 
με τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στο 
συνημμένο παράρτημα·

Or. fr

Τροπολογία 114
Aurore Lalucq
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. θεωρεί ότι η χρηματοοικονομική 
τεχνολογία αποτελεί αναπόσπαστο 
στοιχείο της επιτυχίας της Ένωσης 
Κεφαλαιαγορών και ενθαρρύνει την 
Επιτροπή να προβληματιστεί σχετικά με 
τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να 
αξιοποιηθούν τα οφέλη της 
χρηματοοικονομικής τεχνολογίας για την 
προώθηση της ολοκλήρωσης της 
κεφαλαιαγοράς·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 115
Stefan Berger

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. θεωρεί ότι η χρηματοοικονομική 
τεχνολογία αποτελεί αναπόσπαστο 
στοιχείο της επιτυχίας της Ένωσης 
Κεφαλαιαγορών και ενθαρρύνει την 
Επιτροπή να προβληματιστεί σχετικά με 
τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να 
αξιοποιηθούν τα οφέλη της 
χρηματοοικονομικής τεχνολογίας για την 
προώθηση της ολοκλήρωσης της 
κεφαλαιαγοράς·

2. θεωρεί ότι η χρηματοοικονομική 
τεχνολογία, που συνίσταται στη χρήση 
νέων τεχνολογιών που επιτρέπουν και 
ενισχύουν δραστηριότητες του 
χρηματοπιστωτικού τομέα και, ως εκ 
τούτου, διαδραματίζει καίριο ρόλο στην 
ανάπτυξη χρηματοοικονομικών 
δραστηριοτήτων, αποτελεί αναπόσπαστο 
στοιχείο της επιτυχίας της Ένωσης 
Κεφαλαιαγορών και ενθαρρύνει την 
Επιτροπή να προβληματιστεί σχετικά με 
τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να 
ενδυναμωθούν οι καινοτόμοι της 
χρηματοοικονομικής τεχνολογίας για την 
προώθηση της ολοκλήρωσης της 
κεφαλαιαγοράς· η κρυπτογράφηση, η 
τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού 
(DLT) και παρόμοιες τεχνολογίες θα 
μπορούσαν να διευκολύνουν και να 
τονώσουν την αποδοτικότητα της 
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αλυσίδας αξίας στις χρηματοπιστωτικές 
αγορές, δίνοντας το έναυσμα για 
επανεξέταση του ρόλου των 
διαμεσολαβητών·

Or. en

Τροπολογία 116
Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Jonás Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. θεωρεί ότι η χρηματοοικονομική 
τεχνολογία αποτελεί αναπόσπαστο 
στοιχείο της επιτυχίας της Ένωσης 
Κεφαλαιαγορών και ενθαρρύνει την 
Επιτροπή να προβληματιστεί σχετικά με 
τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να 
αξιοποιηθούν τα οφέλη της 
χρηματοοικονομικής τεχνολογίας για την 
προώθηση της ολοκλήρωσης της 
κεφαλαιαγοράς·

2. θεωρεί ότι η χρηματοοικονομική 
τεχνολογία αποτελεί αναπόσπαστο 
στοιχείο της επιτυχίας της Ένωσης 
Κεφαλαιαγορών και ενθαρρύνει την 
Επιτροπή να προβληματιστεί σχετικά με 
τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να 
αξιοποιηθούν τα οφέλη της 
χρηματοοικονομικής τεχνολογίας για την 
προώθηση της ολοκλήρωσης της 
κεφαλαιαγοράς· μολονότι ταυτόχρονα 
αντιμετωπίζει σε κανονιστικό και 
εποπτικό επίπεδο τους συγκεκριμένους 
κινδύνους που δημιουργεί η 
χρηματοοικονομική τεχνολογία, 
συγκεκριμένα τα κρυπτο-στοιχεία του 
ενεργητικού·

Or. en

Τροπολογία 117
Isabel Benjumea Benjumea

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. θεωρεί ότι η χρηματοοικονομική 
τεχνολογία αποτελεί αναπόσπαστο 
στοιχείο της επιτυχίας της Ένωσης 

2. θεωρεί ότι η χρηματοοικονομική 
τεχνολογία αποτελεί αναπόσπαστο 
στοιχείο της επιτυχίας της Ένωσης 
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Κεφαλαιαγορών και ενθαρρύνει την 
Επιτροπή να προβληματιστεί σχετικά με 
τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να 
αξιοποιηθούν τα οφέλη της 
χρηματοοικονομικής τεχνολογίας για την 
προώθηση της ολοκλήρωσης της 
κεφαλαιαγοράς·

Κεφαλαιαγορών λόγω της ικανότητάς της 
να βελτιώνει την προσφορά των 
χρηματοδοτικών επιλογών για εταιρείες 
και πολίτες, καθώς και να παρουσιάζει 
μια πιο ελκυστική επενδυτική προσφορά· 
και ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
ενσωματώσει τα οφέλη της 
χρηματοοικονομικής τεχνολογίας στο 
σχέδιο δράσης για την Ένωση 
Κεφαλαιαγορών για το 2020·

Or. en

Τροπολογία 118
Stasys Jakeliūnas
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. θεωρεί ότι η χρηματοοικονομική 
τεχνολογία αποτελεί αναπόσπαστο 
στοιχείο της επιτυχίας της Ένωσης 
Κεφαλαιαγορών και ενθαρρύνει την 
Επιτροπή να προβληματιστεί σχετικά με 
τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να 
αξιοποιηθούν τα οφέλη της 
χρηματοοικονομικής τεχνολογίας για την 
προώθηση της ολοκλήρωσης της 
κεφαλαιαγοράς·

2. θεωρεί ότι η χρηματοοικονομική 
τεχνολογία αποτελεί αναπόσπαστο 
στοιχείο της επιτυχίας της Ένωσης 
Κεφαλαιαγορών, με την επιφύλαξη ενός 
κατάλληλου κανονιστικού πλαισίου και 
διατάξεων για την προστασία των 
καταναλωτών, και ενθαρρύνει την 
Επιτροπή να προβληματιστεί σχετικά με 
τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να 
αξιοποιηθούν τα οφέλη της 
χρηματοοικονομικής τεχνολογίας για την 
προώθηση της ολοκλήρωσης της 
κεφαλαιαγοράς·

Or. en

Τροπολογία 119
Billy Kelleher, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Engin Eroglu, Martin 
Hlaváček, Gilles Boyer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. θεωρεί ότι η χρηματοοικονομική 
τεχνολογία αποτελεί αναπόσπαστο 
στοιχείο της επιτυχίας της Ένωσης 
Κεφαλαιαγορών και ενθαρρύνει την 
Επιτροπή να προβληματιστεί σχετικά με 
τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να 
αξιοποιηθούν τα οφέλη της 
χρηματοοικονομικής τεχνολογίας για την 
προώθηση της ολοκλήρωσης της 
κεφαλαιαγοράς·

2. θεωρεί ότι η χρηματοοικονομική 
τεχνολογία αποτελεί αναπόσπαστο 
στοιχείο της επιτυχίας της Ένωσης 
Κεφαλαιαγορών και ενθαρρύνει την 
Επιτροπή να προβληματιστεί σχετικά με 
τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να 
αξιοποιηθούν τα οφέλη της 
χρηματοοικονομικής τεχνολογίας για την 
προώθηση της ολοκλήρωσης της 
κεφαλαιαγοράς, ιδίως για τη συμμετοχή 
ιδιωτών επενδυτών·

Or. en

Τροπολογία 120
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. θεωρεί ότι η χρηματοοικονομική 
τεχνολογία αποτελεί αναπόσπαστο 
στοιχείο της επιτυχίας της Ένωσης 
Κεφαλαιαγορών και ενθαρρύνει την 
Επιτροπή να προβληματιστεί σχετικά με 
τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να 
αξιοποιηθούν τα οφέλη της 
χρηματοοικονομικής τεχνολογίας για την 
προώθηση της ολοκλήρωσης της 
κεφαλαιαγοράς·

2. θεωρεί ότι η χρηματοοικονομική 
τεχνολογία αποτελεί αναπόσπαστο 
στοιχείο της επιτυχίας της Ένωσης 
Κεφαλαιαγορών και ενθαρρύνει την 
Επιτροπή να προβληματιστεί σχετικά με 
τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να 
αξιοποιηθούν τα οφέλη της 
χρηματοοικονομικής τεχνολογίας για την 
προώθηση της ολοκλήρωσης της 
κεφαλαιαγοράς και της συμμετοχής 
ιδιωτών επενδυτών·

Or. en

Τροπολογία 121
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. θεωρεί ότι η χρηματοοικονομική 
τεχνολογία αποτελεί αναπόσπαστο 
στοιχείο της επιτυχίας της Ένωσης 
Κεφαλαιαγορών και ενθαρρύνει την 
Επιτροπή να προβληματιστεί σχετικά με 
τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να 
αξιοποιηθούν τα οφέλη της 
χρηματοοικονομικής τεχνολογίας για την 
προώθηση της ολοκλήρωσης της 
κεφαλαιαγοράς·

2. θεωρεί ότι η χρηματοοικονομική 
τεχνολογία αποτελεί αναπόσπαστο 
στοιχείο της επιτυχίας της Ένωσης 
Κεφαλαιαγορών και ενθαρρύνει την 
Επιτροπή να προβληματιστεί σχετικά με 
τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να 
αξιοποιηθούν τα οφέλη της 
χρηματοοικονομικής τεχνολογίας για την 
προώθηση της ολοκλήρωσης της 
κεφαλαιαγοράς και τη μεγέθυνσή της 
παγκοσμίως·

Or. en

Τροπολογία 122
José Gusmão

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. θεωρεί ότι η χρηματοοικονομική 
τεχνολογία αποτελεί αναπόσπαστο 
στοιχείο της επιτυχίας της Ένωσης 
Κεφαλαιαγορών και ενθαρρύνει την 
Επιτροπή να προβληματιστεί σχετικά με 
τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να 
αξιοποιηθούν τα οφέλη της 
χρηματοοικονομικής τεχνολογίας για την 
προώθηση της ολοκλήρωσης της 
κεφαλαιαγοράς·

2. εκφράζει σοβαρές ανησυχίες 
σχετικά με τον ρόλο που θα 
διαδραματίσει η χρηματοοικονομική 
τεχνολογία στο πλαίσιο της Ένωσης 
Κεφαλαιαγορών και ενθαρρύνει την 
Επιτροπή να προβληματιστεί σχετικά με 
τους κινδύνους αυτού του αναδυόμενου 
τομέα·

Or. en

Τροπολογία 123
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Francesca Donato, Valentino Grant, 
Antonio Maria Rinaldi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. θεωρεί ότι η χρηματοοικονομική 
τεχνολογία αποτελεί αναπόσπαστο 
στοιχείο της επιτυχίας της Ένωσης 
Κεφαλαιαγορών και ενθαρρύνει την 
Επιτροπή να προβληματιστεί σχετικά με 
τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να 
αξιοποιηθούν τα οφέλη της 
χρηματοοικονομικής τεχνολογίας για την 
προώθηση της ολοκλήρωσης της 
κεφαλαιαγοράς·

2. θεωρεί ότι η χρηματοοικονομική 
τεχνολογία αποτελεί αναπόσπαστο 
στοιχείο της επιτυχίας της Ένωσης 
Κεφαλαιαγορών και ενθαρρύνει την 
Επιτροπή να προβληματιστεί σχετικά με 
τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να 
αξιοποιηθούν τα οφέλη της 
χρηματοοικονομικής τεχνολογίας ώστε να 
καταστούν οι κεφαλαιαγορές της Ένωσης 
περισσότερο ανθεκτικές·

Or. en

Τροπολογία 124
José Gusmão

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. εκφράζει περαιτέρω την ανησυχία 
του σχετικά με το πρόσφατο σκάνδαλο 
Wirecard, καθώς και για τον ρόλο που 
διαδραμάτισε η γερμανική αρχή 
χρηματοπιστωτικής εποπτείας BaFin, 
καθώς και για τις πιθανές ελλείψεις της· 
σημειώνει ότι η ταξινόμηση αυτής της 
εταιρείας χρηματοοικονομικής 
τεχνολογίας ως εταιρείας «τεχνολογίας» 
αντί ως παρόχου υπηρεσιών πληρωμών 
διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στις 
κανονιστικές αστοχίες και καλεί την 
Επιτροπή να αντιμετωπίσει αυτό το 
πρόβλημα επειγόντως μεριμνώντας ώστε 
οι εταιρείες πληρωμών να ταξινομούνται 
με σωστό τρόπο· σημειώνει ότι, ενώ η 
βασική ευθύνη για αυτό το κανονιστικό 
σκάνδαλο έγκειται στην αποτυχία της 
BaFin και της Bundesbank να 
εποπτεύσουν και να ρυθμίσουν σωστά τον 
όμιλο Wirecard, πολλά θεσμικά όργανα 
της ΕΕ έχουν επίσης κάποιον ρόλο στην 
εποπτεία και στη ρύθμιση των διαφόρων 
φορέων που εμπλέκονται σε αυτήν την 
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υπόθεση, συμπεριλαμβανομένων της 
ΕΚΤ, της ESMA, της EIOPA και της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής· καλεί την ΕΕ 
και τις αρμόδιες εθνικές αρχές να 
κινήσουν έρευνα σχετικά με το ποσό του 
1,9 δισεκατομμυρίου EUR που λείπει και 
τον δυνητικό αντίκτυπο που θα είχε η 
αφερεγγυότητα του ομίλου στις συντάξεις 
στην ΕΕ· ζητεί από την ESMA να κινήσει 
έρευνα σχετικά με την αδυναμία των 
ρυθμιστικών αρχών να εντοπίσουν και να 
σταματήσουν τις παράνομες 
δραστηριότητες και τη χειραγώγηση της 
αγοράς που διαπράχθηκαν από τη 
Wirecard μέσω των εταιρειών της στην 
ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
εδρεύουν στη Γερμανία και την Ιρλανδία·

Or. en

Τροπολογία 125
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Gilles Boyer, 
Olivier Chastel, Stéphanie Yon-Courtin, Luis Garicano, Billy Kelleher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. τονίζει την αυξημένη σημασία των 
μέτρων παρακολούθησης και 
επανεξέτασης που αφορούν τη ρύθμιση 
της ψηφιακής χρηματοδότησης, έχοντας 
ιδίως υπόψη την αυξανόμενη σημασία 
αυτού του τομέα, καθώς ο κόσμος 
αντιμετωπίζει την πανδημία COVID-19·

Or. en

Τροπολογία 126
Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Martin Hlaváček, Engin Eroglu, Stéphanie Yon-
Courtin, Luis Garicano, Olivier Chastel, Gilles Boyer, Billy Kelleher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2β. ενθαρρύνει τις αρμόδιες αρχές της 
Ένωσης να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο 
των κινδύνων και των οφελών από την 
πιθανή παγκόσμια χρήση του DCEP και 
την αλληλεξάρτησή της από την εθνική 
πλατφόρμα τεχνολογίας blockchain της 
Κίνας·

Or. en

Τροπολογία 127
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
να ευθυγραμμίσει η Επιτροπή σε μεγάλο 
βαθμό τις εργασίες της με τα διεθνή φόρα 
και τα ρυθμιστικά όργανα για την 
ανάπτυξη διεθνών προτύπων, δεδομένου 
του διακρατικού χαρακτήρα της ψηφιακής 
χρηματοδότησης·

3. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
να ευθυγραμμίσει η Επιτροπή σε μεγάλο 
βαθμό τις εργασίες της με τα διεθνή φόρα 
και τα ρυθμιστικά όργανα για την 
ανάπτυξη διεθνών προτύπων, δεδομένου 
του διακρατικού χαρακτήρα της ψηφιακής 
χρηματοδότησης· υπενθυμίζει ειδικότερα 
την ανάγκη να εξασφαλιστεί η 
διαλειτουργικότητα του κανονιστικού 
πλαισίου της ΕΕ με διεθνώς 
συμφωνημένες αρχές από την Επιτροπή 
της Βασιλείας για την τραπεζική 
εποπτεία και το Συμβούλιο 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας·

Or. en

Τροπολογία 128
Stasys Jakeliūnas
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
να ευθυγραμμίσει η Επιτροπή σε μεγάλο 
βαθμό τις εργασίες της με τα διεθνή φόρα 
και τα ρυθμιστικά όργανα για την 
ανάπτυξη διεθνών προτύπων, δεδομένου 
του διακρατικού χαρακτήρα της ψηφιακής 
χρηματοδότησης·

3. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
να ευθυγραμμίσει η Επιτροπή σε μεγάλο 
βαθμό τις εργασίες της με τα διεθνή φόρα 
και τα ρυθμιστικά όργανα για την 
ανάπτυξη διεθνών προτύπων, δεδομένου 
του διακρατικού χαρακτήρα της ψηφιακής 
χρηματοδότησης με την επιφύλαξη της 
ικανότητας της ΕΕ να θεσπίζει 
ισχυρότερες κανονιστικές και εποπτικές 
διατάξεις·

Or. en

Τροπολογία 129
Agnès Evren

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
να ευθυγραμμίσει η Επιτροπή σε μεγάλο 
βαθμό τις εργασίες της με τα διεθνή φόρα 
και τα ρυθμιστικά όργανα για την 
ανάπτυξη διεθνών προτύπων, δεδομένου 
του διακρατικού χαρακτήρα της ψηφιακής 
χρηματοδότησης·

3. υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαία 
μια στενή διεθνής συνεργασία, δεδομένου 
του διακρατικού χαρακτήρα της ψηφιακής 
χρηματοδότησης· ζητεί ως εκ τούτου, από 
την Επιτροπή να ευθυγραμμίσει σε 
μεγάλο βαθμό τις εργασίες της με τα 
διεθνή φόρα και τα ρυθμιστικά όργανα 
για την ανάπτυξη διεθνών προτύπων·

Or. fr

Τροπολογία 130
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. θεωρεί ότι η ανάπτυξη πολλών 
τεχνολογιών βρίσκεται ακόμη σε πρώιμα 
στάδια και ότι η ρύθμιση θα πρέπει, ως 
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εκ τούτου, να εξεταστεί μόνο αφού μια 
νέα τεχνολογία έχει υιοθετηθεί ευρέως και 
οι τυχόν πιθανοί κίνδυνοι για τους 
καταναλωτές και το χρηματοπιστωτικό 
σύστημα έχουν αξιολογηθεί προσεκτικά·

Or. en

Τροπολογία 131
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. θεωρεί ότι οποιαδήποτε 
διαμόρφωση πολιτικής της Ένωσης θα 
πρέπει να είναι ανάλογη προς τους 
κινδύνους που σχετίζονται με τις 
συγκεκριμένες δραστηριότητες·

Or. en

Τροπολογία 132
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3γ. ζητεί οποιαδήποτε προτεινόμενη 
νομοθεσία να επικεντρώνεται στο 
αποτέλεσμα και να βασίζεται σε αρχές 
αντί σε περιοριστικούς κανόνες, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι το 
κανονιστικό πλαίσιο παραμένει συναφές 
με τη μελλοντική καινοτομία, την 
κανονιστική ευελιξία και την 
προσαρμοστικότητα με την πάροδο του 
χρόνου·

Or. en
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Τροπολογία 133
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Hélène Laporte, Francesca Donato, 
Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
μια αναλογική, διατομεακή και ολιστική 
προσέγγιση όσον αφορά το έργο της στον 
τομέα της χρηματοοικονομικής 
τεχνολογίας·

4. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
μια αναλογική, διατομεακή και ολιστική 
προσέγγιση όσον αφορά το έργο της στον 
τομέα της χρηματοοικονομικής 
τεχνολογίας και να επικεντρωθεί στην 
προσπάθεια να μην πνίξει την καινοτομία 
σε υπερβολικές ρυθμίσεις και 
γραφειοκρατία·

Or. en

Τροπολογία 134
Stasys Jakeliūnas
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
μια αναλογική, διατομεακή και ολιστική 
προσέγγιση όσον αφορά το έργο της στον 
τομέα της χρηματοοικονομικής 
τεχνολογίας·

4. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
μια αναλογική, διατομεακή και ολιστική 
προσέγγιση βάσει επικινδυνότητας όσον 
αφορά το έργο της στον τομέα της 
χρηματοοικονομικής τεχνολογίας·

Or. en

Τροπολογία 135
Agnès Evren

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
μια αναλογική, διατομεακή και ολιστική 
προσέγγιση όσον αφορά το έργο της στον 
τομέα της χρηματοοικονομικής 
τεχνολογίας·

4. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
μια συντονισμένη, αναλογική, διατομεακή 
και ολιστική προσέγγιση όσον αφορά το 
έργο της στον τομέα της 
χρηματοοικονομικής τεχνολογίας·

Or. fr

Τροπολογία 136
Aurore Lalucq

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να κινηθεί 
πρώτη, προκειμένου να δημιουργήσει ένα 
ευνοϊκό περιβάλλον ώστε να αυξηθούν οι 
επιχειρήσεις και οι κόμβοι FinTech στην 
Ευρώπη·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 137
Billy Kelleher, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Engin Eroglu, Martin 
Hlaváček

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να κινηθεί 
πρώτη, προκειμένου να δημιουργήσει ένα 
ευνοϊκό περιβάλλον ώστε να αυξηθούν οι 
επιχειρήσεις και οι κόμβοι FinTech στην 
Ευρώπη·

5. επικροτεί την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής να θεσπίσει ένα Ευρωπαϊκό 
φόρουμ διαμεσολαβητών καινοτομίας 
(EFIF) τον Απρίλιο 2019· καλεί την 
Επιτροπή να αντλήσει διδάγματα από τη 
γνώση και την εμπειρία που αποκτήθηκε 
από το EFIF και να κινηθεί πρώτη, 
προκειμένου να δημιουργήσει ένα ευνοϊκό 
περιβάλλον ώστε να αυξηθούν οι 
επιχειρήσεις και οι κόμβοι FinTech στην 
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Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 138
Isabel Benjumea Benjumea

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να κινηθεί 
πρώτη, προκειμένου να δημιουργήσει ένα 
ευνοϊκό περιβάλλον ώστε να αυξηθούν οι 
επιχειρήσεις και οι κόμβοι FinTech στην 
Ευρώπη·

5. καλεί την Επιτροπή να κινηθεί 
πρώτη, προκειμένου να δημιουργήσει ένα 
ευνοϊκό περιβάλλον ώστε να αυξηθούν οι 
ψηφιακοί πρωταθλητές, οι επιχειρήσεις 
και οι κόμβοι FinTech στην Ευρώπη για 
την προσέλκυση ξένου κεφαλαίου και 
επενδύσεων και επίσης για την προώθηση 
της ΕΕ ώστε να ανταγωνιστεί στις 
παγκόσμιες αγορές·

Or. en

Τροπολογία 139
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Francesca Donato, Valentino Grant, 
Antonio Maria Rinaldi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να κινηθεί 
πρώτη, προκειμένου να δημιουργήσει ένα 
ευνοϊκό περιβάλλον ώστε να αυξηθούν οι 
επιχειρήσεις και οι κόμβοι FinTech στην 
Ευρώπη·

5. καλεί την Επιτροπή να κινηθεί 
πρώτη, προκειμένου να δημιουργήσει ένα 
ευνοϊκό περιβάλλον ώστε να αυξηθούν οι 
επιχειρήσεις και οι κόμβοι FinTech στην 
Ευρώπη, για παράδειγμα εξαιρώντας τους 
εν λόγω κόμβους και τις επιχειρήσεις από 
την ολοένα και πιο εναρμονισμένη 
φορολογική ρύθμιση σε επίπεδο ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 140
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να κινηθεί 
πρώτη, προκειμένου να δημιουργήσει ένα 
ευνοϊκό περιβάλλον ώστε να αυξηθούν οι 
επιχειρήσεις και οι κόμβοι FinTech στην 
Ευρώπη·

5. καλεί την Επιτροπή να κινηθεί 
πρώτη, προκειμένου να κινητοποιήσει 
επιταχυνόμενη αξιοποίηση καινοτόμων 
τεχνολογιών από τον χρηματοπιστωτικό 
τομέα της ΕΕ και να δημιουργήσει ένα 
ευνοϊκό περιβάλλον ώστε να αυξηθούν οι 
επιχειρήσεις και οι κόμβοι FinTech στην 
Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 141
Agnès Evren

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να κινηθεί 
πρώτη, προκειμένου να δημιουργήσει ένα 
ευνοϊκό περιβάλλον ώστε να αυξηθούν οι 
επιχειρήσεις και οι κόμβοι FinTech στην 
Ευρώπη·

5. καλεί την Επιτροπή να κινηθεί 
πρώτη, προκειμένου να δημιουργήσει ένα 
ευνοϊκό περιβάλλον ώστε να αυξηθούν οι 
επιχειρήσεις και οι κόμβοι FinTech στην 
Ευρώπη και να ενισχυθεί ο ρόλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στον 
διεθνή ανταγωνισμό·

Or. fr

Τροπολογία 142
Stefan Berger

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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5. καλεί την Επιτροπή να κινηθεί 
πρώτη, προκειμένου να δημιουργήσει ένα 
ευνοϊκό περιβάλλον ώστε να αυξηθούν οι 
επιχειρήσεις και οι κόμβοι FinTech στην 
Ευρώπη·

5. καλεί την Επιτροπή να κινηθεί 
πρώτη, προκειμένου να δημιουργήσει ένα 
ευνοϊκό περιβάλλον ώστε να αυξηθούν οι 
επιχειρήσεις και οι κόμβοι FinTech στην 
Ευρώπη, καθώς και τον εδραιωμένο 
χρηματοπιστωτικό κλάδο που 
χρησιμοποιεί τη χρηματοοικονομική 
τεχνολογία·

Or. en

Τροπολογία 143
Stasys Jakeliūnas
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να κινηθεί 
πρώτη, προκειμένου να δημιουργήσει ένα 
ευνοϊκό περιβάλλον ώστε να αυξηθούν οι 
επιχειρήσεις και οι κόμβοι FinTech στην 
Ευρώπη·

5. καλεί την Επιτροπή να κινηθεί 
πρώτη, προκειμένου να δημιουργήσει ένα 
βιώσιμο και νόμιμο περιβάλλον ώστε να 
αυξηθούν οι επιχειρήσεις και οι κόμβοι 
FinTech στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 144
Alfred Sant

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. θεωρεί εν προκειμένω ότι η 
χρηματοοικονομική τεχνολογία θα πρέπει 
να θεωρείται ουσιαστικό και 
αποτελεσματικό εργαλείο για τις 
ευρωπαϊκές μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, ικανό να παράσχει ταχείες 
λύσεις σε πραγματικό χρόνο, 
προσαρμοσμένες στις χρηματοδοτικές 
τους ανάγκες· πιστεύει ότι η 



PE654.084v01-00 76/198 AM\1209528EL.docx

EL

χρηματοοικονομική τεχνολογία έχει τη 
δυνατότητα να βοηθήσει στη γεφύρωση 
του κενού χρηματοδότησης των ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 145
Alfred Sant

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5β. θεωρεί εν προκειμένω ότι η 
χρηματοοικονομική τεχνολογία θα πρέπει 
να θεωρείται ουσιαστικό και 
αποτελεσματικό εργαλείο για τις 
ευρωπαϊκές μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, ικανό να παράσχει ταχείες 
λύσεις σε πραγματικό χρόνο, 
προσαρμοσμένες στις χρηματοδοτικές 
τους ανάγκες· πιστεύει ότι η 
χρηματοοικονομική τεχνολογία έχει τη 
δυνατότητα να βοηθήσει στη γεφύρωση 
του κενού χρηματοδότησης των ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 146
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Luis Garicano, 
Olivier Chastel, Gilles Boyer, Billy Kelleher, Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι η νομοθεσία και η 
εποπτεία στον τομέα της 
χρηματοοικονομικής τεχνολογίας θα 
πρέπει να βασίζονται στις ακόλουθες 
αρχές:

6. τονίζει ότι τα μέτρα που 
λαμβάνονται θα πρέπει να μεριμνούν 
ώστε οι παίκτες της αγοράς, μικροί και 
μεγάλοι, να διαθέτουν τον κανονιστικό 
χώρο να καινοτομήσουν και ότι η 
ρύθμιση και η εποπτεία στον τομέα της 
χρηματοοικονομικής τεχνολογίας θα 
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πρέπει να βασίζονται στις ακόλουθες 
αρχές:

Or. en

Τροπολογία 147
Isabel Benjumea Benjumea

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι η νομοθεσία και η 
εποπτεία στον τομέα της 
χρηματοοικονομικής τεχνολογίας θα 
πρέπει να βασίζονται στις ακόλουθες 
αρχές:

6. τονίζει ότι η νομοθεσία και η 
εποπτεία των χρηματοπιστωτικών και μη 
χρηματοπιστωτικών φορέων που 
παρέχουν χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες 
θα πρέπει να βασίζονται στις ακόλουθες 
αρχές:

Or. en

Τροπολογία 148
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι η νομοθεσία και η 
εποπτεία στον τομέα της 
χρηματοοικονομικής τεχνολογίας θα 
πρέπει να βασίζονται στις ακόλουθες 
αρχές:

6. τονίζει ότι οποιαδήποτε 
επικαιροποίηση της νομοθεσίας και η 
εποπτεία στον τομέα της 
χρηματοοικονομικής τεχνολογίας θα 
πρέπει να αντανακλά τις ακόλουθες αρχές:

Or. en

Τροπολογία 149
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Francesca Donato, Valentino Grant, 
Antonio Maria Rinaldi

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι η νομοθεσία και η 
εποπτεία στον τομέα της 
χρηματοοικονομικής τεχνολογίας θα 
πρέπει να βασίζονται στις ακόλουθες 
αρχές:

6. τονίζει ότι η εποπτεία στον τομέα 
της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας θα 
πρέπει να βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:

Or. en

Τροπολογία 150
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 – στοιχείο α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

α. οι ίδιες υπηρεσίες και οι όμοιοι 
κίνδυνοι που σχετίζονται με αυτές θα 
πρέπει να υπόκεινται στους ίδιους 
κανόνες·

α. οι ίδιες υπηρεσίες και οι όμοιοι 
κίνδυνοι που σχετίζονται με αυτές θα 
πρέπει να υπόκεινται στους ίδιους κανόνες, 
με την επιφύλαξη ορισμένων 
τεχνολογικών ζητημάτων που 
εξετάζονται από συναφές νομοθετικό 
πλαίσιο·

Or. en

Τροπολογία 151
Stasys Jakeliūnas
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 – στοιχείο α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

α. οι ίδιες υπηρεσίες και οι όμοιοι 
κίνδυνοι που σχετίζονται με αυτές θα 
πρέπει να υπόκεινται στους ίδιους 
κανόνες·

α. οι ίδιες δραστηριότητες και 
υπηρεσίες και οι όμοιοι κίνδυνοι που 
σχετίζονται με αυτές θα πρέπει να 
υπόκεινται στους ίδιους κανόνες·

Or. en
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Τροπολογία 152
José Gusmão

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 – στοιχείο α α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

α α. εξασφάλιση χρηματοπιστωτικής 
σταθερότητας και υψηλού επιπέδου 
προστασίας των καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 153
Stefan Berger

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 – στοιχείο β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

β. τεχνολογική ουδετερότητα· β. αναλογικότητα και τεχνολογική 
ουδετερότητα·

Or. en

Τροπολογία 154
Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 – στοιχείο γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

γ. προσέγγιση βάσει εκτίμησης 
κινδύνου·

γ. προσέγγιση βάσει εκτίμησης 
κινδύνου, διαφάνειας και υποχρέωσης 
λογοδοσίας·

Or. en
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Τροπολογία 155
Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Jonás Fernández, Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 – στοιχείο γ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

γ α. σεβασμός των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων για την προστασία της 
ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων, όπως 
κατοχυρώνονται από τα άρθρα 7 και 8 
του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 156
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Hélène Laporte, Francesca Donato, 
Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 – στοιχείο γ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

γ α. προτιμησιακή μεταχείριση των 
τεχνολογιών που αναπτύσσονται στην ΕΕ 
και χρηματοδοτούνται από πηγές της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 157
Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 – στοιχείο γ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

γ α. υψηλά πρότυπα προστασίας των 
καταναλωτών και των επενδυτών·

Or. en
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Τροπολογία 158
Isabel Benjumea Benjumea

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 – στοιχείο γ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

γ α. ανταγωνισμός επί ίσοις όροις·

Or. en

Τροπολογία 159
Isabel Benjumea Benjumea

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 – στοιχείο γ β (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

γ β. προσέγγιση φιλική προς την 
καινοτομία και τον ανταγωνισμό·

Or. en

Τροπολογία 160
José Gusmão

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. υπενθυμίζει τη δέσμευσή του στα 
δικαιώματα προστασίας της ιδιωτικής 
ζωής και των δεδομένων στην ΕΕ 
σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ· 
τονίζει ότι αυτά τα δικαιώματα πρέπει να 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
οποιωνδήποτε αλλαγών στο 
χρηματοοικονομικό κανονιστικό πλαίσιο·
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Or. en

Τροπολογία 161
José Gusmão

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι τα μέτρα σε 
επίπεδο Ένωσης δεν θα πρέπει να 
υπονομεύουν τις ευκαιρίες των 
επιχειρήσεων να αναπτύσσονται και να 
εξελίσσονται στο εσωτερικό της Ένωσης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 162
Stasys Jakeliūnas
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι τα μέτρα σε 
επίπεδο Ένωσης δεν θα πρέπει να 
υπονομεύουν τις ευκαιρίες των 
επιχειρήσεων να αναπτύσσονται και να 
εξελίσσονται στο εσωτερικό της Ένωσης·

7. επισημαίνει ότι η νομοθεσία σε 
επίπεδο Ένωσης θα πρέπει να 
προσαρμοστεί και να επικαιροποιηθεί 
ώστε να λαμβάνει υπόψη τις ταχείες 
εξελίξεις στις επεκτεινόμενες αγορές 
κρυπτο-στοιχείων του ενεργητικού και 
των αρχικών προσφορών εικονικού 
νομίσματος· τονίζει ότι η τρέχουσα 
νομική αβεβαιότητα δημιουργεί 
κινδύνους για την προστασία των 
καταναλωτών και των επενδυτών και 
αποτρέπει τις πραγματικές ευκαιρίες 
ανάπτυξης των επιχειρήσεων και ενός 
βιώσιμου οικοσυστήματος ψηφιακής 
χρηματοδότησης στο εσωτερικό της 
Ένωσης·

Or. en
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Τροπολογία 163
Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Jonás Fernández, Paul Tang, Aurore Lalucq

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι τα μέτρα σε 
επίπεδο Ένωσης δεν θα πρέπει να 
υπονομεύουν τις ευκαιρίες των 
επιχειρήσεων να αναπτύσσονται και να 
εξελίσσονται στο εσωτερικό της Ένωσης·

7. επισημαίνει ότι η Ένωση μπορεί 
να ενισχύσει ένα ισότιμο πεδίο 
ανταγωνισμού σε ρυθμιστικό και 
εποπτικό επίπεδο στην εσωτερική αγορά 
και να επιφέρει ασφάλεια στις 
επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, 
προσφέροντας κατ’ αυτόν τον τρόπο 
ευκαιρίες στις επιχειρήσεις να 
αναπτύσσονται και να εξελίσσονται στο 
εσωτερικό της Ένωσης, αποτρέποντας 
ταυτόχρονα την ευνοϊκότερη δικαιοδοσία 
και το ρυθμιστικό αρμπιτράζ·

Or. en

Τροπολογία 164
Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι τα μέτρα σε 
επίπεδο Ένωσης δεν θα πρέπει να 
υπονομεύουν τις ευκαιρίες των 
επιχειρήσεων να αναπτύσσονται και να 
εξελίσσονται στο εσωτερικό της Ένωσης·

7. επισημαίνει ότι τα μέτρα σε 
επίπεδο Ένωσης δεν θα πρέπει να 
υπονομεύουν τις ευκαιρίες των 
επιχειρήσεων να αναπτύσσονται και να 
εξελίσσονται στο εσωτερικό της Ένωσης· 
επισημαίνει ότι η καλοσχεδιασμένη και 
συνεκτική ρύθμιση δημιουργεί την 
ασφάλεια δικαίου και την 
προβλεψιμότητα που είναι απαραίτητες 
ώστε να ενθαρρύνεται η επένδυση στη 
μακροπρόθεσμη καινοτομία·

Or. en
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Τροπολογία 165
Alfred Sant

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι τα μέτρα σε 
επίπεδο Ένωσης δεν θα πρέπει να 
υπονομεύουν τις ευκαιρίες των 
επιχειρήσεων να αναπτύσσονται και να 
εξελίσσονται στο εσωτερικό της Ένωσης·

7. επισημαίνει ότι τα μέτρα σε 
επίπεδο Ένωσης δεν θα πρέπει να 
υπονομεύουν τις ευκαιρίες των 
επιχειρήσεων να αναπτύσσονται και να 
εξελίσσονται στο εσωτερικό της Ένωσης, 
ώστε το καθορισμένο πλαίσιο να μην 
λειτουργεί σε καμία περίπτωση ως 
φραγμός στην είσοδο καινοτόμων 
ανοιγμάτων ιδίως νέων επιχειρηματιών 
στον ψηφιακό τομέα·

Or. en

Τροπολογία 166
Stefan Berger

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι τα μέτρα σε 
επίπεδο Ένωσης δεν θα πρέπει να 
υπονομεύουν τις ευκαιρίες των 
επιχειρήσεων να αναπτύσσονται και να 
εξελίσσονται στο εσωτερικό της Ένωσης·

7. επισημαίνει ότι τα μέτρα σε 
επίπεδο Ένωσης δεν θα πρέπει να 
υπονομεύουν τις ευκαιρίες των 
επιχειρήσεων να αναπτύσσονται και να 
εξελίσσονται στο εσωτερικό της Ένωσης, 
αλλά να διασφαλίζουν ταυτόχρονα τους 
γενικούς στόχους της ΕΕ, όπως η 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα, η 
προστασία των επενδυτών και των 
καταναλωτών ή η ακεραιότητα της 
αγοράς·

Or. en
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Τροπολογία 167
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι τα μέτρα σε 
επίπεδο Ένωσης δεν θα πρέπει να 
υπονομεύουν τις ευκαιρίες των 
επιχειρήσεων να αναπτύσσονται και να 
εξελίσσονται στο εσωτερικό της Ένωσης·

7. επισημαίνει ότι τα μέτρα σε 
επίπεδο Ένωσης δεν θα πρέπει να 
υπονομεύουν τις ευκαιρίες των 
επιχειρήσεων να αναπτύσσονται και να 
εξελίσσονται στο εσωτερικό της Ένωσης, 
αλλά θα πρέπει ωστόσο να επιδιώκουν 
την επίτευξη συγκρίσιμων προτύπων και 
αποτελεσμάτων σε ολόκληρη την Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 168
Isabel Benjumea Benjumea

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι τα μέτρα σε 
επίπεδο Ένωσης δεν θα πρέπει να 
υπονομεύουν τις ευκαιρίες των 
επιχειρήσεων να αναπτύσσονται και να 
εξελίσσονται στο εσωτερικό της Ένωσης·

7. επισημαίνει ότι τα μέτρα σε 
επίπεδο Ένωσης δεν θα πρέπει να 
υπονομεύουν τις ευκαιρίες των 
επιχειρήσεων να αναπτύσσονται και να 
εξελίσσονται στο εσωτερικό της Ένωσης· 
ιδίως των ΜΜΕ, καθώς αποτελούν τους 
βασικούς μοχλούς της οικονομίας και της 
αγοράς εργασίας της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 169
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι τα μέτρα σε 
επίπεδο Ένωσης δεν θα πρέπει να 
υπονομεύουν τις ευκαιρίες των 
επιχειρήσεων να αναπτύσσονται και να 
εξελίσσονται στο εσωτερικό της Ένωσης·

7. επισημαίνει ότι τα μέτρα σε 
επίπεδο Ένωσης θα πρέπει να είναι 
ομοιόμορφα και να μην υπονομεύουν τις 
ευκαιρίες των επιχειρήσεων να 
αναπτύσσονται και να εξελίσσονται στο 
εσωτερικό της ενιαίας αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 170
Agnès Evren

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι τα μέτρα σε 
επίπεδο Ένωσης δεν θα πρέπει να 
υπονομεύουν τις ευκαιρίες των 
επιχειρήσεων να αναπτύσσονται και να 
εξελίσσονται στο εσωτερικό της Ένωσης·

7. επισημαίνει ότι τα μέτρα σε 
επίπεδο Ένωσης δεν θα πρέπει να 
υπονομεύουν τις ευκαιρίες των 
επιχειρήσεων να αναπτύσσονται και να 
εξελίσσονται στο εσωτερικό της Ένωσης 
και ιδίως των ΜΜΕ·

Or. fr

Τροπολογία 171
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Stéphanie Yon-
Courtin, Luis Garicano, Olivier Chastel, Gilles Boyer, Billy Kelleher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει ότι τα μέτρα σε 
επίπεδο Ένωσης δεν θα πρέπει να 
υπονομεύουν τις ευκαιρίες των 
επιχειρήσεων να αναπτύσσονται και να 
εξελίσσονται στο εσωτερικό της Ένωσης·

7. επισημαίνει ότι τα μέτρα που 
εγκρίνονται σε επίπεδο ΕΕ δεν θα πρέπει 
να υπονομεύουν τις ευκαιρίες των 
επιχειρήσεων να αναπτύσσονται και να 
εξελίσσονται στο εσωτερικό της Ένωσης 
και πέραν αυτής·

Or. en
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Τροπολογία 172
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. επισημαίνει ότι τα προστατευμένα 
κανονιστικά περιβάλλοντα και οι κόμβοι 
καινοτομίας μπορούν να αποτελέσουν 
χρήσιμα εργαλεία ώστε οι 
χρηματοοικονομικές τεχνολογίες να 
δοκιμάσουν καινοτόμα 
χρηματοπιστωτικά προϊόντα, 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ή 
επιχειρηματικά μοντέλα σε ελεγχόμενο 
περιβάλλον και να επιτρέψουν στις 
αρμόδιες αρχές να κατανοήσουν 
καλύτερα αυτές τις δραστηριότητες και 
να αναπτύξουν ρυθμιστική 
εμπειρογνωμοσύνη στις αναδυόμενες 
τεχνολογίες·

Or. en

Τροπολογία 173
Billy Kelleher, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Engin Eroglu, Martin 
Hlaváček, Gilles Boyer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. σημειώνει τις συνεχώς 
εξελισσόμενες μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας· υπογραμμίζει, ως εκ 
τούτου, ότι είναι αναγκαίο η προσέγγιση 
της Επιτροπής στην ψηφιακή 
χρηματοδότηση να το λαμβάνει αυτό 
υπόψη και να είναι επαρκώς ισχυρή ώστε 
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να καταπολεμά τη νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες 
δραστηριότητες/χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας·

Or. en

Τροπολογία 174
Jessica Polfjärd

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. επισημαίνει τις δυνατότητες των 
προστατευμένων κανονιστικών 
περιβαλλόντων ανά την ΕΕ για την 
προαγωγή της καινοτομίας και της 
ανταγωνιστικότητας, καθώς και για τη 
διευκόλυνση του διαλόγου και της 
κατανόησης μεταξύ των επιχειρήσεων 
και των ρυθμιστικών αρχών·

Or. en

Τροπολογία 175
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7β. σημειώνει ότι πολλές 
χρηματοοικονομικές τεχνολογίες 
αντιμετωπίζουν ζητήματα μηχανισμού 
διαβατηρίου και συνεπώς ζητήματα που 
αφορούν την επέκταση της 
δραστηριότητάς τους πέρα από την 
εγχώρια αγορά τους·

Or. en
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Τροπολογία 176
Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Jonás Fernández, Paul Tang, Aurore Lalucq

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επισημαίνει τη σπουδαιότητα του 
τριγώνου εμπιστοσύνης, ταυτότητας και 
δεδομένων προκειμένου να εξασφαλιστεί 
ότι οι φορείς εκμετάλλευσης, οι 
καταναλωτές και οι εποπτικές αρχές θα 
μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη στην 
ψηφιακή χρηματοδότηση·

8. επισημαίνει τη σπουδαιότητα του 
τριγώνου εμπιστοσύνης, ταυτότητας και 
δεδομένων προκειμένου να εξασφαλιστεί 
ότι οι φορείς εκμετάλλευσης, οι 
καταναλωτές και οι εποπτικές αρχές θα 
μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη στην 
ψηφιακή χρηματοδότηση· κρίνει 
πρόσφορη την περαιτέρω ανάλυση των 
πρωτοβουλιών εφαρμογής ψηφιακών 
νομισμάτων της κεντρικής τράπεζας 
(CBDC) τόσο εντός της Ένωσης όσο και 
σε παγκόσμιο επίπεδο· καλεί την 
Επιτροπή και τις εποπτικές αρχές της ΕΕ 
να προάγουν την έρευνα και τις διεθνείς 
συζητήσεις σε αυτόν τον τομέα, 
αξιολογώντας τα πιθανά οφέλη και όλες 
τις επιπτώσεις· πιστεύει ότι οι 
παράμετροι και οι αρχές ανάλυσης θα 
πρέπει να στηρίζονται στον ρόλο των 
ψηφιακών νομισμάτων της κεντρικής 
τράπεζας (CBDC) που θα συμπληρώνουν 
τη μείωση χρήσης μετρητών, 
εξασφαλίζοντας την εμπιστοσύνη του 
κόσμου στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, 
προβλέποντας μεγαλύτερη 
χρηματοπιστωτική ένταξη και πρόσβαση 
σε δημόσια μέσα πληρωμών, με την 
ταυτόχρονη εγγύηση της 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και 
της επιδίωξης των 
κοινωνικοοικονομικών στόχων·

Or. en

Τροπολογία 177
Stasys Jakeliūnas
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επισημαίνει τη σπουδαιότητα του 
τριγώνου εμπιστοσύνης, ταυτότητας και 
δεδομένων προκειμένου να εξασφαλιστεί 
ότι οι φορείς εκμετάλλευσης, οι 
καταναλωτές και οι εποπτικές αρχές θα 
μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη στην 
ψηφιακή χρηματοδότηση·

8. επισημαίνει τη σπουδαιότητα του 
τριγώνου κανόνων, επαλήθευσης 
ταυτότητας και δεδομένων προκειμένου να 
εξασφαλιστεί ότι οι δραστηριότητες των 
φορέων εκμετάλλευσης θα υπόκεινται σε 
κατάλληλες διασφαλίσεις και 
περιορισμούς, ότι οι καταναλωτές θα 
προστατεύονται αρκούντως και θα 
γνωρίζουν τους κινδύνους και ότι οι 
εποπτικές αρχές θα μπορούν να 
παρακολουθούν τις εξελίξεις και να 
αναλαμβάνουν κατάλληλη δράση στον 
τομέα της ψηφιακής χρηματοδότησης, με 
παράλληλη διατήρηση της ακεραιότητας 
των υφιστάμενων κεφαλαιαγορών·

Or. en

Τροπολογία 178
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Hélène Laporte, Francesca Donato, 
Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επισημαίνει τη σπουδαιότητα του 
τριγώνου εμπιστοσύνης, ταυτότητας και 
δεδομένων προκειμένου να εξασφαλιστεί 
ότι οι φορείς εκμετάλλευσης, οι 
καταναλωτές και οι εποπτικές αρχές θα 
μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη στην 
ψηφιακή χρηματοδότηση·

8. επισημαίνει τη σπουδαιότητα του 
τριγώνου εμπιστοσύνης, προστασίας της 
ταυτότητας και ασφάλειας των δεδομένων 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι φορείς 
εκμετάλλευσης, οι καταναλωτές και οι 
εποπτικές αρχές θα μπορούν να έχουν 
εμπιστοσύνη στην ψηφιακή 
χρηματοδότηση·

Or. en

Τροπολογία 179
Εύα Καϊλή
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επισημαίνει τη σπουδαιότητα του 
τριγώνου εμπιστοσύνης, ταυτότητας και 
δεδομένων προκειμένου να εξασφαλιστεί 
ότι οι φορείς εκμετάλλευσης, οι 
καταναλωτές και οι εποπτικές αρχές θα 
μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη στην 
ψηφιακή χρηματοδότηση·

8. επισημαίνει τη σπουδαιότητα του 
τριγώνου εμπιστοσύνης, ταυτότητας και 
δεδομένων προκειμένου να εξασφαλιστεί 
ότι οι φορείς εκμετάλλευσης, οι επενδυτές, 
οι καταναλωτές και οι εποπτικές αρχές θα 
μπορούν να εμπιστευθούν την ψηφιακή 
χρηματοδότηση·

Or. en

Τροπολογία 180
Luis Garicano, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. τονίζει την ανάγκη οι ευρωπαϊκές 
και εθνικές εποπτικές αρχές να 
ξεπεράσουν τις διαφορές τους· ζητεί να 
γίνουν αλλαγές στον κανονισμό ESMA 
ώστε να εξασφαλιστεί ότι η ESMA μπορεί 
να παρέμβει ταχέως και αποφασιστικά, 
όταν οι εθνικές εποπτικές αρχές δεν 
μπορούν να αποτρέψουν σοβαρές απειλές 
για την ομαλή λειτουργία και την 
ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών 
αγορών ή για τη σταθερότητα του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος στην 
Ένωση· καλεί επιτακτικά την Επιτροπή 
να υποβάλει φιλόδοξη μεταρρύθμιση της 
διακυβέρνησης της ESMA, 
συμπεριλαμβανομένου του διορισμού 
ανεξάρτητων διευθυντών του διοικητικού 
συμβουλίου, με ενισχυμένες αρμοδιότητες 
άμεσης εποπτείας και για την πρόληψη 
σοβαρών απειλών για την ομαλή 
λειτουργία και την ακεραιότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών ή τη 
σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος στην Ένωση· σημειώνει ότι ο 
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περιορισμένος αντίκτυπος της εποπτικής 
σύγκλισης για την προαγωγή ενός κοινού 
ευρωπαϊκού προτύπου θα πρέπει να 
οδηγήσει στην ενδυνάμωση της ESMA, 
της EIOPA και της ΕΑΤ με ισχυρότερο 
ρόλο στη μείωση των υφιστάμενων 
εμποδίων όσον αφορά τις διασυνοριακές 
δημοσιονομικές πράξεις·

Or. en

Τροπολογία 181
Stasys Jakeliūnas
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. επισημαίνει ότι το 
χρηματοπιστωτικό εποπτικό πλαίσιο σε 
όλα τα κράτη μέλη είναι δομημένο επί του 
παρόντος σε τέσσερις διαφορετικές 
προσεγγίσεις: θεσμική, λειτουργική και 
ολοκληρωμένη και «δίδυμων κορυφών» 
που οδηγεί σε μεγάλο κατακερματισμό 
και έλλειψη σύγκλισης στη 
χρηματοπιστωτική κανονιστική και 
εποπτική αρχιτεκτονική της ΕΕ· 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το 
ζήτημα και να μειωθούν οι κανονιστικές 
και εποπτικές ευκαιρίες αρμπιτράζ, ζητεί 
από την Επιτροπή να δρομολογήσει νέα 
διαβούλευση σχετικά με την επανεξέταση 
του ευρωπαϊκού συστήματος 
χρηματοπιστωτικής εποπτείας με βασικό 
στόχο να δημιουργήσει ένα αποδοτικό και 
εναρμονισμένο εποπτικό πλαίσιο βάσει 
της προσέγγισης «δίδυμων κορυφών»·

Or. en

Τροπολογία 182
Εύα Καϊλή
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. θεωρεί ότι η ψηφιακή 
χρηματοδότηση μπορεί να βελτιώσει την 
ποιότητα και την αποδοτικότητα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην ΕΕ· 
επισημαίνει ότι οι σταθερές 
χρηματοπιστωτικές αγορές είναι 
πολυσυλλεκτικές, δημοκρατικές καθώς 
και αποδοτικές όσον αφορά την 
κατανομή κεφαλαίων και τον επιμερισμό 
του κινδύνου· σημειώνει ότι η ψηφιακή 
χρηματοδότηση διαθέτει τις ιδιότητες 
που θα επιτρέψουν καλύτερη απόδοση 
της κατανομής, θα μειώσουν τη 
συγκέντρωση κινδύνου, θα αυξήσουν τη 
διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα της 
τιμολόγησης των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών και θα μειώσουν τον 
χρηματοοικονομικό αποκλεισμό·

Or. en

Τροπολογία 183
Jonás Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. συμφωνεί με την ΕΚΤ όσον αφορά 
τη σημασία του υλικού χρήματος ως του 
μόνου νόμιμου χρήματος· τονίζει ότι η 
πρόοδος στον τομέα των εικονικών 
νομισμάτων δεν πρέπει να οδηγήσει σε 
περιορισμούς των λιανικών συναλλαγών 
με μετρητά ή στην κατάργηση των 
μετρητών·

Or. en
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Τροπολογία 184
Stefan Berger

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
νέους κανόνες μόνον για νέες υπηρεσίες 
και νέα προϊόντα και να προσαρμόσει και 
να τροποποιήσει τους υφιστάμενους 
κανόνες για προϊόντα και υπηρεσίες που 
υπόκεινται σε διαδικασίες που 
μεταβλήθηκαν·

Or. en

Τροπολογία 185
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. καλεί τις εποπτικές αρχές να 
παρακολουθούν τις τεχνολογικές εξελίξεις 
και να μην καταστούν ακουσίως εμπόδιο 
στην καινοτομία των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 186
Aurore Lalucq

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. ζητεί την οριοθέτηση του κινδύνου 
κερδοσκοπίας που ενυπάρχει σε αυτά τα 
εικονικά νομίσματα·
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Or. fr

Τροπολογία 187
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8β. θεωρεί την ψηφιακή 
χρηματοδότηση ισχυρό μηχανισμό της 
αγοράς που μπορεί να αποκαταστήσει 
πολλές από τις δυσλειτουργίες του 
ισχύοντος χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, ιδίως όταν οι πάροχοι 
παραδοσιακών χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών εκμεταλλεύονται το 
ολιγοπωλιακό τους καθεστώς για να 
επιβάλουν με μη διαφανή τρόπο αυξήσεις 
στις προμήθειες συναλλαγών και 
συγκαλυμμένο κόστος στους 
καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 188
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8β. ζητεί τη διενέργεια δομημένου 
διαλόγου μεταξύ των εποπτικών αρχών 
σχετικά με τις χρηματοοικονομικές 
προκλήσεις και ευκαιρίες, καθώς και 
αυτές που αφορούν την καταπολέμηση 
της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες, το απόρρητο 
των δεδομένων και την ασφάλεια του 
κυβερνοχώρου·

Or. en
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Τροπολογία 189
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8γ. υπογραμμίζει ότι η μετάβαση από 
την ανοικτή τραπεζική στην ανοικτή 
χρηματοδότηση αποτελεί στρατηγική 
προτεραιότητα της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής για τις χρηματοπιστωτικές 
αγορές·

Or. en

Τροπολογία 190
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8δ. θεωρεί ότι οι αρχές της 
τεχνολογικής ουδετερότητας και της 
ουδετερότητας του επιχειρηματικού 
μοντέλου έχουν καίρια σημασία για την 
εποπτική αρχή ώστε να επιτυγχάνεται 
αποδοτικό, ισχυρό και ανταγωνιστικό σε 
παγκόσμιο επίπεδο ευρωπαϊκό πλαίσιο 
ψηφιακής χρηματοδότησης· επισημαίνει 
ότι η ρυθμιστική αρχή δεν θα πρέπει να 
εισάγει διακρίσεις βάσει της τεχνολογίας 
που χρησιμοποιείται από τον πάροχο 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, στον 
βαθμό που οι κίνδυνοι που σχετίζονται με 
την τεχνολογία αντιμετωπίζονται και 
εφαρμόζεται η αρχή «όμοια ρύθμιση για 
όμοιο κίνδυνο»· επισημαίνει ότι η 
ρυθμιστική αρχή δεν θα πρέπει να ευνοεί 
τα παραδοσιακά επιχειρηματικά μοντέλα 
έναντι των καινοτόμων και ότι πρέπει να 
τηρεί μια σαφή, θεσμικά σίγουρη 
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προσέγγιση βάσει αρχών που 
εξασφαλίζουν ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού για όλους· 

Or. en

Τροπολογία 191
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8ε. θεωρεί ότι ένα καινοτόμο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα έχει 
στρατηγικές, κοινωνιακές και 
αναπτυξιακές συνέπειες για την Ένωση 
και στηρίζει την επιτάχυνση της 
μεταφοράς τεχνολογίας στον 
χρηματοπιστωτικό τομέα ώστε να 
διασφαλιστεί ότι οι αναδυόμενες 
τεχνολογικές επιλογές που προέρχονται 
από την ανάλυση δεδομένων, τα μαζικά 
δεδομένα, τη μηχανική μάθηση, την 
τεχνολογία blockchain, το διαδίκτυο των 
πραγμάτων, την υπολογιστική 
υψηλότατων επιδόσεων, και την 
ενισχυμένη συνδεσιμότητα μπορούν να 
βελτιώσουν την ποιότητα, την 
ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της 
Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 192
José Gusmão

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Καθορισμός πλαισίου σχετικά με τα Καθορισμός κανονιστικού πλαισίου 
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κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού σχετικά με τα κρυπτο-στοιχεία του 
ενεργητικού

Or. en

Τροπολογία 193
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Καθορισμός πλαισίου σχετικά με τα 
κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού

Κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού, 
θεματοφύλακες και ανταλλαγές 
κρυπτονομισμάτων

Or. en

Τροπολογία 194
Stefan Berger

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. θεωρεί ότι η ανάπτυξη μιας 
πανευρωπαϊκής ταξινόμησης για τα 
κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού είναι 
ευκταία ως βήμα προς την κατεύθυνση της 
προώθησης μιας κοινής αντίληψης, της 
διευκόλυνσης της συνεργασίας μεταξύ 
δικαιοδοσιών και της παροχής 
μεγαλύτερης ρυθμιστικής βεβαιότητας για 
τους συμμετέχοντες στην αγορά που 
ασκούν διασυνοριακή δραστηριότητα· 
συνιστά να ληφθεί υπόψη η σημασία της 
διεθνούς συνεργασίας και των παγκόσμιων 
πρωτοβουλιών όσον αφορά τα πλαίσια για 
τα κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού, χωρίς 
να λησμονείται η διασυνοριακή φύση τους· 
προειδοποιεί, ωστόσο, ότι η ανάπτυξη ενός 
υποδείγματος ηλεκτρονικής ταξινόμησης 
που θα επιδέχεται επέκταση αποτελεί 

9. θεωρεί ότι η ανάπτυξη μιας 
πανευρωπαϊκής ταξινόμησης για νέα 
προϊόντα, όπως τα κρυπτο-στοιχεία του 
ενεργητικού είναι ευκταία ως βήμα προς 
την κατεύθυνση της προώθησης μιας 
κοινής αντίληψης, της διευκόλυνσης της 
συνεργασίας μεταξύ δικαιοδοσιών και της 
παροχής μεγαλύτερης ρυθμιστικής 
βεβαιότητας για τους συμμετέχοντες στην 
αγορά που ασκούν διασυνοριακή 
δραστηριότητα· συνιστά να ληφθεί υπόψη 
η σημασία της διεθνούς συνεργασίας και 
των παγκόσμιων πρωτοβουλιών όσον 
αφορά τα πλαίσια για τα κρυπτο-στοιχεία 
του ενεργητικού, χωρίς να λησμονείται η 
διασυνοριακή φύση τους· προειδοποιεί, 
ωστόσο, ότι η ανάπτυξη ενός υποδείγματος 
ηλεκτρονικής ταξινόμησης που θα 
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ενδεχομένως πιο κατάλληλη προσέγγιση 
για το εν λόγω εξελισσόμενο τμήμα της 
αγοράς·

επιδέχεται επέκταση αποτελεί ενδεχομένως 
πιο κατάλληλη προσέγγιση για το εν λόγω 
εξελισσόμενο τμήμα της αγοράς· 
υπογραμμίζει ότι οι νεοφυείς επιχειρήσεις 
που επικεντρώνονται στον καταναλωτή 
συχνά αναπτύσσουν καινοτόμες 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες προς 
όφελος των πολιτών και των εταιρειών 
της ΕΕ και ότι κάθε νομοθετική πράξη 
θα πρέπει να σχεδιάζεται με στόχο να 
ενισχύει περισσότερο την καινοτομία και 
την επιλογή των καταναλωτών στις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 195
Stasys Jakeliūnas
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. θεωρεί ότι η ανάπτυξη μιας 
πανευρωπαϊκής ταξινόμησης για τα 
κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού είναι 
ευκταία ως βήμα προς την κατεύθυνση της 
προώθησης μιας κοινής αντίληψης, της 
διευκόλυνσης της συνεργασίας μεταξύ 
δικαιοδοσιών και της παροχής 
μεγαλύτερης ρυθμιστικής βεβαιότητας για 
τους συμμετέχοντες στην αγορά που 
ασκούν διασυνοριακή δραστηριότητα· 
συνιστά να ληφθεί υπόψη η σημασία της 
διεθνούς συνεργασίας και των παγκόσμιων 
πρωτοβουλιών όσον αφορά τα πλαίσια για 
τα κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού, χωρίς 
να λησμονείται η διασυνοριακή φύση 
τους· προειδοποιεί, ωστόσο, ότι η 
ανάπτυξη ενός υποδείγματος ηλεκτρονικής 
ταξινόμησης που θα επιδέχεται επέκταση 
αποτελεί ενδεχομένως πιο κατάλληλη 
προσέγγιση για το εν λόγω εξελισσόμενο 
τμήμα της αγοράς·

9. θεωρεί ότι η ανάπτυξη μιας 
ολοκληρωμένης πανευρωπαϊκής 
ταξινόμησης για τα κρυπτο-στοιχεία του 
ενεργητικού είναι απαραίτητο βήμα προς 
την κατεύθυνση της προώθησης μιας 
κοινής αντίληψης της ΕΕ, της θέσπισης 
επαρκούς κανονιστικού καθεστώτος, της 
διευκόλυνσης μιας συντονισμένης 
προσέγγισης μεταξύ δικαιοδοσιών και της 
παροχής μεγαλύτερης νομικής και 
ρυθμιστικής βεβαιότητας για τους 
συμμετέχοντες στην αγορά που ασκούν 
διασυνοριακή δραστηριότητα· συνιστά να 
ληφθεί υπόψη η σημασία της διεθνούς 
συνεργασίας και των παγκόσμιων 
πρωτοβουλιών όσον αφορά τα πλαίσια για 
τα κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού, 
συμπεριλαμβανομένων των σταθερών 
κρυπτονονισμάτων, χωρίς να 
λησμονούνται η διασυνοριακή φύση τους 
και οι πιθανοί συστημικοί κίνδυνοι για τη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τον 
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θεμιτό ανταγωνισμό· θεωρεί, ωστόσο ότι 
η ανάπτυξη ενός υποδείγματος 
ηλεκτρονικής ταξινόμησης σε επίπεδο ΕΕ 
που θα λαμβάνει υπόψη το εν λόγω 
εξελισσόμενο τμήμα της αγοράς θα πρέπει 
να αποτελέσει προτεραιότητα και τη 
βάση για την ανάληψη κατάλληλης 
νομοθετικής και κανονιστικής δράσης·

Or. en

Τροπολογία 196
Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Alfred Sant, Jonás Fernández, Aurore Lalucq

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. θεωρεί ότι η ανάπτυξη μιας 
πανευρωπαϊκής ταξινόμησης για τα 
κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού είναι 
ευκταία ως βήμα προς την κατεύθυνση της 
προώθησης μιας κοινής αντίληψης, της 
διευκόλυνσης της συνεργασίας μεταξύ 
δικαιοδοσιών και της παροχής 
μεγαλύτερης ρυθμιστικής βεβαιότητας για 
τους συμμετέχοντες στην αγορά που 
ασκούν διασυνοριακή δραστηριότητα· 
συνιστά να ληφθεί υπόψη η σημασία της 
διεθνούς συνεργασίας και των παγκόσμιων 
πρωτοβουλιών όσον αφορά τα πλαίσια για 
τα κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού, χωρίς 
να λησμονείται η διασυνοριακή φύση τους· 
προειδοποιεί, ωστόσο, ότι η ανάπτυξη ενός 
υποδείγματος ηλεκτρονικής ταξινόμησης 
που θα επιδέχεται επέκταση αποτελεί 
ενδεχομένως πιο κατάλληλη προσέγγιση 
για το εν λόγω εξελισσόμενο τμήμα της 
αγοράς·

9. θεωρεί ότι η ανάπτυξη μιας 
πανευρωπαϊκής ταξινόμησης για τα 
κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού είναι 
ευκταία ως βήμα προς την κατεύθυνση της 
προώθησης μιας κοινής αντίληψης, της 
διευκόλυνσης της συνεργασίας μεταξύ 
δικαιοδοσιών και της παροχής 
μεγαλύτερης ρυθμιστικής βεβαιότητας για 
τους συμμετέχοντες στην αγορά που 
ασκούν διασυνοριακή δραστηριότητα· 
συνιστά να ληφθεί υπόψη η σημασία της 
διεθνούς συνεργασίας και των παγκόσμιων 
πρωτοβουλιών όσον αφορά τα πλαίσια για 
τα κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού, χωρίς 
να λησμονείται η διασυνοριακή φύση τους· 
προειδοποιεί, ωστόσο, ότι η ανάπτυξη ενός 
υποδείγματος ηλεκτρονικής ταξινόμησης 
που θα επιδέχεται επέκταση αποτελεί 
ενδεχομένως πιο κατάλληλη προσέγγιση 
για το εν λόγω εξελισσόμενο τμήμα της 
αγοράς· πιστεύει, ωστόσο, ότι δεν υπάρχει 
μια λύση κατάλληλη για όλους σε ό,τι 
αφορά τον νομικό χαρακτηρισμό των 
κρυπτο-στοιχείων του ενεργητικού και, 
ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να 
θεσπιστεί ένα πλαίσιο που να προβλέπει 
την παρακολούθηση, την προσαρμογή και 
την παρέμβαση σε προϊόντα από τις 
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εποπτικές αρχές της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 197
Agnès Evren

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. θεωρεί ότι η ανάπτυξη μιας 
πανευρωπαϊκής ταξινόμησης για τα 
κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού είναι 
ευκταία ως βήμα προς την κατεύθυνση της 
προώθησης μιας κοινής αντίληψης, της 
διευκόλυνσης της συνεργασίας μεταξύ 
δικαιοδοσιών και της παροχής 
μεγαλύτερης ρυθμιστικής βεβαιότητας για 
τους συμμετέχοντες στην αγορά που 
ασκούν διασυνοριακή δραστηριότητα· 
συνιστά να ληφθεί υπόψη η σημασία της 
διεθνούς συνεργασίας και των παγκόσμιων 
πρωτοβουλιών όσον αφορά τα πλαίσια για 
τα κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού, χωρίς 
να λησμονείται η διασυνοριακή φύση 
τους· προειδοποιεί, ωστόσο, ότι η 
ανάπτυξη ενός υποδείγματος ηλεκτρονικής 
ταξινόμησης που θα επιδέχεται επέκταση 
αποτελεί ενδεχομένως πιο κατάλληλη 
προσέγγιση για το εν λόγω εξελισσόμενο 
τμήμα της αγοράς·

9. θεωρεί ότι είναι αδύνατη η 
ρύθμιση όλων των κρυπτο-στοιχείων του 
ενεργητικού με τον ίδιο τρόπο με 
αποκλειστική βάση την ψηφιακή τους 
φύση· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι η 
ανάπτυξη μιας πανευρωπαϊκής 
ταξινόμησης για τα κρυπτο-στοιχεία του 
ενεργητικού είναι ευκταία ως βήμα προς 
την κατεύθυνση της προώθησης μιας 
κοινής αντίληψης, της διευκόλυνσης της 
συνεργασίας μεταξύ δικαιοδοσιών και της 
παροχής μεγαλύτερης ρυθμιστικής 
βεβαιότητας για τους συμμετέχοντες στην 
αγορά που ασκούν διασυνοριακή 
δραστηριότητα· συνιστά να ληφθεί υπόψη 
η σημασία της διεθνούς συνεργασίας και 
των παγκόσμιων πρωτοβουλιών όσον 
αφορά τα πλαίσια για τα κρυπτο-στοιχεία 
του ενεργητικού, χωρίς να λησμονείται η 
διασυνοριακή φύση τους· προειδοποιεί, 
ωστόσο, ότι η ανάπτυξη ενός υποδείγματος 
ηλεκτρονικής ταξινόμησης που θα 
επιδέχεται επέκταση αποτελεί ενδεχομένως 
πιο κατάλληλη προσέγγιση για το εν λόγω 
εξελισσόμενο τμήμα της αγοράς·

Or. fr

Τροπολογία 198
José Gusmão

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. θεωρεί ότι η ανάπτυξη μιας 
πανευρωπαϊκής ταξινόμησης για τα 
κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού είναι 
ευκταία ως βήμα προς την κατεύθυνση 
της προώθησης μιας κοινής αντίληψης, 
της διευκόλυνσης της συνεργασίας 
μεταξύ δικαιοδοσιών και της παροχής 
μεγαλύτερης ρυθμιστικής βεβαιότητας 
για τους συμμετέχοντες στην αγορά που 
ασκούν διασυνοριακή δραστηριότητα· 
συνιστά να ληφθεί υπόψη η σημασία της 
διεθνούς συνεργασίας και των παγκόσμιων 
πρωτοβουλιών όσον αφορά τα πλαίσια για 
τα κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού, χωρίς 
να λησμονείται η διασυνοριακή φύση 
τους· προειδοποιεί, ωστόσο, ότι η 
ανάπτυξη ενός υποδείγματος 
ηλεκτρονικής ταξινόμησης που θα 
επιδέχεται επέκταση αποτελεί 
ενδεχομένως πιο κατάλληλη προσέγγιση 
για το εν λόγω εξελισσόμενο τμήμα της 
αγοράς·

9. θεωρεί ότι ο τομέας των κρυπτο-
στοιχείων του ενεργητικού πρέπει να 
υπόκειται σε εύρωστη ρύθμιση και 
συνιστά στην Επιτροπή να λάβει υπόψη 
τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας και 
των παγκόσμιων πρωτοβουλιών όσον 
αφορά τα πλαίσια για τα κρυπτο-στοιχεία 
του ενεργητικού, χωρίς να λησμονείται η 
διασυνοριακή φύση τους· επισημαίνει τον 
κερδοσκοπικό χαρακτήρα των διάφορων 
κρυπτο-στοιχείων του ενεργητικού και 
τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους που 
απορρέουν από την έλλειψη ρύθμισης· 
ζητεί την κατάργηση των 
κρυπτονομισμάτων·

Or. en

Τροπολογία 199
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. θεωρεί ότι η ανάπτυξη μιας 
πανευρωπαϊκής ταξινόμησης για τα 
κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού είναι 
ευκταία ως βήμα προς την κατεύθυνση της 
προώθησης μιας κοινής αντίληψης, της 
διευκόλυνσης της συνεργασίας μεταξύ 
δικαιοδοσιών και της παροχής 
μεγαλύτερης ρυθμιστικής βεβαιότητας για 
τους συμμετέχοντες στην αγορά που 
ασκούν διασυνοριακή δραστηριότητα· 
συνιστά να ληφθεί υπόψη η σημασία της 

9. θεωρεί ότι η ανάπτυξη μιας 
πανευρωπαϊκής ταξινόμησης για τα 
κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού είναι 
ευκταία ως βήμα προς την κατεύθυνση της 
προώθησης μιας κοινής αντίληψης, της 
διευκόλυνσης της συνεργασίας μεταξύ 
δικαιοδοσιών και της παροχής 
μεγαλύτερης ασφάλειας δικαίου για τους 
συμμετέχοντες στην αγορά που 
δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακή 
βάση· συνιστά να ληφθεί υπόψη η 
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διεθνούς συνεργασίας και των παγκόσμιων 
πρωτοβουλιών όσον αφορά τα πλαίσια για 
τα κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού, χωρίς 
να λησμονείται η διασυνοριακή φύση 
τους· προειδοποιεί, ωστόσο, ότι η 
ανάπτυξη ενός υποδείγματος ηλεκτρονικής 
ταξινόμησης που θα επιδέχεται επέκταση 
αποτελεί ενδεχομένως πιο κατάλληλη 
προσέγγιση για το εν λόγω εξελισσόμενο 
τμήμα της αγοράς·

σημασία της διεθνούς συνεργασίας και των 
παγκόσμιων πρωτοβουλιών όσον αφορά τα 
πλαίσια και την ταξινόμηση για τα 
κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού, χωρίς να 
λησμονείται η διασυνοριακή φύση τους 
και η υπαγωγή τους σε πολλές 
δικαιοδοσίες· προειδοποιεί, ωστόσο, ότι η 
ανάπτυξη ενός υποδείγματος ηλεκτρονικής 
ταξινόμησης που θα επιδέχεται επέκταση 
αποτελεί ενδεχομένως πιο κατάλληλη 
προσέγγιση για το εν λόγω εξελισσόμενο 
τμήμα της αγοράς αντί για αυστηρά 
καθορισμένους ορισμούς και ταξινόμηση·

Or. en

Τροπολογία 200
Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Gilles Boyer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. θεωρεί ότι η ανάπτυξη μιας 
πανευρωπαϊκής ταξινόμησης για τα 
κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού είναι 
ευκταία ως βήμα προς την κατεύθυνση της 
προώθησης μιας κοινής αντίληψης, της 
διευκόλυνσης της συνεργασίας μεταξύ 
δικαιοδοσιών και της παροχής 
μεγαλύτερης ρυθμιστικής βεβαιότητας για 
τους συμμετέχοντες στην αγορά που 
ασκούν διασυνοριακή δραστηριότητα· 
συνιστά να ληφθεί υπόψη η σημασία της 
διεθνούς συνεργασίας και των παγκόσμιων 
πρωτοβουλιών όσον αφορά τα πλαίσια για 
τα κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού, χωρίς 
να λησμονείται η διασυνοριακή φύση 
τους· προειδοποιεί, ωστόσο, ότι η 
ανάπτυξη ενός υποδείγματος ηλεκτρονικής 
ταξινόμησης που θα επιδέχεται επέκταση 
αποτελεί ενδεχομένως πιο κατάλληλη 
προσέγγιση για το εν λόγω εξελισσόμενο 
τμήμα της αγοράς·

9. θεωρεί ότι η ανάπτυξη μιας 
πανευρωπαϊκής ταξινόμησης για τα 
κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού είναι 
ευκταία ως βήμα προς την κατεύθυνση της 
προώθησης μιας κοινής αντίληψης, της 
διευκόλυνσης της συνεργασίας μεταξύ 
δικαιοδοσιών και της παροχής 
μεγαλύτερης ρυθμιστικής βεβαιότητας για 
τους συμμετέχοντες στην αγορά που 
ασκούν διασυνοριακή δραστηριότητα· 
συνιστά να ληφθούν υπόψη τα ισχύοντα 
εθνικά ρυθμιστικά και εποπτικά πλαίσια, 
και η σημασία της διεθνούς συνεργασίας 
και των παγκόσμιων πρωτοβουλιών όσον 
αφορά τα πλαίσια για τα κρυπτο-στοιχεία 
του ενεργητικού, χωρίς να λησμονείται η 
διασυνοριακή φύση τους· προτείνει, 
ωστόσο, ότι η ανάπτυξη ενός υποδείγματος 
ηλεκτρονικής ταξινόμησης που θα 
επιδέχεται επέκταση αποτελεί ενδεχομένως 
πιο κατάλληλη προσέγγιση για το εν λόγω 
εξελισσόμενο τμήμα της αγοράς·
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Or. en

Τροπολογία 201
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Francesca Donato, Valentino Grant, 
Antonio Maria Rinaldi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. θεωρεί ότι η ανάπτυξη μιας 
πανευρωπαϊκής ταξινόμησης για τα 
κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού είναι 
ευκταία ως βήμα προς την κατεύθυνση 
της προώθησης μιας κοινής αντίληψης, 
της διευκόλυνσης της συνεργασίας μεταξύ 
δικαιοδοσιών και της παροχής 
μεγαλύτερης ρυθμιστικής βεβαιότητας για 
τους συμμετέχοντες στην αγορά που 
ασκούν διασυνοριακή δραστηριότητα· 
συνιστά να ληφθεί υπόψη η σημασία της 
διεθνούς συνεργασίας και των παγκόσμιων 
πρωτοβουλιών όσον αφορά τα πλαίσια για 
τα κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού, χωρίς 
να λησμονείται η διασυνοριακή φύση τους· 
προειδοποιεί, ωστόσο, ότι η ανάπτυξη ενός 
υποδείγματος ηλεκτρονικής ταξινόμησης 
που θα επιδέχεται επέκταση αποτελεί 
ενδεχομένως πιο κατάλληλη προσέγγιση 
για το εν λόγω εξελισσόμενο τμήμα της 
αγοράς·

9. θεωρεί ότι είναι αναγκαία μια 
κοινή αντίληψη, η διευκόλυνση της 
συνεργασίας μεταξύ δικαιοδοσιών και η 
παροχή μεγαλύτερης εποπτικής 
βεβαιότητας και ασφάλειας δικαίου για 
τους συμμετέχοντες στην αγορά που 
ασκούν διασυνοριακή δραστηριότητα· 
συνιστά να ληφθεί υπόψη η σημασία της 
διεθνούς συνεργασίας και των παγκόσμιων 
πρωτοβουλιών όσον αφορά τα πλαίσια για 
τα κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού, χωρίς 
να λησμονείται η διασυνοριακή φύση τους· 
προειδοποιεί, ωστόσο, ότι η ανάπτυξη ενός 
υποδείγματος ηλεκτρονικής ταξινόμησης 
που θα επιδέχεται επέκταση αποτελεί 
ενδεχομένως πιο κατάλληλη προσέγγιση 
για το εν λόγω εξελισσόμενο τμήμα της 
αγοράς, αλλά θα έχει τελικά δυσμενείς 
επιπτώσεις στην ασφάλεια δικαίου, και 
θα καταστεί γρήγορα απαρχαιωμένο λόγω 
της τεχνολογικής προόδου·

Or. en

Τροπολογία 202
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Luis Garicano, 
Billy Kelleher, Gilles Boyer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. θεωρεί ότι η ανάπτυξη μιας 9. θεωρεί ότι η ανάπτυξη μιας 
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πανευρωπαϊκής ταξινόμησης για τα 
κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού είναι 
ευκταία ως βήμα προς την κατεύθυνση της 
προώθησης μιας κοινής αντίληψης, της 
διευκόλυνσης της συνεργασίας μεταξύ 
δικαιοδοσιών και της παροχής 
μεγαλύτερης ρυθμιστικής βεβαιότητας για 
τους συμμετέχοντες στην αγορά που 
ασκούν διασυνοριακή δραστηριότητα· 
συνιστά να ληφθεί υπόψη η σημασία της 
διεθνούς συνεργασίας και των παγκόσμιων 
πρωτοβουλιών όσον αφορά τα πλαίσια για 
τα κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού, χωρίς 
να λησμονείται η διασυνοριακή φύση τους· 
προειδοποιεί, ωστόσο, ότι η ανάπτυξη 
ενός υποδείγματος ηλεκτρονικής 
ταξινόμησης που θα επιδέχεται επέκταση 
αποτελεί ενδεχομένως πιο κατάλληλη 
προσέγγιση για το εν λόγω εξελισσόμενο 
τμήμα της αγοράς·

πανευρωπαϊκής ταξινόμησης για τα 
κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού είναι 
ευκταία ως βήμα προς την κατεύθυνση της 
προώθησης μιας κοινής αντίληψης, της 
διευκόλυνσης της συνεργασίας μεταξύ 
δικαιοδοσιών και της παροχής 
μεγαλύτερης ρυθμιστικής βεβαιότητας για 
τους συμμετέχοντες στην αγορά που 
ασκούν διασυνοριακή δραστηριότητα· 
συνιστά να ληφθεί υπόψη η σημασία της 
διεθνούς συνεργασίας και των παγκόσμιων 
πρωτοβουλιών όσον αφορά τα πλαίσια για 
τα κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού, χωρίς 
να λησμονείται η διασυνοριακή φύση τους· 
προτείνει, ωστόσο, ότι η ανάπτυξη ενός 
υποδείγματος ηλεκτρονικής ταξινόμησης 
που θα επιδέχεται επέκταση αποτελεί 
ενδεχομένως πιο κατάλληλη προσέγγιση 
για το εν λόγω εξελισσόμενο τμήμα της 
αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 203
Stasys Jakeliūnas
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. σημειώνει ότι, ελλείψει κοινής 
ενωσιακής ρυθμιστικής προσέγγισης για 
τα κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού, τα 
κράτη μέλη έχουν ήδη αρχίσει να 
εγκρίνουν μονομερείς νομοθετικές και 
εποπτικές ενέργειες και αντιμετωπίζουν 
αυξημένη πίεση να δράσουν λόγω 
ανησυχιών που αφορούν την προστασία 
των καταναλωτών· επισημαίνει ότι οι 
αποκλίνουσες ερμηνείες και μια μη 
συντονισμένη προσέγγιση σε όλα τα 
κράτη μέλη μπορούν να οδηγήσουν σε 
κατακερματισμό της αγοράς, να 
αυξήσουν την ανασφάλεια δικαίου, να 
υπονομεύσουν το ισότιμο πεδίο 
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ανταγωνισμού και να παράσχουν 
ευκαιρίες ρυθμιστικού αρμπιτράζ·

Or. en

Τροπολογία 204
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Luis Garicano, 
Olivier Chastel, Gilles Boyer, Billy Kelleher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. υπογραμμίζει ότι η εν λόγω 
ανοικτή ταξινόμηση πρέπει να βασίζεται 
σε κοινές αντιλήψεις των διαφόρων 
εμπλεκόμενων κρυπτο-στοιχείων του 
ενεργητικού· ζητεί, ως εκ τούτου, οι 
ορισμοί των κρυπτο-στοιχείων του 
ενεργητικού και των υποκατηγοριών τους 
να εναρμονιστούν σε ολόκληρη την ΕΕ 
και στα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 205
Isabel Benjumea Benjumea

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. υπενθυμίζει τη σημασία της 
ψηφιακής χρηματοοικονομικής 
διαπαιδαγώγησης που συμβάλλει στη 
σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος και προάγει τη διαφάνεια και 
τα καθήκοντα ενημέρωσης των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων·

Or. en
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Τροπολογία 206
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Luis Garicano, 
Olivier Chastel, Gilles Boyer, Billy Kelleher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9β. τονίζει ότι οποιοσδήποτε ορισμός 
των κρυπτο-στοιχείων του ενεργητικού 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη μελλοντική 
εξέλιξη της αγοράς των κρυπτο-στοιχείων 
του ενεργητικού·

Or. en

Τροπολογία 207
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Stéphanie Yon-
Courtin, Luis Garicano, Olivier Chastel, Gilles Boyer, Billy Kelleher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9γ. επισημαίνει ότι, σε αυτό το 
στάδιο, η χρήση σταθερών 
κρυπτονομισμάτων δεν επικρατεί ακόμη 
εντός της Ένωσης· επισημαίνει ότι είναι 
αναγκαίο κάθε μελλοντικό πλαίσιο που θα 
αφορά τα σταθερά κρυπτονομίσματα να 
προκύπτει από το επόμενο πλαίσιο για τα 
κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού, 
αντιπροσωπεύοντας μια εξέλιξη της 
νομοθεσίας με σκοπό να παράσχει 
επίπεδο ασφάλειας παρεμφερές με αυτό 
των υφιστάμενων μέσων πληρωμών· 
πιστεύει ότι πριν από την ανάπτυξη 
οποιουδήποτε πλαισίου για τα σταθερά 
κρυπτονομίσματα, πρέπει να εξεταστεί 
ενδελεχώς η αρχιτεκτονική αυτής της 
μορφής κρυπτο-στοιχείων του 
ενεργητικού·

Or. en
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Τροπολογία 208
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. πιστεύει, συνεπώς, ότι οποιαδήποτε 
περαιτέρω κατηγοριοποίηση θα πρέπει να 
είναι ισορροπημένη και ευέλικτη ώστε να 
παρέχεται χώρος για καινοτομία στον 
τομέα και παράλληλα να εξασφαλίζεται ότι 
οι κίνδυνοι θα μπορούν να εντοπίζονται σε 
πρώιμο στάδιο·

10. πιστεύει, συνεπώς, ότι οποιαδήποτε 
περαιτέρω κατηγοριοποίηση θα πρέπει να 
βασίζεται στην ανατροφοδότηση 
πληροφοριών από την ευρωπαϊκή και την 
παγκόσμια αγορά, θα πρέπει να είναι 
ισορροπημένη και ευέλικτη ώστε να 
παρέχεται χώρος για καινοτομία στον 
τομέα και παράλληλα να εξασφαλίζεται ότι 
οι κίνδυνοι θα μπορούν να εντοπίζονται σε 
πρώιμο στάδιο·

Or. en

Τροπολογία 209
Stasys Jakeliūnas
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. πιστεύει, συνεπώς, ότι οποιαδήποτε 
περαιτέρω κατηγοριοποίηση θα πρέπει να 
είναι ισορροπημένη και ευέλικτη ώστε να 
παρέχεται χώρος για καινοτομία στον 
τομέα και παράλληλα να εξασφαλίζεται 
ότι οι κίνδυνοι θα μπορούν να εντοπίζονται 
σε πρώιμο στάδιο·

10. πιστεύει, συνεπώς, ότι οποιαδήποτε 
περαιτέρω κατηγοριοποίηση θα πρέπει να 
είναι ολοκληρωμένη και ευέλικτη ώστε να 
προσαρμόζεται στα εξελισσόμενα 
επιχειρηματικά μοντέλα και στους 
κινδύνους του κυβερνοχώρου, δίνοντας 
παράλληλα χώρο για καινοτομία στον 
τομέα και εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι 
οι κίνδυνοι θα μπορούν να εντοπίζονται 
και να αντιμετωπίζονται σε πρώιμο 
στάδιο·

Or. en
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Τροπολογία 210
Agnès Evren

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. πιστεύει, συνεπώς, ότι οποιαδήποτε 
περαιτέρω κατηγοριοποίηση θα πρέπει να 
είναι ισορροπημένη και ευέλικτη ώστε να 
παρέχεται χώρος για καινοτομία στον 
τομέα και παράλληλα να εξασφαλίζεται ότι 
οι κίνδυνοι θα μπορούν να εντοπίζονται σε 
πρώιμο στάδιο

10. πιστεύει ότι, δεδομένου του 
πολύπλευρου χαρακτήρα και της 
διαρκούς εξέλιξης των κρυπτο-στοιχείων 
του ενεργητικού οποιαδήποτε περαιτέρω 
κατηγοριοποίηση θα πρέπει να είναι 
ισορροπημένη, προσαρμόσιμη και 
ευέλικτη ώστε να παρέχεται χώρος για 
καινοτομία στον τομέα και παράλληλα να 
εξασφαλίζεται ότι οι κίνδυνοι θα μπορούν 
να εντοπίζονται σε πρώιμο στάδιο·

Or. fr

Τροπολογία 211
José Gusmão

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. πιστεύει, συνεπώς, ότι οποιαδήποτε 
περαιτέρω κατηγοριοποίηση θα πρέπει να 
είναι ισορροπημένη και ευέλικτη ώστε να 
παρέχεται χώρος για καινοτομία στον 
τομέα και παράλληλα να εξασφαλίζεται 
ότι οι κίνδυνοι θα μπορούν να εντοπίζονται 
σε πρώιμο στάδιο·

10. πιστεύει, συνεπώς, ότι οποιαδήποτε 
περαιτέρω κατηγοριοποίηση θα πρέπει να 
είναι ισορροπημένη ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι οι κίνδυνοι θα μπορούν 
να εντοπίζονται σε πρώιμο στάδιο·

Or. en

Τροπολογία 212
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Francesca Donato, Valentino Grant, 
Antonio Maria Rinaldi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. πιστεύει, συνεπώς, ότι οποιαδήποτε 
περαιτέρω κατηγοριοποίηση θα πρέπει να 
είναι ισορροπημένη και ευέλικτη ώστε να 
παρέχεται χώρος για καινοτομία στον 
τομέα και παράλληλα να εξασφαλίζεται ότι 
οι κίνδυνοι θα μπορούν να εντοπίζονται σε 
πρώιμο στάδιο·

10. πιστεύει, συνεπώς, ότι οποιαδήποτε 
περαιτέρω κατηγοριοποίηση θα πρέπει να 
είναι επιφυλακτική, συγκρατημένη, 
ισορροπημένη και ευέλικτη ώστε να 
παρέχεται χώρος για καινοτομία στον 
τομέα και παράλληλα να εξασφαλίζεται ότι 
οι κίνδυνοι θα μπορούν να εντοπίζονται σε 
πρώιμο στάδιο·

Or. en

Τροπολογία 213
Isabel Benjumea Benjumea

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. πιστεύει, συνεπώς, ότι οποιαδήποτε 
περαιτέρω κατηγοριοποίηση θα πρέπει να 
είναι ισορροπημένη και ευέλικτη ώστε να 
παρέχεται χώρος για καινοτομία στον 
τομέα και παράλληλα να εξασφαλίζεται ότι 
οι κίνδυνοι θα μπορούν να εντοπίζονται σε 
πρώιμο στάδιο·

10. πιστεύει, συνεπώς, ότι οποιαδήποτε 
περαιτέρω κατηγοριοποίηση θα πρέπει να 
είναι ισορροπημένη και ευέλικτη ώστε να 
παρέχεται χώρος για καινοτομία και 
ανταγωνιστικότητα στον τομέα και 
παράλληλα να εξασφαλίζεται ότι οι 
κίνδυνοι θα μπορούν να εντοπίζονται σε 
πρώιμο στάδιο·

Or. en

Τροπολογία 214
Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Jonás Fernández, Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. πιστεύει, συνεπώς, ότι οποιαδήποτε 
περαιτέρω κατηγοριοποίηση θα πρέπει να 
είναι ισορροπημένη και ευέλικτη ώστε να 
παρέχεται χώρος για καινοτομία στον 

10. πιστεύει, συνεπώς, ότι οποιαδήποτε 
περαιτέρω κατηγοριοποίηση θα πρέπει να 
είναι ισορροπημένη και ευέλικτη ώστε να 
παρέχεται χώρος για καινοτομία στον 
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τομέα και παράλληλα να εξασφαλίζεται ότι 
οι κίνδυνοι θα μπορούν να εντοπίζονται σε 
πρώιμο στάδιο·

τομέα και παράλληλα να εξασφαλίζεται ότι 
οι κίνδυνοι θα μπορούν να εντοπίζονται 
και να μετριάζονται σε πρώιμο στάδιο·

Or. en

Τροπολογία 215
Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Alfred Sant, Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. εκφράζει την ανησυχία του για το 
σημαντικό αποτύπωμα άνθρακα που 
συνδέεται με τη χρήση και τη διάδοση 
των κρυπτο-στοιχείων του ενεργητικού· 
ζητεί από την Επιτροπή να το λάβει αυτό 
υπόψη σε οποιαδήποτε επικείμενη 
ρυθμιστική πρωτοβουλία, έχοντας υπόψη 
τη δέσμευση της ΕΕ όσον αφορά τους 
στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και την 
απαραίτητη μετάβαση σε μια κλιματικά 
ουδέτερη κοινωνία το αργότερο έως το 
2050·

Or. en

Τροπολογία 216
Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Jonás Fernández, Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10β. εκφράζει τον προβληματισμό του 
για τις διαπιστώσεις μιας πρόσφατης 
έρευνας1α που καταδεικνύουν ότι το 
ήμισυ των συναλλαγών με κρυπτο-
στοιχεία του ενεργητικού συνδέεται με 
παράνομες δραστηριότητες, όπως η 
αγορά ή η πώληση παράνομων αγαθών ή 
υπηρεσιών (συναλλαγές όπλων, 
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ναρκωτικών), η νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες και 
πληρωμές σε περίπτωση επιθέσεων 
ransomware· επισημαίνει τις πρόσφατες 
διαπιστώσεις που υποδεικνύουν ότι 76 
δισεκατομμύρια δολάρια Αμερικής 
παράνομων δραστηριοτήτων ετησίως 
περιλαμβάνουν bitcoin·
_________________
1α Διατίθεται στη διεύθυνση 
https://ssrn.com/abstract=3102645

Or. en

Τροπολογία 217
Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Jonás Fernández, Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. επιπλέον, τονίζει ότι απαιτείται 
σαφής καθοδήγηση σχετικά με τις 
εφαρμοστέες ρυθμιστικές και προληπτικές 
διαδικασίες προκειμένου να παρέχεται 
ρυθμιστική βεβαιότητα σχετικά με τα 
κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού·

11. ζητεί σαφέστερη καθοδήγηση 
σχετικά με τις ρυθμιστικές και 
προληπτικές διαδικασίες που πρέπει να 
ακολουθηθούν προκειμένου να παρέχεται 
ρυθμιστική βεβαιότητα και επαρκής 
εποπτεία σχετικά με συγκεκριμένα 
κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού· 
υποστηρίζει την άποψη της Επιτροπής 
της Βασιλείας και της ΕΑΤ ότι οι 
τράπεζες που αποκτούν κρυπτο-στοιχεία 
του ενεργητικού θα πρέπει να εφαρμόζουν 
συντηρητική προληπτική αντιμετώπιση 
στα εν λόγω ανοίγματα, ιδίως όσον αφορά 
τα κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού 
υψηλού κινδύνου· συμμερίζεται 
επιπροσθέτως την άποψη ότι η ισχυρή 
δέουσα επιμέλεια, μια εύρωστη 
διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων, η 
πλήρης γνωστοποίηση οποιουδήποτε 
ανοίγματος και ένας εμπεριστατωμένος 
διάλογος με τις εποπτικές αρχές είναι όλα 
ύψιστης σημασίας· πιστεύει ότι η 
επικείμενη αναθεώρηση του πλαισίου 
κεφαλαιακών απαιτήσεων θα πρέπει να 
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περιλαμβάνει συναφείς τροποποιήσεις·

Or. en

Τροπολογία 218
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. επιπλέον, τονίζει ότι απαιτείται 
σαφής καθοδήγηση σχετικά με τις 
εφαρμοστέες ρυθμιστικές και προληπτικές 
διαδικασίες προκειμένου να παρέχεται 
ρυθμιστική βεβαιότητα σχετικά με τα 
κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού·

11. επιπλέον, τονίζει ότι απαιτείται 
σαφής καθοδήγηση σχετικά με τις 
εφαρμοστέες ρυθμιστικές και προληπτικές 
διαδικασίες προκειμένου να παρέχεται 
ρυθμιστική βεβαιότητα σχετικά με τα 
κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού· 
σημειώνει ότι η εν λόγω καθοδήγηση από 
την Επιτροπή και την ESMA θα 
μπορούσε να οδηγήσει στη θέσπιση ενός 
μεταβατικού πιλοτικού καθεστώτος, 
περιορισμένου σε χρόνο και πεδίο 
εφαρμογής, με στοχευμένες ρυθμιστικές 
εξαιρέσεις για τα κρυπτο-στοιχεία του 
ενεργητικού που εφαρμόζουν ισχύουσα 
τομεακή νομοθεσία, με την επιφύλαξη 
της ενισχυμένης εποπτείας από τις 
συναφείς εθνικές εποπτικές αρχές και 
από τη Μεικτή Επιτροπή των ΕΕΑ·

Or. en

Τροπολογία 219
Stasys Jakeliūnas
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. επιπλέον, τονίζει ότι απαιτείται 
σαφής καθοδήγηση σχετικά με τις 
εφαρμοστέες ρυθμιστικές και προληπτικές 

11. επιπλέον, τονίζει ότι απαιτείται 
σαφήνεια σχετικά με τις εφαρμοστέες 
ρυθμιστικές και προληπτικές διαδικασίες 
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διαδικασίες προκειμένου να παρέχεται 
ρυθμιστική βεβαιότητα σχετικά με τα 
κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού·

προκειμένου να παρέχεται ρυθμιστική 
βεβαιότητα και επαρκής προληπτική 
μεταχείριση σχετικά με τα κρυπτο-
στοιχεία του ενεργητικού υψηλού 
κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη την υψηλή 
μεταβλητότητα και τον κερδοσκοπικό 
χαρακτήρα τους, καθώς και να 
εξασφαλιστεί ισχυρότερη εποπτική 
σύγκλιση σε αυτόν τον τομέα· 
υπογραμμίζει ιδίως την ανάγκη για μια 
στοχευμένη επανεξέταση του πλαισίου 
του ΚΚΑ/της ΟΚΑ και μια κοινή 
προσέγγιση στη λογιστική μεταχείριση 
των κρυπτο-στοιχείων του ενεργητικού·

Or. en

Τροπολογία 220
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. επιπλέον, τονίζει ότι απαιτείται 
σαφής καθοδήγηση σχετικά με τις 
εφαρμοστέες ρυθμιστικές και 
προληπτικές διαδικασίες προκειμένου να 
παρέχεται ρυθμιστική βεβαιότητα σχετικά 
με τα κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού·

11. επιπλέον, τονίζει ότι απαιτείται 
διευκρίνιση και σαφής καθοδήγηση 
σχετικά με το εφαρμοστέο ρυθμιστικό και 
προληπτικό πλαίσιο όσον αφορά τα 
κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού που 
εμπίπτουν επί του παρόντος στο πεδίο 
εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας, 
δηλ. αυτά που χαρακτηρίζονται 
«χρηματοοικονομικά μέσα» στο πλαίσιο 
της οδηγίας MiFID II και «ηλεκτρονικό 
χρήμα» στο πλαίσιο της οδηγίας EMD2, 
προκειμένου να παρέχεται σαφήνεια και 
ασφάλεια δικαίου τόσο στις ευρωπαϊκές 
και εθνικές εποπτικές αρχές όσο και στα 
ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τα 
κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού·

Or. en

Τροπολογία 221
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Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. επιπλέον, τονίζει ότι απαιτείται 
σαφής καθοδήγηση σχετικά με τις 
εφαρμοστέες ρυθμιστικές και προληπτικές 
διαδικασίες προκειμένου να παρέχεται 
ρυθμιστική βεβαιότητα σχετικά με τα 
κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού·

11. επιπλέον, τονίζει ότι απαιτείται 
σαφής καθοδήγηση σχετικά με τις 
εφαρμοστέες ρυθμιστικές και προληπτικές 
διαδικασίες προκειμένου να παρέχεται 
ρυθμιστική βεβαιότητα σχετικά με τα 
κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού, καθώς 
και να ενισχύεται η διαφάνεια και η 
προστασία των καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 222
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Francesca Donato, Valentino Grant, 
Antonio Maria Rinaldi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. επιπλέον, τονίζει ότι απαιτείται 
σαφής καθοδήγηση σχετικά με τις 
εφαρμοστέες ρυθμιστικές και προληπτικές 
διαδικασίες προκειμένου να παρέχεται 
ρυθμιστική βεβαιότητα σχετικά με τα 
κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού·

11. επιπλέον, τονίζει ότι απαιτείται 
σαφής καθοδήγηση σχετικά με τις 
εφαρμοστέες ρυθμιστικές και προληπτικές 
διαδικασίες προκειμένου να παρέχεται 
ρυθμιστική και προληπτική βεβαιότητα 
σχετικά με τα κρυπτο-στοιχεία του 
ενεργητικού·

Or. en

Τροπολογία 223
Stasys Jakeliūnas
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. θεωρεί ότι έως ότου μια 
ταξινόμηση της ΕΕ καταστεί διαθέσιμη, 
ρυθμιστεί και αδειοδοτηθεί, τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει 
να υπόκεινται σε προσωρινή απαγόρευση 
δραστηριοτήτων που αφορούν κρυπτο-
στοιχεία του ενεργητικού λαμβάνοντας 
υπόψη τους υψηλούς κινδύνους για την 
προστασία των καταναλωτών και των 
επενδυτών, τη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα, την ακεραιότητα και τη 
φήμη της αγοράς, με εξαίρεση τις 
δραστηριότητες μικρής κλίμακας ή τις 
πρωτότυπες δραστηριότητες με την 
επιφύλαξη της έγκρισης των αρμόδιων 
αρχών· επισημαίνει ότι, μόλις θεσπιστεί η 
εν λόγω ταξινόμηση στο ενωσιακό δίκαιο, 
τα εν λόγω ιδρύματα θα πρέπει να 
πραγματοποιήσουν δραστηριότητες που 
σχετίζονται με κρυπτο-στοιχεία του 
ενεργητικού υψηλού κινδύνου που 
υπόκεινται μόνον σε ισχυρές διασφαλίσεις 
και στενά όρια, βάσει εκτίμησης του 
πιθανού κινδύνου των δραστηριοτήτων 
με τις περισσότερο συντηρητικές 
παραδοχές·

Or. en

Τροπολογία 224
Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Jonás Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. επιπλέον, τονίζει ότι απαιτείται 
σαφής καθοδήγηση σχετικά με την 
εφαρμοσιμότητα των ισχυουσών 
ρυθμιστικών και προληπτικών 
διαδικασιών σε σχέση με τα κρυπτο-
στοιχεία του ενεργητικού που 
χαρακτηρίζονται ως χρηματοοικονομικά 
μέσα σε ό,τι αφορά την ενωσιακή 
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νομοθεσία, προκειμένου να παρέχεται 
ρυθμιστική βεβαιότητα σχετικά με τα 
κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού· τονίζει 
ότι αυτή η καθοδήγηση πρέπει να 
παρέχεται με συνέπεια σε επίπεδο της 
ΕΕ, να αποτρέπει διαφορετικές 
πρακτικές χαρακτηρισμού και εποπτείας 
από τις εθνικές αρχές, οι οποίες 
δημιουργούν άνισους όρους 
ανταγωνισμού, ευνοϊκότερη δικαιοδοσία 
και ρυθμιστικό αρμπιτράζ στην 
εσωτερική αγορά·

Or. en

Τροπολογία 225
Stasys Jakeliūnas
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11β. θεωρεί ότι όλοι οι παράγοντες και 
οι συμμετέχοντες που πραγματοποιούν 
συναλλαγές πάνω από ένα «de minimis» 
κατώτατο όριο σε δραστηριότητες που 
αφορούν κρυπτο-στοιχεία του 
ενεργητικού εκτός του πεδίου εφαρμογής 
των ρυθμισμένων και των 
αδειοδοτημένων χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων θα πρέπει να υπόκεινται στα 
πρότυπα του ισχύοντος ρυθμιστικού 
πλαισίου συμπεριλαμβανομένων της 
καταπολέμησης της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας, των γνώσεων σχετικά με 
τις υποχρεώσεις (KYC), της οδηγίας 
MiFID, του κανονισμού για την 
κατάχρηση της αγοράς, της οδηγίας για 
τις μητρικές και θυγατρικές επιχειρήσεις, 
του κανονισμού για την ανοικτή πώληση, 
του κανονισμού για το ενημερωτικό 
δελτίο, του κανονισμού για τα κεντρικά 
αποθετήρια τίτλων, του κανονισμού για 
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τις υποδομές των ευρωπαϊκών αγορών 
(EMIR) και του κανονισμού για τους 
ΟΣΕΚΑ, κατά περίπτωση·

Or. en

Τροπολογία 226
Stasys Jakeliūnas
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11γ. τονίζει ότι οι κίνδυνοι που 
σχετίζονται με συμμετοχές και ανοίγματα 
σε κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού θα 
πρέπει να ενσωματωθούν πλήρως στη 
διαδικασία εποπτικού ελέγχου και 
αξιολόγησης, μόλις καταστεί διαθέσιμη η 
ταξινόμηση· επισημαίνει εν προκειμένω 
την ανάγκη για επαρκείς και 
τυποποιημένες απαιτήσεις 
δημοσιοποίησης κάθε σημαντικού 
ανοίγματος ή υπηρεσιών που σχετίζονται 
με κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού·

Or. en

Τροπολογία 227
Stasys Jakeliūnas
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. επισημαίνει ότι η εφαρμογή των 
υφιστάμενων κανονιστικών ρυθμίσεων σε 
κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού που 
προηγουμένως δεν υπόκεινταν σε 
ρυθμίσεις θα είναι αναγκαία, όπως θα είναι 
επίσης αναγκαία η θέσπιση ειδικών 

12. επισημαίνει ότι η εφαρμογή των 
υφιστάμενων κανονιστικών ρυθμίσεων σε 
κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού που 
προηγουμένως δεν υπόκεινταν σε 
ρυθμίσεις θα είναι αναγκαία, όπως θα είναι 
επίσης αναγκαία η θέσπιση ειδικών και 
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κανονιστικών καθεστώτων για τις 
εξελισσόμενες δραστηριότητες που 
αφορούν τα κρυπτο-στοιχεία του 
ενεργητικού, όπως οι αρχικές προσφορές 
εικονικών νομισμάτων·

αυστηρών κανονιστικών καθεστώτων, 
μεταξύ άλλων για τις εξελισσόμενες 
δραστηριότητες που αφορούν τα κρυπτο-
στοιχεία του ενεργητικού, όπως οι αρχικές 
προσφορές εικονικών νομισμάτων, ώστε 
να αποφευχθεί η ανεπιθύμητη 
νομιμοποίηση και να διασφαλιστεί 
επαρκής προστασία των καταναλωτών 
και ακεραιότητα της αγοράς· τονίζει 
ιδίως ότι είναι αναγκαίο να θεσπιστούν 
αυστηροί κανόνες αναφορικά με την 
ενημέρωση των πιθανών πελατών, που 
θα πρέπει να είναι σαφής και όχι 
παραπλανητική, καθώς και απαιτήσεις 
εκτιμήσεων καταλληλότητας· 

Or. en

Τροπολογία 228
Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Alfred Sant, Aurore Lalucq

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. επισημαίνει ότι η εφαρμογή των 
υφιστάμενων κανονιστικών ρυθμίσεων σε 
κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού που 
προηγουμένως δεν υπόκεινταν σε 
ρυθμίσεις θα είναι αναγκαία, όπως θα είναι 
επίσης αναγκαία η θέσπιση ειδικών 
κανονιστικών καθεστώτων για τις 
εξελισσόμενες δραστηριότητες που 
αφορούν τα κρυπτο-στοιχεία του 
ενεργητικού, όπως οι αρχικές προσφορές 
εικονικών νομισμάτων·

12. επισημαίνει ότι η εφαρμογή των 
υφιστάμενων κανονιστικών ρυθμίσεων σε 
κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού που 
προηγουμένως δεν υπόκεινταν σε 
ρυθμίσεις θα είναι αναγκαία, όπως θα είναι 
επίσης αναγκαία η θέσπιση ειδικών 
κανονιστικών καθεστώτων για τις 
εξελισσόμενες δραστηριότητες που 
αφορούν τα κρυπτο-στοιχεία του 
ενεργητικού, όπως οι αρχικές προσφορές 
εικονικών νομισμάτων·

τονίζει ότι οι αρχικές προσφορές 
εικονικών νομισμάτων έχουν τη 
δυνατότητα να παρέχουν χρηματοδότηση 
σε ΜΜΕ, καινοτόμες νεοφυείς 
επιχειρήσεις και επεκτεινόμενες 
επιχειρήσεις, μπορούν να επιταχύνουν τη 
μεταφορά τεχνολογίας και μπορούν να 
αποτελέσουν σημαντικό τμήμα της 
Ένωσης Κεφαλαιαγορών·
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Τροπολογία 229
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. επισημαίνει ότι η εφαρμογή των 
υφιστάμενων κανονιστικών ρυθμίσεων σε 
κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού που 
προηγουμένως δεν υπόκεινταν σε 
ρυθμίσεις θα είναι αναγκαία, όπως θα είναι 
επίσης αναγκαία η θέσπιση ειδικών 
κανονιστικών καθεστώτων για τις 
εξελισσόμενες δραστηριότητες που 
αφορούν τα κρυπτο-στοιχεία του 
ενεργητικού, όπως οι αρχικές προσφορές 
εικονικών νομισμάτων·

12. επισημαίνει ότι η εφαρμογή των 
υφιστάμενων κανονιστικών ρυθμίσεων σε 
κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού που 
προηγουμένως δεν υπόκεινταν σε 
ρυθμίσεις θα είναι αναγκαία, όπως θα είναι 
επίσης αναγκαία η θέσπιση ειδικών 
κανονιστικών καθεστώτων για τις 
εξελισσόμενες δραστηριότητες που 
αφορούν τα κρυπτο-στοιχεία του 
ενεργητικού, όπως οι αρχικές προσφορές 
εικονικών νομισμάτων· επισημαίνει ότι 
ορισμένοι τύποι κρυπτο-στοιχείων του 
ενεργητικού θα μπορούσαν πράγματι να 
ενσωματωθούν καλά στο υφιστάμενο 
ρυθμιστικό πλαίσιο, π.χ. ως «κινητές 
αξίες», όπως ορίζονται στην οδηγία 
MiFID II·

Or. en

Τροπολογία 230
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. επισημαίνει ότι η εφαρμογή των 
υφιστάμενων κανονιστικών ρυθμίσεων σε 
κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού που 
προηγουμένως δεν υπόκεινταν σε 
ρυθμίσεις θα είναι αναγκαία, όπως θα 
είναι επίσης αναγκαία η θέσπιση ειδικών 
κανονιστικών καθεστώτων για τις 

12. επισημαίνει ότι η αντιμετώπιση 
των ρυθμιστικών κενών στην υφιστάμενη 
νομοθεσία της ΕΕ μέσω στοχευμένων 
αλλαγών θα είναι αναγκαία προκειμένου 
να είναι κατάλληλη για τα μη ρυθμισμένα, 
επί του παρόντος, κρυπτο-στοιχεία του 
ενεργητικού, που προκρίνονται να 
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εξελισσόμενες δραστηριότητες που 
αφορούν τα κρυπτο-στοιχεία του 
ενεργητικού, όπως οι αρχικές προσφορές 
εικονικών νομισμάτων·

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής· ομοίως, 
η θέσπιση ειδικών κανονιστικών 
καθεστώτων για τις εξελισσόμενες 
δραστηριότητες που αφορούν τα κρυπτο-
στοιχεία του ενεργητικού, όπως οι αρχικές 
προσφορές εικονικών νομισμάτων(ICO) ή 
οι αρχικές προσφορές ανταλλαγών (IEO)·

Or. en

Τροπολογία 231
Stefan Berger

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. επισημαίνει ότι η εφαρμογή των 
υφιστάμενων κανονιστικών ρυθμίσεων σε 
κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού που 
προηγουμένως δεν υπόκεινταν σε 
ρυθμίσεις θα είναι αναγκαία, όπως θα είναι 
επίσης αναγκαία η θέσπιση ειδικών 
κανονιστικών καθεστώτων για τις 
εξελισσόμενες δραστηριότητες που 
αφορούν τα κρυπτο-στοιχεία του 
ενεργητικού, όπως οι αρχικές προσφορές 
εικονικών νομισμάτων·

12. επισημαίνει ότι η εφαρμογή των 
στόχων των υφιστάμενων ρυθμίσεων σε 
όλους τους τύπους των κρυπτο-στοιχείων 
του ενεργητικού θα είναι αναγκαία, όπως 
θα είναι επίσης αναγκαία η θέσπιση 
ειδικών κανονιστικών καθεστώτων για 
τους εξελισσόμενους νέους τύπους 
κρυπτο-στοιχείων του ενεργητικού, ενώ οι 
υφιστάμενοι κανόνες θα πρέπει να 
προσαρμοστούν αναλόγως στη 
χρηματοοικονομική τεχνολογία 
αναφορικά με τα υφιστάμενα στοιχεία του 
ενεργητικού·

Or. en

Τροπολογία 232
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Hélène Laporte, Francesca Donato, 
Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. επισημαίνει ότι η εφαρμογή των 
υφιστάμενων κανονιστικών ρυθμίσεων σε 

12. επισημαίνει ότι η εφαρμογή των 
υφιστάμενων κανονιστικών ρυθμίσεων σε 
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κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού που 
προηγουμένως δεν υπόκεινταν σε 
ρυθμίσεις θα είναι αναγκαία, όπως θα είναι 
επίσης αναγκαία η θέσπιση ειδικών 
κανονιστικών καθεστώτων για τις 
εξελισσόμενες δραστηριότητες που 
αφορούν τα κρυπτο-στοιχεία του 
ενεργητικού, όπως οι αρχικές προσφορές 
εικονικών νομισμάτων·

κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού που 
προηγουμένως δεν υπόκεινταν σε 
ρυθμίσεις θα είναι δύσκολη, καθώς 
τέτοιες τεχνολογικές καινοτομίες 
συνήθως καινοτομούν βρίσκοντας 
τρόπους να παρακάμψουν τις νέες 
ρυθμιστικές πρωτοβουλίες·

Or. en

Τροπολογία 233
Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Alfred Sant, Jonás Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει τα πλεονεκτήματα της 
πρότασης νομοθετικού πλαισίου για τις 
αρχικές προσφορές εικονικών 
νομισμάτων και τις αρχικές προσφορές 
ανταλλαγών ώστε να αυξηθεί η ασφάλεια 
δικαίου, η προστασία των επενδυτών και 
των καταναλωτών, να εκδίδει 
προειδοποιήσεις και να μειώσει τους 
κινδύνους που απορρέουν από 
ασύμμετρες πληροφορίες, δόλια 
συμπεριφορά και παράνομες 
δραστηριότητες·
τονίζει ωστόσο ότι η ευρύτερη ρύθμιση 
των κρυπτο-στοιχείων του ενεργητικού 
και των συναφών δραστηριοτήτων 
ενδέχεται να έχει συμβιβασμούς, όπως η 
διακινδύνευση νομιμοποίησης των 
κρυπτο-στοιχείων του ενεργητικού και η 
ενθάρρυνση της ευρύτερης έγκρισης·
επισημαίνει, ως εκ τούτου, ότι θα 
απαιτήσει επίσης περαιτέρω εποπτικούς 
πόρους και εσωτερική τεχνολογική 
τεχνογνωσία για τις εποπτικές αρχές·

Or. en
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Τροπολογία 234
Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. επισημαίνει ότι, σε μια ενιαία 
αγορά κεφαλαίου, οι αποκλίνουσες 
εθνικές εποπτικές πρακτικές δύνανται να 
έχουν σημαντικά μειονεκτήματα και αυτό 
ισχύει ιδιαιτέρως για τα κρυπτο-στοιχεία 
του ενεργητικού υψηλής κινητικότητας· 
ζητεί, ως εκ τούτου, οι δραστηριότητες 
που συνδέονται με τα κρυπτο-στοιχεία 
του ενεργητικού να εμπίπτουν στη 
ρυθμιστική αρμοδιότητα της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας·

Or. en

Τροπολογία 235
Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Jonás Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12β. εκτιμά ότι, εάν προταθεί ένα ευρύ 
νομοθετικό πλαίσιο, πρέπει να ισχύει η 
αρχή «όμοιες υπηρεσίες, όμοιοι κανόνες», 
ενώ θα υπόκειται και στις απαραίτητες 
προσαρμογές· τονίζει ότι, κατά 
περίπτωση, θα πρέπει να εφαρμόζονται 
αυστηρά κατάλληλοι και πρόσφοροι 
έλεγχοι σε όσους εκδίδουν τα στοιχεία 
ενεργητικού και ότι, προκειμένου να 
αυξηθεί η προστασία των επενδυτών και 
η διαφάνεια, θα πρέπει να δημοσιεύεται 
τυποποιημένη και ρυθμισμένη λευκή 
βίβλος κατά τη στιγμή της έκδοσης·
επισημαίνει ότι ένα εναρμονισμένο 
κανονιστικό πλαίσιο έχει νόημα μόνον εάν 



PE654.084v01-00 124/198 AM\1209528EL.docx

EL

η εποπτεία συντονίζεται σε ενωσιακό 
επίπεδο· σημειώνει ιδίως την ανάγκη 
εποπτείας του έργου των εθνικών 
διαμεσολαβητών καινοτομίας, όπως οι 
κόμβοι καινοτομίας και τα 
προστατευμένα κανονιστικά 
περιβάλλοντα, και να διασφαλιστεί ότι 
δεν υπονομεύουν το ισότιμο πεδίο 
ανταγωνισμού της εσωτερικής αγοράς, 
και ότι εφαρμόζονται μηχανισμοί 
συνεργασίας και συντονισμού.

Or. en

Τροπολογία 236
Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Alfred Sant, Jonás Fernández, Aurore Lalucq

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει ότι ένα κοινό ενωσιακό 
πλαίσιο για τα κρυπτο-στοιχεία του 
ενεργητικού θα πρέπει να συμβάλει στην 
αύξηση της προστασίας των καταναλωτών 
και των επενδυτών και να βελτιώσει τις 
γνώσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις και 
την εποπτεία της υποκείμενης τεχνολογίας·

13. επισημαίνει ότι ένα κοινό ενωσιακό 
πλαίσιο για τα κρυπτο-στοιχεία του 
ενεργητικού θα πρέπει να συμβάλει στην 
αύξηση της προστασίας των καταναλωτών 
και των επενδυτών και να βελτιώσει τις 
γνώσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις και 
την εποπτεία της υποκείμενης τεχνολογίας·

εκτιμά περαιτέρω ότι η διάδοση της 
χρηματοοικονομικής τεχνολογίας δεν θα 
πρέπει να αφήνει κανέναν στο περιθώριο 
και ότι η διαθεσιμότητα λύσεων 
χρηματοοικονομικής τεχνολογίας για τους 
καταναλωτές και τους ιδιώτες επενδυτές 
πρέπει να συμβαδίζει με την 
πραγματοποίηση μεγαλύτερων 
προσπαθειών ώστε να διασφαλιστεί η 
διαφάνεια, η ευαισθητοποίηση του κοινού 
και η πρόσβαση στις πληροφορίες· καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
επενδύσουν σε προγράμματα που 
ενισχύουν τον ψηφιακό και τον 
χρηματοοικονομικό γραμματισμό·

Or. en
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Τροπολογία 237
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει ότι ένα κοινό ενωσιακό 
πλαίσιο για τα κρυπτο-στοιχεία του 
ενεργητικού θα πρέπει να συμβάλει στην 
αύξηση της προστασίας των 
καταναλωτών και των επενδυτών και να 
βελτιώσει τις γνώσεις σχετικά με τις 
υποχρεώσεις και την εποπτεία της 
υποκείμενης τεχνολογίας·

13. επισημαίνει ότι ένα κοινό ενωσιακό 
πλαίσιο για τα κρυπτο-στοιχεία του 
ενεργητικού θα πρέπει να συμβάλει στην 
αντιμετώπιση των ανησυχιών που 
αφορούν την προστασία των 
καταναλωτών και των επενδυτών, την 
ασφάλεια του κυβερνοχώρου, την 
ακεραιότητα της αγοράς και τη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα, και θα 
πρέπει να βελτιώσει την καταπολέμηση 
της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες, την 
καταπολέμηση της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας και τις γνώσεις σχετικά με 
τις υποχρεώσεις και την εποπτεία της 
υποκείμενης τεχνολογίας·

Or. en

Τροπολογία 238
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει ότι ένα κοινό ενωσιακό 
πλαίσιο για τα κρυπτο-στοιχεία του 
ενεργητικού θα πρέπει να συμβάλει στην 
αύξηση της προστασίας των καταναλωτών 
και των επενδυτών και να βελτιώσει τις 
γνώσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις και 
την εποπτεία της υποκείμενης τεχνολογίας·

13. επισημαίνει ότι ένα κοινό ενωσιακό 
πλαίσιο για τα κρυπτο-στοιχεία του 
ενεργητικού θα πρέπει να παρέχει υψηλό 
επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και 
των επενδυτών, να διαφυλάσσει την 
ακεραιότητα της αγοράς και να παρέχει 
ενισχυμένη εξάρτηση από την ψηφιακή 
οικονομία μέσω εμπεριστατωμένων 
γνώσεων σχετικά με τις υποχρεώσεις και 
τους επιχειρηματικούς πελάτες, και την 
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εποπτεία της υποκείμενης τεχνολογίας·

Or. en

Τροπολογία 239
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει ότι ένα κοινό ενωσιακό 
πλαίσιο για τα κρυπτο-στοιχεία του 
ενεργητικού θα πρέπει να συμβάλει στην 
αύξηση της προστασίας των καταναλωτών 
και των επενδυτών και να βελτιώσει τις 
γνώσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις και 
την εποπτεία της υποκείμενης τεχνολογίας·

13. επισημαίνει ότι ένα κοινό ενωσιακό 
πλαίσιο για τα κρυπτο-στοιχεία του 
ενεργητικού θα πρέπει να συμβάλει στην 
αύξηση της προστασίας των καταναλωτών 
και των επενδυτών και να βελτιώσει την 
εφαρμογή των διατάξεων για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, όπως οι γνώσεις σχετικά 
με τις υποχρεώσεις και να βελτιώσει την 
εποπτεία της υποκείμενης τεχνολογίας·

Or. en

Τροπολογία 240
Stasys Jakeliūnas
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει ότι ένα κοινό ενωσιακό 
πλαίσιο για τα κρυπτο-στοιχεία του 
ενεργητικού θα πρέπει να συμβάλει στην 
αύξηση της προστασίας των καταναλωτών 
και των επενδυτών και να βελτιώσει τις 
γνώσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις και 
την εποπτεία της υποκείμενης τεχνολογίας·

13. επισημαίνει ότι ένα κοινό ενωσιακό 
πλαίσιο για τα κρυπτο-στοιχεία του 
ενεργητικού θα πρέπει να συμβάλει στην 
αύξηση της προστασίας των καταναλωτών 
και των επενδυτών και να επιβάλει 
πλήρως τις γνώσεις σχετικά με τις 
υποχρεώσεις και την εποπτεία της 
υποκείμενης τεχνολογίας·

Or. en
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Τροπολογία 241
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επισημαίνει ότι ένα κοινό ενωσιακό 
πλαίσιο για τα κρυπτο-στοιχεία του 
ενεργητικού θα πρέπει να συμβάλει στην 
αύξηση της προστασίας των καταναλωτών 
και των επενδυτών και να βελτιώσει τις 
γνώσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις και 
την εποπτεία της υποκείμενης τεχνολογίας·

13. επισημαίνει ότι ένα κοινό ενωσιακό 
πλαίσιο για τα κρυπτο-στοιχεία του 
ενεργητικού θα μπορούσε να συμβάλει 
στην αύξηση της προστασίας των 
καταναλωτών και των επενδυτών και να 
βελτιώσει τις γνώσεις σχετικά με τις 
υποχρεώσεις και την εποπτεία της 
υποκείμενης τεχνολογίας·

Or. en

Τροπολογία 242
Stasys Jakeliūnas
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. υπογραμμίζει ότι τα υφιστάμενα 
κενά στο πλαίσιο καταπολέμησης της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες (ΚΞΧ) για τα κρυπτο-
στοιχεία του ενεργητικού, όπως στην 
περίπτωση της εφαρμογής της αρχής των 
γνώσεων σχετικά με τις υποχρεώσεις, 
οδηγούν σε άνισους όρους ανταγωνισμού 
μεταξύ των διαφόρων τύπων 
χρηματοοικονομικής δραστηριότητας· 
θεωρεί ότι οι διατάξεις για την 
καταπολέμηση της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας που αφορούν παρόχους 
υπηρεσιών σχετικών με κρυπτο-στοιχεία 
του ενεργητικού θα πρέπει να βελτιωθούν 
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και για τους αλλοδαπούς παρόχους που 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην 
Ένωση· επισημαίνει ότι ένας 
ολοκληρωμένος ορισμός των «εικονικών 
στοιχείων του ενεργητικού» είναι 
αναγκαίος ώστε να αντανακλάται 
καλύτερα η φύση και η λειτουργία των 
κρυπτο-στοιχείων του ενεργητικού για 
τον σκοπό της καταπολέμησης της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης 
της τρομοκρατίας· επισημαίνει ότι ο 
ορισμός της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας πρέπει επίσης να 
επικαιροποιηθεί ώστε να εξασφαλίζεται 
ότι τα κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού 
καλύπτονται αρκούντως·

Or. en

Τροπολογία 243
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. σημειώνει ότι η εισαγωγή 
οποιουδήποτε ψηφιακού νομίσματος έχει 
αναπτυχθεί από κεντρική τράπεζα 
συνεπάγεται σημαντικές προκλήσεις και 
κινδύνους (π.χ. κίνδυνοι 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, 
προστασία των καταθέσεων, επιπτώσεις 
στη μετάδοση της νομισματικής 
πολιτικής, επιπτώσεις στην πιστωτική 
διαμεσολάβηση, υποκατάσταση άλλων 
μέσων πληρωμής, παραγκωνισμός 
ιδιωτών συμμετεχόντων της αγοράς, 
κ.λπ.) που θα μπορούσαν εύκολα να 
ξεπεράσουν τα αντιληπτά οφέλη των 
ψηφιακών νομισμάτων της κεντρικής 
τράπεζας·

Or. en
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Τροπολογία 244
Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. επισημαίνει ότι τα κρυπτο-
στοιχεία του ενεργητικού παρουσιάζουν 
αυξημένο κίνδυνο χρήσης τους σε 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας· σημειώνει, ωστόσο, ότι το 
πλαίσιο της 5ης οδηγίας για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
είναι τώρα παρωχημένο, σε σύγκριση με 
τα τρέχοντα διεθνή πρότυπα για την 
καταπολέμηση της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας για τα κρυπτο-στοιχεία του 
ενεργητικού·

Or. en

Τροπολογία 245
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. υπογραμμίζει ότι τα κρυπτο-
στοιχεία του ενεργητικού αποτελούν 
σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις οι 
οποίες μπορούν να βελτιώσουν το τοπίο 
των πληρωμών και της χρηματοδότησης 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ιδίως 
όπου τα ιδιωτικά χρηματοδοτικά μέσα 
της αγοράς είναι αδύναμα·

Or. en



PE654.084v01-00 130/198 AM\1209528EL.docx

EL

Τροπολογία 246
Stasys Jakeliūnas
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13β. καλεί περαιτέρω την Επιτροπή να 
διευρύνει το πεδίο εφαρμογής των 
υπόχρεων οντοτήτων δυνάμει του 
πλαισίου για την καταπολέμηση της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης 
της τρομοκρατίας, σύμφωνα με τις 
συστάσεις της ομάδας 
χρηματοοικονομικής δράσης (FATF) και 
της ESMA, ώστε να διασφαλιστεί ότι 
όλες οι δραστηριότητες που αφορούν 
κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού, 
αναφορικά με παρόχους εικονικών 
ανταλλαγών, άλλες κατηγορίες παρόχων 
ψηφιακών πορτοφολιών και αρχικές 
προσφορές εικονικών νομισμάτων, 
υπόκεινται στις ίδιες υποχρεώσεις για 
καταπολέμηση της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας·

Or. en

Τροπολογία 247
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13β. επισημαίνει ότι κάποιες από τις 
αντιληπτές ατέλειες του ευρωπαϊκού 
συστήματος πληρωμών θα μπορούσαν να 
αποκατασταθούν με σταδιακές 
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βελτιώσεις του υφιστάμενου καθεστώτος, 
όπως αυξημένη εξάπλωση αποδοτικών 
ως προς το κόστος άμεσων πληρωμών·

Or. en

Τροπολογία 248
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13β. επισημαίνει ότι η ταξινόμηση των 
συμβολικών κερμάτων δύναται να 
υπόκειται σε ισχυρά, αλλά ευέλικτα 
κριτήρια που περιλαμβάνουν (i) τη φύση 
του εκδότη, (ii) το υποκείμενο στοιχείο 
του ενεργητικού και (iii) την υποκείμενη 
οικονομική λειτουργία·

Or. en

Τροπολογία 249
Stasys Jakeliūnas
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13γ. θεωρεί ότι οι πάροχοι υπηρεσιών 
εικονικών στοιχείων του ενεργητικού 
(VASP) που λειτουργούν στην ΕΕ θα 
πρέπει να υπόκεινται σε απαιτήσεις 
υποχρεωτικής εγγραφής σε μητρώο ή 
αδειοδότησης ενώπιον των αρμόδιων 
αρχών προτού δραστηριοποιηθούν στην 
ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της 
υποχρέωσης διορισμού μόνιμου κατοίκου 
ως εκτελεστικού διευθυντή και να έχουν 
ουσιαστική διαχειριστική παρουσία στη 
δικαιοδοσία εγγραφής σε μητρώο· 



PE654.084v01-00 132/198 AM\1209528EL.docx

EL

υπογραμμίζει περαιτέρω ότι, σύμφωνα με 
τις κατευθυντήριες γραμμές της FATF, οι 
πάροχοι υπηρεσιών εικονικών στοιχείων 
του ενεργητικού απαιτείται να λαμβάνουν 
εκ των προτέρων έγκριση των αρμόδιων 
αρχών για ουσιαστικές αλλαγές στους 
μετόχους, τις επιχειρηματικές 
δραστηριότητες και τις δομές, για να 
αποτρέπεται η κυριότητα ή η συμμετοχή 
με σημαντικό μερίδιο ελέγχου ή 
διαχειριστική λειτουργία παρόχου 
υπηρεσιών εικονικών στοιχείων του 
ενεργητικού από εγκληματίες και να 
διασφαλίζεται η καταλληλότητα και η 
ορθότητα των διοικητών, των 
διευθυντών και των μετόχων·

Or. en

Τροπολογία 250
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13γ. τονίζει ότι το κρυπτονόμισμα είναι 
ένας τύπος κρυπτο-στοιχείου του 
ενεργητικού χωρίς γνωστό εντολέα που 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο 
πληρωμής, αλλά όχι πάντοτε ως απόθεμα 
αξίας λόγω των αυξημένων 
διακυμάνσεων των τιμών· τα σταθερά 
κρυπτονομίσματα αποτελούν μέσο 
πληρωμής που λαμβάνουν τη 
σταθερότητα της τιμής τους από ένα 
χαρτοφυλάκιο υποκείμενων στοιχείων 
ενεργητικού τα οποία έχουν συγκριτικά 
σταθερές διακυμάνσεις· τονίζει ότι τα 
κρυπτονομίσματα και τα σταθερά 
κρυπτονομίσματα έχουν σημαντικά 
μοναδικά χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων 
την ανίχνευση παράνομων πληρωμών στο 
εμπορικό βιβλίο, καθώς και τη 
δυνατότητα κωδικοποίησης των 
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πληρωμών σε έξυπνες συμβάσεις· 

Or. en

Τροπολογία 251
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13γ. σημειώνει ότι μια λεγόμενη «λύση 
ενεργοποίησης», δηλ. μια κατάλληλη 
διεπαφή που επιτρέπει διακανονισμό 
βάσει τεχνολογίας κατανεμημένου 
καθολικού (DLT) μιας συναλλαγής που 
ενεργοποιεί μια πληρωμή μέσω του 
συμβατικού συστήματος πληρωμών, θα 
αποτελούσε ενδεχομένως πιθανή 
εναλλακτική στα ψηφιακά νομίσματα της 
κεντρικής τράπεζας1α· καλεί τις κεντρικές 
τράπεζες να διερευνήσουν περαιτέρω 
αυτό το σκεπτικό·
_________________
1a πρβλ. Μηνιαία έκθεση της Deutsche 
Bundesbank του Ιουλίου 2019 με τίτλο 
«Crypto tokens in payments and securities 
settlement» (Τα συμβολικά 
κρυπτοκέρματα στον διακανονισμό 
πράξεων πληρωμών και τίτλων) 

Or. en

Τροπολογία 252
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13δ. επισημαίνει ότι τα 
κρυπτονομίσματα και τα σταθερά 
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κρυπτονομίσματα ενέχουν σημαντικές 
προκλήσεις για το ευρωπαϊκό σύστημα 
πληρωμών· μια ενοποιημένη προσέγγιση 
έναντι αυτών των μέσων είναι καίρια για 
την ενοποίηση του ευρωπαϊκού 
συστήματος πληρωμών αναφορικά με την 
αποδοτικότητα, το απόρρητο των 
δεδομένων και την καταπολέμηση της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες· επισημαίνει ότι η ΕΚΤ 
θα πρέπει να διερευνήσει τη χρησιμότητα 
ενός κρυπτο-ευρώ και τον ανταγωνιστικό 
του αντίκτυπο στις παγκόσμιες αγορές·

Or. en

Τροπολογία 253
Stasys Jakeliūnas
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13δ. επαναλαμβάνει την ανάγκη να 
θεσπιστεί μια ευρωπαϊκή Μονάδα 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών 
(ΜΧΠ) που θα αντιμετωπίσει με 
αποτελεσματικότητα τους κινδύνους που 
συνδέονται με την καταπολέμηση της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης 
της τρομοκρατίας, οι οποίοι απορρέουν 
από τις διασυνοριακές δραστηριότητες 
και τις νέες τεχνολογίες, ιδίως αυτούς που 
τίθενται από τα κρυπτο-στοιχεία του 
ενεργητικού·

Or. en

Τροπολογία 254
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 13 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13ε. θεωρεί ότι οι αρχικές προσφορές 
εικονικού νομίσματος συνιστούν 
διαδικασία δημιουργίας συμβολικού 
κέρματος για τη χρηματοδότηση 
επιχειρηματικών έργων μέσω ψηφιακής 
πληθοχρηματοδότησης· τονίζει ότι 
διαφορετικά είδη συμβολικών κερμάτων 
μπορούν να δημιουργηθούν, 
συμπεριλαμβανομένων των συμβολικών 
κερμάτων τύπου ασφαλείας που φέρουν 
απαιτήσεις επί των μελλοντικών 
ταμειακών ροών της επιχείρησης (χρέος) 
ή απαιτήσεις σε μετοχές, και των 
συμβολικών κερμάτων εμπορικού τύπου 
που φέρουν απαιτήσεις επί μελλοντικού 
προϊόντος ή υπηρεσίας της εκδότριας 
επιχείρησης· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να 
σχεδιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έναν 
λειτουργικό ορισμό των συμβολικών 
κερμάτων λαμβάνοντας υπόψη την 
ποικιλία των υβριδικών μορφών· 
συστήνει στην Επιτροπή να χρησιμοποιεί 
ευέλικτο ορισμό που υπόκειται στην 
υποκείμενη οικονομική λειτουργία του 
συμβολικού κέρματος (π.χ. όταν ένα 
εμπορικό συμβολικό κέρμα διακινείται σε 
δευτερογενή χρηματιστηριακή αγορά 
κρυπτονομισμάτων με σκοπό τη 
δημιουργία κεφαλαιακών κερδών, τότε το 
συμβολικό κέρμα θα πρέπει να 
χαρακτηρίζεται ως «συμβολικό κέρμα 
ασφαλείας»)·

Or. en

Τροπολογία 255
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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13στ. καλεί την Επιτροπή να 
επικαιροποιήσει τον υφιστάμενο 
κανονισμό σχετικά με τις πλατφόρμες 
πληθοχρηματοδότησης ώστε να 
συμπεριλάβει στο πεδίο εφαρμογής του 
τις πλατφόρμες προσφορών εικονικών 
συμβολικών κερμάτων στο πνεύμα του 
προτύπου τεχνολογικής και 
επιχειρηματικής ουδετερότητας·

Or. en

Τροπολογία 256
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13ζ. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
ένα συνεκτικό πλαίσιο για τη λειτουργία 
των παρόχων υπηρεσιών θεματοφυλακής 
ψηφιακών πορτοφολιών και των 
ανταλλαγών κρυπτονομισμάτων· 
σημειώνει ότι η έκθεση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής με τίτλο «30 
Recommendations for financial 
Innovations» (30 συστάσεις για τις 
χρηματοπιστωτικές καινοτομίες) 
παραδέχεται ότι δεν υφίσταται πλαίσιο 
για τους παρόχους υπηρεσιών 
θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών· 
σημειώνει ότι, σύμφωνα με την 5η οδηγία 
για την καταπολέμηση της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες (άρθρο 47), τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ότι οι πάροχοι 
υπηρεσιών ανταλλαγής μεταξύ εικονικών 
νομισμάτων και παραστατικών 
νομισμάτων και οι πάροχοι υπηρεσιών 
θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών 
εγγράφονται σε μητρώο, ή λαμβάνουν 
άδεια, αλλά μέχρι στιγμής η έγκριση εκ 
μέρους των κρατών μελών κινείται σε 
πολύ χαμηλό επίπεδο·
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Or. en

Τροπολογία 257
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 η (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13η. σημειώνει την επικαιροποίηση της 
ισχύουσας σύστασης 16 της ομάδας 
χρηματοοικονομικής δράσης (FATF) 
όσον αφορά τον κανόνα ταξιδιού για τους 
παρόχους υπηρεσιών εικονικών στοιχείων 
του ενεργητικού (VASP) και καλεί την 
Επιτροπή να διερευνήσει τις επιπτώσεις 
της στους παρόχους υπηρεσιών 
ανταλλαγής μεταξύ εικονικών 
νομισμάτων και υπηρεσιών 
θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών 
στο πλαίσιο της 5ης οδηγίας για την 
καταπολέμηση της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·

Or. en

Τροπολογία 258
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 θ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13θ. Προηγμένες τεχνολογικές λύσεις
τονίζει τη σημασία των εφαρμογών 
μηχανικής μάθησης στις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τη 
σημασία τους για τη βελτίωση των 
δημοσιονομικών πράξεων· επισημαίνει 
ότι η αύξηση της αποδοτικότητας θα 
πρέπει να συνοδεύεται από δεοντολογικές, 
κοινωνικές και ανθρωπιστικές 
παραμέτρους, καθώς η αλγοριθμική λήψη 
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χρηματοοικονομικών αποφάσεων μπορεί 
να προκαλέσει ανεπάρκειες και 
πιθανολογικά σφάλματα που δεν είναι 
τυχαία αλλά μάλλον επικεντρώνονται 
γύρω από συγκεκριμένες κοινωνικές 
ομάδες, δημιουργώντας με αυτόν τον 
τρόπο κοινωνικούς αποκλεισμούς·

Or. en

Τροπολογία 259
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 ι (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13ι. Προηγμένες τεχνολογικές λύσεις
καλεί την Επιτροπή να λαμβάνει υπόψη 
τις διατάξεις του ΓΚΠΔ, καθώς και τα 
έγγραφα πολιτικής σχετικά με τη 
στρατηγική της ΕΕ για την τεχνητή 
νοημοσύνη, τη στρατηγική της ΕΕ για τα 
δεδομένα, και το έγγραφο της ΕΕ για την 
ευθύνη της ΤΝ, της ρομποτικής και του 
διαδικτύου των πραγμάτων και να 
υποβάλει ένα ειδικό ρυθμιστικό πλαίσιο 
σχετικά με τις χρήσεις της ΤΝ από τον 
χρηματοπιστωτικό τομέα·

Or. en

Τροπολογία 260
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 ια (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13ια. Προηγμένες τεχνολογικές λύσεις
καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τις 
δυνατότητες των έξυπνων συμβάσεων 



AM\1209528EL.docx 139/198 PE654.084v01-00

EL

στον χρηματοπιστωτικό τομέα, να 
προσδιορίζει τα οφέλη και τους κινδύνους 
και να διατυπώσει συστάσεις σχετικά με 
τις χρήσεις των έξυπνων συμβάσεων από 
τον χρηματοπιστωτικό τομέα·

Or. en

Τροπολογία 261
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 ιβ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13ιβ. Προηγμένες τεχνολογικές λύσεις
καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει την 
πιθανότητα των «τίτλων στην τεχνολογία 
blockchain» (δηλ. έξυπνα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία 
ενεργητικού), τα οφέλη τους για αύξηση 
της ρευστότητας, την πρόσβαση στο 
κεφάλαιο, μείωση των 
χρηματοοικονομικών εξόδων συναλλαγής 
και αύξηση της διαφάνειας κατά την 
έκδοση τίτλων· καλεί την Επιτροπή να 
διερευνήσει τους επιχειρησιακούς και 
χρηματοοικονομικούς κινδύνους των 
έξυπνων χρηματοοικονομικών στοιχείων 
ενεργητικού·

Or. en

Τροπολογία 262
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 4 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. Προηγμένες τεχνολογικές λύσεις
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Or. en

Τροπολογία 263
José Gusmão

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει ότι με την αυξανόμενη 
ψηφιοποίηση των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών, καθώς και την εξωτερική 
ανάθεση σε εξωτερικούς παρόχους λύσεων 
ή υπηρεσιών συντήρησης ΤΠ, όπως οι 
πάροχοι υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, 
η έκθεση των χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων και των αγορών σε διαταραχές 
που προκαλούνται από εσωτερικές 
ανεπάρκειες ή εξωτερικές επιθέσεις 
καθίσταται εντονότερη·

14. επισημαίνει ότι με την αυξανόμενη 
ψηφιοποίηση των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών, καθώς και την εξωτερική 
ανάθεση σε εξωτερικούς παρόχους λύσεων 
ή υπηρεσιών συντήρησης ΤΠ, όπως οι 
πάροχοι υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, 
η έκθεση των χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων και των αγορών σε διαταραχές 
που προκαλούνται από εσωτερικές 
ανεπάρκειες ή εξωτερικές επιθέσεις 
καθίσταται εντονότερη· εκφράζει την 
ανησυχία του για τον αναπτυσσόμενο 
σκιώδη τραπεζικό τομέα της Ευρώπης, 
που περιλαμβάνει επενδυτικά κεφάλαια, 
αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς, 
χρηματοοικονομικές τεχνολογίες και άλλα 
ενδιάμεσα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 
δεδομένου ότι οι τρέχοντες τραπεζικοί 
κανονισμοί δεν εφαρμόζονται στα εν 
λόγω ιδρύματα· τονίζει ότι το σκιώδες 
τραπεζικό σύστημα χαρακτηρίζεται από 
αναντιστοιχίες μεταξύ ρευστότητας και 
λήξης· υψηλή μόχλευση· έλλειψη 
ρύθμισης και έλλειψη πρόσβασης σε 
δημόσιο προστατευτικό καθεστώς·

Or. en

Τροπολογία 264
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει ότι με την αυξανόμενη 
ψηφιοποίηση των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών, καθώς και την εξωτερική 
ανάθεση σε εξωτερικούς παρόχους λύσεων 
ή υπηρεσιών συντήρησης ΤΠ, όπως οι 
πάροχοι υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, 
η έκθεση των χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων και των αγορών σε διαταραχές 
που προκαλούνται από εσωτερικές 
ανεπάρκειες ή εξωτερικές επιθέσεις 
καθίσταται εντονότερη·

14. επισημαίνει ότι η αυξανόμενη 
ψηφιοποίηση των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών, καθώς και η εξωτερική 
ανάθεση σε εξωτερικούς παρόχους λύσεων 
ή υπηρεσιών συντήρησης ΤΠ, όπως οι 
πάροχοι υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, 
μπορεί να βοηθήσει ιδίως τις 
χρηματοπιστωτικές νεοφυείς επιχειρήσεις 
να καινοτομήσουν και να έχουν 
πρόσβαση σε τεχνολογία που δεν θα 
διέθεταν σε άλλη περίπτωση· επισημαίνει 
ταυτόχρονα ότι η έκθεση των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των 
αγορών σε διαταραχές που προκαλούνται 
από εσωτερικές ανεπάρκειες ή εξωτερικές 
επιθέσεις καθίσταται εντονότερη θεωρεί 
ότι οι κατευθυντήριοι στόχοι 
οποιασδήποτε προτεινόμενης 
νομοθετικής πράξης για το θέμα θα 
πρέπει ως εκ τούτου να είναι η ασφάλεια, 
η ανθεκτικότητα και η αποδοτικότητα·

Or. en

Τροπολογία 265
Stasys Jakeliūnas
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει ότι με την αυξανόμενη 
ψηφιοποίηση των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών, καθώς και την εξωτερική 
ανάθεση σε εξωτερικούς παρόχους λύσεων 
ή υπηρεσιών συντήρησης ΤΠ, όπως οι 
πάροχοι υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, 
η έκθεση των χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων και των αγορών σε διαταραχές 
που προκαλούνται από εσωτερικές 
ανεπάρκειες ή εξωτερικές επιθέσεις 
καθίσταται εντονότερη·

14. επισημαίνει ότι με την αυξανόμενη 
ψηφιοποίηση των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών, καθώς και την εξωτερική 
ανάθεση σε εξωτερικούς παρόχους λύσεων 
ή υπηρεσιών συντήρησης ΤΠ, όπως οι 
πάροχοι υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, 
η έκθεση των χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων και των αγορών σε διαταραχές 
που προκαλούνται από εσωτερικές 
ανεπάρκειες ή εξωτερικές επιθέσεις 
καθίσταται εντονότερη και, επομένως, οι 
επιχειρησιακοί κίνδυνοι πρέπει να 
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αξιολογηθούν ενδελεχώς σε ένα τέτοιο 
εξελισσόμενο τοπίο, ώστε να λαμβάνουν 
υπόψη και να προσομοιάζουν εύλογα, 
αλλά ακραία σενάρια·

Or. en

Τροπολογία 266
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει ότι με την αυξανόμενη 
ψηφιοποίηση των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών, καθώς και την εξωτερική 
ανάθεση σε εξωτερικούς παρόχους λύσεων 
ή υπηρεσιών συντήρησης ΤΠ, όπως οι 
πάροχοι υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, 
η έκθεση των χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων και των αγορών σε διαταραχές 
που προκαλούνται από εσωτερικές 
ανεπάρκειες ή εξωτερικές επιθέσεις 
καθίσταται εντονότερη·

14. επισημαίνει ότι με την αυξανόμενη 
ψηφιοποίηση των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών, καθώς και την εξωτερική 
ανάθεση σε εξωτερικούς παρόχους λύσεων 
ή υπηρεσιών συντήρησης ΤΠ, όπως οι 
πάροχοι υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, 
η έκθεση των χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων και των αγορών σε διαταραχές 
που προκαλούνται από εσωτερικές 
ανεπάρκειες ή εξωτερικές επιθέσεις 
καθίσταται εντονότερη· υπογραμμίζει ότι 
οι εν λόγω κίνδυνοι είναι ιδιαιτέρως 
σημαντικοί σε περιπτώσεις εξωτερικής 
ανάθεσης σε παρόχους υπηρεσιών τρίτων 
χωρών·

Or. en

Τροπολογία 267
Eero Heinäluoma, Pedro Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει ότι με την αυξανόμενη 
ψηφιοποίηση των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών, καθώς και την εξωτερική 
ανάθεση σε εξωτερικούς παρόχους λύσεων 

14. επισημαίνει ότι με την αυξανόμενη 
ψηφιοποίηση των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών, καθώς και την εξωτερική 
ανάθεση σε εξωτερικούς παρόχους λύσεων 
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ή υπηρεσιών συντήρησης ΤΠ, όπως οι 
πάροχοι υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, 
η έκθεση των χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων και των αγορών σε διαταραχές 
που προκαλούνται από εσωτερικές 
ανεπάρκειες ή εξωτερικές επιθέσεις 
καθίσταται εντονότερη·

ή υπηρεσιών συντήρησης ΤΠ, όπως οι 
πάροχοι υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, 
η έκθεση των χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων και των αγορών σε διαταραχές 
που προκαλούνται από εσωτερικές 
ανεπάρκειες ή εξωτερικές επιθέσεις ή ως 
αποτέλεσμα χρηματοοικονομικής 
δυσχέρειας (λύση) καθίσταται εντονότερη·

Or. en

Τροπολογία 268
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Francesca Donato, Valentino Grant, 
Antonio Maria Rinaldi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει ότι με την αυξανόμενη 
ψηφιοποίηση των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών, καθώς και την εξωτερική 
ανάθεση σε εξωτερικούς παρόχους λύσεων 
ή υπηρεσιών συντήρησης ΤΠ, όπως οι 
πάροχοι υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, 
η έκθεση των χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων και των αγορών σε διαταραχές 
που προκαλούνται από εσωτερικές 
ανεπάρκειες ή εξωτερικές επιθέσεις 
καθίσταται εντονότερη·

14. επισημαίνει ότι με την αυξανόμενη 
ψηφιοποίηση των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών, καθώς και την εξωτερική 
ανάθεση σε εξωτερικούς παρόχους λύσεων 
ή υπηρεσιών συντήρησης ΤΠ, όπως οι 
πάροχοι υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, 
η έκθεση των χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων και των αγορών σε διαταραχές 
που προκαλούνται από εσωτερικές 
ανεπάρκειες ή εξωτερικές επιθέσεις από 
ξένες δυνάμεις καθίσταται εντονότερη·

Or. en

Τροπολογία 269
Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14a. επισημαίνει το γεγονός ότι, ενώ το 
συνολικό κόστος των περιστατικών του 
κυβερνοχώρου είναι ως γνωστόν δύσκολο 



PE654.084v01-00 144/198 AM\1209528EL.docx

EL

να καθοριστεί, οι εκτιμήσεις του κλάδου 
κυμαίνονται από τα 45 δισεκατομμύρια 
δολάρια Αμερικής έως τα 654 
δισεκατομμύρια δολάρια Αμερικής για 
την παγκόσμια οικονομία το 2018·
επισημαίνει ότι ο χρηματοπιστωτικός 
τομέας αποτελεί παραδοσιακά βασικό 
στόχο των εγκληματιών του 
κυβερνοχώρου που επιζητούν οικονομικό 
κέρδος·
εκφράζει την ανησυχία του για την 
ανάλυση της ΕΣΣΚ που καταδεικνύει ότι 
είναι πράγματι πιθανό ένα περιστατικό 
του κυβερνοχώρου να εξελιχθεί σε 
συστημική κρίση του κυβερνοχώρου η 
οποία θα απειλήσει τη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα1α·
_________________
1aΗ ΕΣΣΚ δημοσιεύει μια έκθεση για τις 
συστημικές κυβερνοεπιθέσεις τον 
Φεβρουάριο 2020 
(https://www.esrb.europa.eu/news/pr/date/
2020/html/esrb.pr200219~61abad5f20.en.
html)

Or. en

Τροπολογία 270
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14a. επισημαίνει ότι κάποιες πράξεις 
τομεακής νομοθεσίας της ΕΕ για τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (π.χ. η 2η 
οδηγία για τις μητρικές και θυγατρικές 
επιχειρήσεις, ο κανονισμός για τον 
διακανονισμό και τα κεντρικά 
αποθετήρια τίτλων, ο κανονισμός για τις 
υποδομές των ευρωπαϊκών αγορών) 
περιέχουν ήδη συγκεκριμένες απαιτήσεις 
σχετικά με τη διαχείριση της ασφάλειας 
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πληροφοριών, ενώ κάτι τέτοιο δεν ισχύει 
σε άλλους τομείς της ενωσιακής 
νομοθεσίας για τις χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 271
Stefan Berger

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14a. υπενθυμίζει ότι οι εποπτικές αρχές 
έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις για τους 
καταναλωτές με θέμα τις αρχικές 
προσφορές εικονικού νομίσματος με 
αναφορά στα κρυπτονομίσματα, καθώς η 
έλλειψη δέουσας διαφάνειας και οι 
απαιτήσεις δημοσιοποίησης μπορούν να 
προκαλέσουν πιθανούς και σοβαρούς 
κινδύνους στους επενδυτές·

Or. en

Τροπολογία 272
Billy Kelleher, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Engin Eroglu, Martin 
Hlaváček, Gilles Boyer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
νομοθετικές αλλαγές στον τομέα των ΤΠΕ 
και απαιτήσεις ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο για τον χρηματοπιστωτικό 
τομέα της Ένωσης, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν τυχόν ασυνέπειες, 
ελλείψεις και κενά που διαπιστώνονται στη 
σχετική νομοθεσία·

15. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
νομοθετικές αλλαγές στον τομέα των ΤΠΕ 
και απαιτήσεις ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο για τον χρηματοπιστωτικό 
τομέα της Ένωσης, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν τυχόν ασυνέπειες, 
ελλείψεις και κενά που διαπιστώνονται στη 
σχετική νομοθεσία· εν προκειμένω, ζητεί 
από την Επιτροπή να εξετάσει την 
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ανάγκη να αναλάβει την εποπτική 
επισκόπηση των παρόχων ΤΠΕ, 
επισημαίνοντας τη συγκέντρωση και τους 
κινδύνους μόλυνσης που μπορούν να 
προκληθούν από μεγάλη εξάρτηση του 
τομέα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 
από έναν μικρό αριθμό παρόχων ΤΠΕ και 
υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους·

Or. en

Τροπολογία 273
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
νομοθετικές αλλαγές στον τομέα των ΤΠΕ 
και απαιτήσεις ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο για τον χρηματοπιστωτικό 
τομέα της Ένωσης, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν τυχόν ασυνέπειες, 
ελλείψεις και κενά που διαπιστώνονται στη 
σχετική νομοθεσία·

15. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
νομοθετικές αλλαγές στον τομέα των ΤΠΕ 
και απαιτήσεις ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο για τον χρηματοπιστωτικό 
τομέα της Ένωσης, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν τυχόν ασυνέπειες, 
ελλείψεις και κενά που διαπιστώνονται στη 
σχετική νομοθεσία· σημειώνει ότι η 
υπερβολική εξάρτηση από παρόχους 
υπηρεσιών ΤΠΕ εκτός ΕΕ και από 
προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ που 
προσφέρονται από συμμετέχοντες τρίτων 
χωρών στην αγορά, αποτελεί ιδιαίτερο 
τομέα προβληματισμού·

Or. en

Τροπολογία 274
Stasys Jakeliūnas
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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15. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
νομοθετικές αλλαγές στον τομέα των ΤΠΕ 
και απαιτήσεις ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο για τον χρηματοπιστωτικό 
τομέα της Ένωσης, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν τυχόν ασυνέπειες, 
ελλείψεις και κενά που διαπιστώνονται στη 
σχετική νομοθεσία·

15. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
νομοθετικές αλλαγές στον τομέα των ΤΠΕ 
και απαιτήσεις ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο για τον χρηματοπιστωτικό 
τομέα της Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη 
τα διεθνή πρότυπα, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν τυχόν ασυνέπειες, 
ελλείψεις και κενά που διαπιστώνονται στη 
σχετική νομοθεσία·

Or. en

Τροπολογία 275
José Gusmão

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
νομοθετικές αλλαγές στον τομέα των ΤΠΕ 
και απαιτήσεις ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο για τον χρηματοπιστωτικό 
τομέα της Ένωσης, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν τυχόν ασυνέπειες, 
ελλείψεις και κενά που διαπιστώνονται 
στη σχετική νομοθεσία·

15. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
νομοθετικές αλλαγές στον τομέα των ΤΠΕ 
και απαιτήσεις ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο για τον χρηματοπιστωτικό 
τομέα της Ένωσης, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι υφιστάμενες 
ασυνέπειες, ελλείψεις και κενά της 
σχετικής νομοθεσίας, ιδίως όσον αφορά 
την προστασία δεδομένων των 
καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 276
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Francesca Donato, Valentino Grant, 
Antonio Maria Rinaldi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
νομοθετικές αλλαγές στον τομέα των ΤΠΕ 
και απαιτήσεις ασφάλειας στον 

15. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
αναπροσαρμογές στον τομέα των ΤΠΕ και 
απαιτήσεις ασφάλειας στον κυβερνοχώρο 
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κυβερνοχώρο για τον χρηματοπιστωτικό 
τομέα της Ένωσης, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν τυχόν ασυνέπειες, 
ελλείψεις και κενά που διαπιστώνονται στη 
σχετική νομοθεσία·

για τον χρηματοπιστωτικό τομέα της 
Ένωσης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
τυχόν ασυνέπειες, ελλείψεις και κενά που 
διαπιστώνονται στη σχετική νομοθεσία·

Or. en

Τροπολογία 277
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. φρονεί ότι οι αλλαγές αυτές θα 
πρέπει να επικεντρωθούν σε τέσσερις 
βασικούς τομείς:

16. φρονεί ότι οποιεσδήποτε 
νομοθετικές αλλαγές θα πρέπει να είναι 
αναλογικές προς τους κινδύνους και τις 
ιδιαιτερότητας του συναφούς τομέα 
παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, 
να λάβουν υπόψη τα διεθνώς 
συμφωνημένα πρότυπα και να 
επικεντρωθούν σε τέσσερις βασικούς 
τομείς:

Or. en

Τροπολογία 278
Eero Heinäluoma, Pedro Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – στοιχείο α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

α. στον εκσυγχρονισμό· α. στον εκσυγχρονισμό και στη 
συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα, 
όπως το πρότυπο 239 της Επιτροπής της 
Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία·

Or. en
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Τροπολογία 279
José Gusmão

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – στοιχείο α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

α. στον εκσυγχρονισμό· α. στον εκσυγχρονισμό και στη 
συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα 
αναφορικά με την εκτίμηση και αναφορά 
κινδύνου·

Or. en

Τροπολογία 280
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Stéphanie Yon-
Courtin, Luis Garicano, Olivier Chastel, Gilles Boyer, Billy Kelleher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – στοιχείο α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

α. στον εκσυγχρονισμό· α. στον εκσυγχρονισμό της 
διακυβέρνησης των ΤΠΕ και της 
διαχείρισης κινδύνων·

Or. en

Τροπολογία 281
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – στοιχείο δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

δ. στην εποπτεία των τρίτων παρόχων 
υπηρεσιών ΤΠΕ κρίσιμης σημασίας·

δ. στην εποπτεία των τρίτων παρόχων 
υπηρεσιών ΤΠΕ κρίσιμης σημασίας και τα 
στοιχειώδη πρότυπα για αυτούς·

Or. en
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Τροπολογία 282
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – στοιχείο δ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

δα. στη διαχείριση κινδύνων και τη 
διακυβέρνηση στον τομέα των ΤΠΕ·

Or. en

Τροπολογία 283
Stasys Jakeliūnas
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 – στοιχείο δ α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

δα. στην ακεραιότητα και ασφάλεια 
των δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 284
Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Jonás Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει την ανάγκη για περαιτέρω 
ανταλλαγή πληροφοριών, ιδίως σχετικά με 
περιστατικά και για ενίσχυση του 
συντονισμού μεταξύ των σχετικών 
ρυθμιστικών και εποπτικών αρχών·

17. τονίζει την ανάγκη για περαιτέρω 
ανταλλαγή πληροφοριών, ιδίως σχετικά με 
περιστατικά και για ενίσχυση του 
συντονισμού μεταξύ των σχετικών 
ρυθμιστικών και εποπτικών αρχών, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη 
ανθεκτικότητας και ετοιμότητας για την 
αντιμετώπιση μεγάλης κλίμακας 
περιστατικών στον κυβερνοχώρο και 
επιχειρησιακών περιστατικών απαιτούν 
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αποτελεσματική συνεργασία όχι μόνον 
διασυνοριακά, αλλά και σε διάφορους 
τομείς·

Or. en

Τροπολογία 285
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει την ανάγκη για περαιτέρω 
ανταλλαγή πληροφοριών, ιδίως σχετικά 
με περιστατικά και για ενίσχυση του 
συντονισμού μεταξύ των σχετικών 
ρυθμιστικών και εποπτικών αρχών·

17. τονίζει την ανάγκη για περαιτέρω 
ανταλλαγή πληροφοριών και για ενίσχυση 
του συντονισμού μεταξύ των ρυθμιστικών 
και εποπτικών αρχών, ιδίως αναφορικά με 
τα περιστατικά στον κυβερνοχώρο όπου 
το επίκεντρο θα πρέπει να είναι τα 
περιστατικά ουσιαστικής σημασίας, αντί 
για να γίνεται απόπειρα εντοπισμού όλων 
των πιθανών περιστατικών ανεξαρτήτως 
του αντικτύπου τους·

Or. en

Τροπολογία 286
Jessica Polfjärd

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει την ανάγκη για περαιτέρω 
ανταλλαγή πληροφοριών, ιδίως σχετικά με 
περιστατικά και για ενίσχυση του 
συντονισμού μεταξύ των σχετικών 
ρυθμιστικών και εποπτικών αρχών·

17. τονίζει την ανάγκη για περαιτέρω 
ανταλλαγή πληροφοριών, ιδίως σχετικά με 
περιστατικά και για ενίσχυση του 
συντονισμού μεταξύ των σχετικών 
ρυθμιστικών και εποπτικών αρχών· ζητεί 
από την Επιτροπή να διερευνήσει 
τρόπους για να διευκολύνει και να 
ενθαρρύνει την ανταλλαγή πληροφοριών·

Or. en
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Τροπολογία 287
Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Jonás Fernández, Aurore Lalucq

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει 
τους επί του παρόντος περιορισμένους 
και κατακερματισμένους κανόνες 
εξωτερικής ανάθεσης της 
χρηματοπιστωτικής νομοθεσίας, 
συγκεκριμένα με τη θέσπιση και την 
προσαρμογή των κατευθυντήριων 
γραμμών των ΕΑΤ/EIOPA σχετικά με 
την εξωτερική ανάθεση ως υποχρεώσεις 
για το σύνολο των χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων· τονίζει ότι η νομοθετική 
πρόταση θα πρέπει να αναθέτει στους 
εποπτικούς φορείς ορισμένες 
αρμοδιότητες για περισσότερο 
αποτελεσματική εποπτεία των 
δραστηριοτήτων που παρέχονται από 
τρίτα μέρη (τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών, 
τρίτοι κοινής εμπιστοσύνης, ήτοι 
ενισχυμένα δικαιώματα επιθεώρησης, 
δικαιώματα ελέγχου και δικαιώματα 
κυρώσεων)· εκτιμά ότι, ενώ η ευθύνη 
συμμόρφωσης βαρύνει τους 
χρηματοπιστωτικούς φορείς 
εκμετάλλευσης, η εποπτεία κρίσιμων 
τρίτων κοινής εμπιστοσύνης θα πρέπει να 
αποσκοπεί στην παρακολούθηση του 
κινδύνου συγκέντρωσης, των κινδύνων 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και 
στη διασφάλιση της συνεργασίας με τις 
σχετικές αρχές· καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλει νομοθετική πρόταση για τον 
ορισμό των στοιχειωδών προτύπων που 
πρέπει να τηρούνται όσον αφορά την 
ασφάλεια του κυβερνοχώρου από τους 
μεσολαβητές που παρέχουν υπηρεσίες 
θεματοφυλακής για κρυπτο-στοιχεία του 
ενεργητικού, όπως πάροχοι υπηρεσιών 
ανταλλαγής και αποθήκευσης·
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Or. en

Τροπολογία 288
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Stéphanie Yon-
Courtin, Luis Garicano, Olivier Chastel, Billy Kelleher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει 
τη συνεργασία στα διεθνή φόρα 
προκειμένου να διευκολύνει την ανάπτυξη 
διεθνών προτύπων, όσον αφορά το 
υπολογιστικό νέφος και την εξωτερική 
ανάθεση· επισημαίνει ότι τα διεθνή 
πρότυπα που αναπτύσσονται σε αυτούς 
τους τομείς θα μπορούσαν στη συνέχεια 
να εγκριθούν σε ένα πλαίσιο ειδικά για 
την ΕΕ προκειμένου να υπάρξει εποπτεία 
του υπολογιστικού νέφους και της 
εξωτερικής ανάθεσης σύμφωνα με το 
επίπεδο εποπτείας των παραδοσιακών 
συστημάτων·

Or. en

Τροπολογία 289
Gunnar Beck, Francesca Donato, Valentino Grant, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, 
Antonio Maria Rinaldi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η εποπτική αμέλεια που 
προηγήθηκε της κατάρρευσης της 
Wirecard υποδηλώνει ότι οι 
χρηματοοικονομικές τεχνολογίες 
επωφελούνται από την προτιμησιακή 
μεταχείριση εκ μέρους των εποπτικών 
αρχών· εκφράζει τη λύπη του για το 
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γεγονός ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά 
όργανα, συμπεριλαμβανομένου του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχουν 
συμβάλει στη δημιουργία δημοσιότητας 
γύρω από τις χρηματοοικονομικές 
τεχνολογίες· καλεί τις εθνικές και τις 
ευρωπαϊκές αρχές να χαλιναγωγούν τον 
ενθουσιασμό τους κατά την προώθηση 
της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας·

Or. en

Τροπολογία 290
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. τονίζει ότι η ανθεκτικότητα του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος απαιτεί 
ισχυρό τεχνολογικό πλαίσιο για την 
εποπτεία προηγμένων τεχνολογικών 
εφαρμογών στον τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· 
υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαία μια 
συγκεκριμένη στρατηγική που θα ενισχύει 
τη χρήση ρυθμιστικής τεχνολογίας και 
εποπτικής τεχνολογίας·

Or. en

Τροπολογία 291
Aurore Lalucq

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. καλεί την Επιτροπή να ασκήσει, 
ελλείψει των παραδοσιακών ρυθμιστικών 
σχημάτων εποπτείας, εγγυήσεων και 
προστασίας, εποπτεία απέναντι στον 
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κίνδυνο υψηλής μεταβλητότητας των 
εικονικών νομισμάτων και στον κίνδυνο 
έκρηξης της κερδοσκοπίας·

Or. fr

Τροπολογία 292
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17β. τονίζει ότι δεν βρίσκονται όλες οι 
ευρωπαϊκές και εθνικές εποπτικές αρχές 
στο ίδιο τεχνολογικό επίπεδο όσον αφορά 
την εξειδίκευσή τους στην αντιμετώπιση 
προηγμένων τεχνολογικών προκλήσεων· 
συμβουλεύει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
δημιουργήσει ένα πλαίσιο που θα 
αντιμετωπίζει αυτά τα κενά παρέχοντας 
συνδρομή στις εθνικές αρχές για να 
εκσυγχρονίσουν τις λειτουργίες τους και 
να βελτιώσουν τις δεξιότητες του 
προσωπικού τους· επισημαίνει ότι η 
συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών 
μπορεί να ενισχυθεί με ψηφιακές 
εφαρμογές τόσο οριζόντια μεταξύ των 
κρατών μελών όσο και κάθετα σε 
περιπτώσεις διπλής εποπτείας εντός 
κράτους μέλους·

Or. en

Τροπολογία 293
Stasys Jakeliūnas
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17β. τονίζει ότι είναι αναγκαίο, 
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προκειμένου να ενισχυθεί η επιχειρησιακή 
ανθεκτικότητα και η ακεραιότητα της 
αγοράς, να θεσπιστούν σαφείς απαιτήσεις 
για τις πλατφόρμες συναλλαγών, όσον 
αφορά κυρίως, αναλόγως της φύσης και 
του μεγέθους, εμπεριστατωμένες 
ρυθμίσεις διακυβέρνησης, 
συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαιακών 
απαιτήσεων βάσει κινδύνου και των 
επαρκών διαδικασιών και ελέγχων κατά 
της υποκλοπής ή της κλοπής, των 
απαιτήσεων δέουσας επιμέλειας, του 
διαχωρισμού των στοιχείων ενεργητικού, 
του επαρκούς χειρισμού υποβολής 
καταγγελιών και διαδικασιών αιτήσεων 
προσφυγής για την αποτροπή των 
καταχρήσεων της αγοράς, καθώς και 
διαδικασιών ελέγχου κατά του κινδύνου 
απάτης και χειραγώγησης·

Or. en

Τροπολογία 294
Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Jonás Fernández, Aurore Lalucq

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17β. καλεί την Επιτροπή και τις 
εποπτικές αρχές να συντονίσουν μη 
νομοθετικές δράσεις για τη στήριξη της 
επιχειρησιακής ετοιμότητας του 
χρηματοπιστωτικού τομέα ώστε να 
αντιμετωπίζει μεγάλης κλίμακας 
περιστατικά στον κυβερνοχώρο και 
επιχειρησιακά περιστατικά μέσω κοινών 
ασκήσεων, επιχειρησιακών πρωτοκόλλων 
(«playbook»), ασφαλών εργαλείων 
συνεργασίας και επενδύσεων στην 
ενδυνάμωση κρίσιμων υποδομών και 
ευρωπαϊκών ικανοτήτων εφεδρείας· 
επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο οι 
εποπτικές αρχές να διαθέτουν εσωτερική 
πραγματογνωμοσύνη και επαρκείς 
πόρους για τη διεξαγωγή τέτοιων 
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ασκήσεων και εποπτικών ενεργειών·

Or. en

Τροπολογία 295
Aurore Lalucq

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17β. καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει και να οριοθετήσει τον 
κίνδυνο των συναλλαγών στη «μαύρη 
αγορά», της νομιμοποίησης εσόδων από 
εγκληματικές δραστηριότητες, της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, της 
φορολογικής απάτης και της 
φοροαποφυγής και άλλων εγκληματικών 
δραστηριοτήτων·

Or. fr

Τροπολογία 296
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δεδομένα Δεδομένα και ανοικτή χρηματοδότηση

Or. en

Τροπολογία 297
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Stéphanie Yon-
Courtin, Luis Garicano, Olivier Chastel, Gilles Boyer, Billy Kelleher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. υπενθυμίζει ότι η συλλογή και η 
ανάλυση των δεδομένων διαδραματίζουν 
κεντρικό ρόλο για τη χρηματοοικονομική 
τεχνολογία και, ως εκ τούτου, επισημαίνει 
την ανάγκη για συνεπή, τεχνολογικά 
ουδέτερη εφαρμογή των υφιστάμενων 
νόμων για τα δεδομένα·

18. υπενθυμίζει ότι η συλλογή και η 
ανάλυση των δεδομένων διαδραματίζουν 
κεντρικό ρόλο για τη χρηματοοικονομική 
τεχνολογία και, ως εκ τούτου, επισημαίνει 
την ανάγκη για συνεπή, τεχνολογικά 
ουδέτερη εφαρμογή των υφιστάμενων 
νόμων για τα δεδομένα· επισημαίνει ότι η 
τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί μια από τις 
βασικές τεχνολογίες όσον αφορά την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 
Ένωσης σε παγκόσμιο επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 298
José Gusmão

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. υπενθυμίζει ότι η συλλογή και η 
ανάλυση των δεδομένων διαδραματίζουν 
κεντρικό ρόλο για τη χρηματοοικονομική 
τεχνολογία και, ως εκ τούτου, επισημαίνει 
την ανάγκη για συνεπή, τεχνολογικά 
ουδέτερη εφαρμογή των υφιστάμενων 
νόμων για τα δεδομένα·

18. υπενθυμίζει ότι η συλλογή και η 
ανάλυση των δεδομένων διαδραματίζουν 
κεντρικό ρόλο για τη χρηματοοικονομική 
τεχνολογία και, ως εκ τούτου, επισημαίνει 
την ανάγκη για συνεπή εφαρμογή των 
υφιστάμενων νόμων για τα δεδομένα·

Or. en

Τροπολογία 299
Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. επισημαίνει ότι η Ένωση είναι ο 
παγκόσμιος φορέας καθορισμού προτύπων 
όσον αφορά την προστασία των δεδομένων 

19. επισημαίνει ότι η Ένωση είναι ο 
παγκόσμιος φορέας καθορισμού προτύπων 
όσον αφορά την προστασία των δεδομένων 
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προσωπικού χαρακτήρα· τονίζει ότι η 
μεταφορά και η χρήση δεδομένων 
προσωπικού και μη προσωπικού 
χαρακτήρα στον τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών θα πρέπει 
να πληρούν όλα τα σχετικά πρότυπα, 
επιτρέποντας παράλληλα τη ροή των 
δεδομένων που απαιτούνται για την 
επέκταση των καινοτόμων 
χρηματοδοτικών πρωτοβουλιών·

προσωπικού χαρακτήρα· τονίζει ότι η 
μεταφορά και η χρήση δεδομένων 
προσωπικού και μη προσωπικού 
χαρακτήρα στον τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών θα πρέπει 
να συμμορφώνονται με τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, τη σχετική νομοθεσία και 
τις διεθνείς συμφωνίες και να εγγυώνται 
τη ροή των δεδομένων που απαιτούνται 
για την επέκταση των καινοτόμων 
χρηματοδοτικών πρωτοβουλιών με νόμιμο 
και ασφαλή τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 300
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. επισημαίνει ότι η Ένωση είναι ο 
παγκόσμιος φορέας καθορισμού προτύπων 
όσον αφορά την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα· τονίζει ότι η 
μεταφορά και η χρήση δεδομένων 
προσωπικού και μη προσωπικού 
χαρακτήρα στον τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών θα πρέπει 
να πληρούν όλα τα σχετικά πρότυπα, 
επιτρέποντας παράλληλα τη ροή των 
δεδομένων που απαιτούνται για την 
επέκταση των καινοτόμων 
χρηματοδοτικών πρωτοβουλιών·

19. επισημαίνει ότι η Ένωση είναι ο 
παγκόσμιος φορέας καθορισμού προτύπων 
όσον αφορά την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα· τονίζει ότι η 
μεταφορά και η χρήση δεδομένων 
προσωπικού και μη προσωπικού 
χαρακτήρα στον τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών θα πρέπει 
να συμμορφώνονται με αυτές τις αρχές, 
επιτρέποντας παράλληλα τη ροή των 
δεδομένων που απαιτούνται για την 
επέκταση των καινοτόμων 
χρηματοδοτικών πρωτοβουλιών·

Or. en

Τροπολογία 301
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Stéphanie Yon-
Courtin, Luis Garicano, Billy Kelleher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19a. τονίζει ότι η ελεύθερη ροή 
δεδομένων εντός της ΕΕ είναι αναγκαία 
ώστε να αναβαθμιστεί η καινοτόμος 
χρηματοδότηση· επισημαίνει ότι οι 
διασυνοριακές ροές δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένων προς και από τις 
τρίτες χώρες, πρέπει να 
παρακολουθούνται και να διέπονται από 
τις νομοθετικές αρχές της ΕΕ για την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής και των 
δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 302
Isabel Benjumea Benjumea

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19a. Ανησυχίες σχετικά με την έλλειψη 
δέοντος ενωσιακού πλαισίου για τους 
παρόχους δεδομένων. Ενίσχυση 
ανάληψης δράσης ώστε να αποτραπεί η 
ταλαιπωρία της ΕΕ από την 
ολιγοπωλιακή συγκέντρωση παρόχων 
δεδομένων εκτός ΕΕ λόγω της εξάρτησής 
της από τα δεδομένα·

Or. en

Τροπολογία 303
Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Alfred Sant, Jonás Fernández, Paul Tang, Aurore 
Lalucq

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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20. ζητεί, εν προκειμένω, από την 
Επιτροπή να εξετάσει τον τρόπο με τον 
οποίο μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι φορείς 
ψηφιακής χρηματοδότησης θα μπορούν να 
έχουν ισότιμη πρόσβαση σε συναφή και 
χρήσιμα δεδομένα για να εξασφαλιστεί η 
ικανότητα ανάπτυξης των καινοτόμων 
επιχειρήσεων χρηματοοικονομικής 
τεχνολογίας εντός και εκτός της Ένωσης·

20. ζητεί, εν προκειμένω, από την 
Επιτροπή να εξετάσει τον τρόπο με τον 
οποίο μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι φορείς 
ψηφιακής χρηματοδότησης θα μπορούν να 
έχουν ισότιμη πρόσβαση σε συναφή και 
χρήσιμα δεδομένα για να εξασφαλιστεί η 
ικανότητα ανάπτυξης των καινοτόμων 
επιχειρήσεων χρηματοοικονομικής 
τεχνολογίας εντός και εκτός της Ένωσης· 
καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί την 
προσφορά χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών από επιχειρήσεις «BigTech» 
και επίσης το πώς τα εγγενή 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα αυτών 
των φορέων εκμετάλλευσης ενδέχεται να 
στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό στην 
αγορά, να βλάψουν τα συμφέροντα των 
καταναλωτών και την καινοτομία·

Or. en

Τροπολογία 304
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ζητεί, εν προκειμένω, από την 
Επιτροπή να εξετάσει τον τρόπο με τον 
οποίο μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι φορείς 
ψηφιακής χρηματοδότησης θα μπορούν να 
έχουν ισότιμη πρόσβαση σε συναφή και 
χρήσιμα δεδομένα για να εξασφαλιστεί η 
ικανότητα ανάπτυξης των καινοτόμων 
επιχειρήσεων χρηματοοικονομικής 
τεχνολογίας εντός και εκτός της Ένωσης·

20. ζητεί, εν προκειμένω, από την 
Επιτροπή να εξετάσει τον τρόπο με τον 
οποίο μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι φορείς 
ψηφιακής χρηματοδότησης θα μπορούν να 
έχουν ισότιμη πρόσβαση σε συναφή και 
χρήσιμα δεδομένα για να εξασφαλιστεί η 
ικανότητα ανάπτυξης των καινοτόμων 
επιχειρήσεων χρηματοοικονομικής 
τεχνολογίας εντός και εκτός της Ένωσης· 
επισημαίνει, ωστόσο, ότι η Επιτροπή θα 
πρέπει να απέχει από τη ρύθμιση τιμών 
για πρόσβαση σε ροές ιδιωτικών 
δεδομένων·

Or. en
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Τροπολογία 305
Isabel Benjumea Benjumea

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ζητεί, εν προκειμένω, από την 
Επιτροπή να εξετάσει τον τρόπο με τον 
οποίο μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι φορείς 
ψηφιακής χρηματοδότησης θα μπορούν να 
έχουν ισότιμη πρόσβαση σε συναφή και 
χρήσιμα δεδομένα για να εξασφαλιστεί η 
ικανότητα ανάπτυξης των καινοτόμων 
επιχειρήσεων χρηματοοικονομικής 
τεχνολογίας εντός και εκτός της Ένωσης·

20. ζητεί, εν προκειμένω, από την 
Επιτροπή να εξετάσει τον τρόπο με τον 
οποίο μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι φορείς 
ψηφιακής χρηματοδότησης θα μπορούν να 
έχουν ισότιμη πρόσβαση σε συναφή και 
χρήσιμα δεδομένα για να εξασφαλιστεί η 
ικανότητα ανάπτυξης των καινοτόμων 
επιχειρήσεων χρηματοοικονομικής 
τεχνολογίας εντός και εκτός της Ένωσης, 
με εγγύηση της προστασίας των 
δεδομένων των καταναλωτών της στο 
έδαφος της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 306
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Stéphanie Yon-
Courtin, Luis Garicano, Billy Kelleher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ζητεί, εν προκειμένω, από την 
Επιτροπή να εξετάσει τον τρόπο με τον 
οποίο μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι φορείς 
ψηφιακής χρηματοδότησης θα μπορούν να 
έχουν ισότιμη πρόσβαση σε συναφή και 
χρήσιμα δεδομένα για να εξασφαλιστεί η 
ικανότητα ανάπτυξης των καινοτόμων 
επιχειρήσεων χρηματοοικονομικής 
τεχνολογίας εντός και εκτός της Ένωσης·

20. ζητεί, εν προκειμένω, από την 
Επιτροπή να εξετάσει τον τρόπο με τον 
οποίο μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι φορείς 
ψηφιακής χρηματοδότησης θα μπορούν να 
έχουν ισότιμη πρόσβαση σε συναφή και 
χρήσιμα δεδομένα, να ενθαρρύνει τις 
δυνατότητες της ψηφιακής 
χρηματοδότησης και να παράσχει τις 
ευκαιρίες σε καινοτόμες επιχειρήσεις 
χρηματοοικονομικής τεχνολογίας να 
αναπτυχθούν εντός και εκτός της Ένωσης·

Or. en
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Τροπολογία 307
Stefan Berger

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ζητεί, εν προκειμένω, από την 
Επιτροπή να εξετάσει τον τρόπο με τον 
οποίο μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι φορείς 
ψηφιακής χρηματοδότησης θα μπορούν να 
έχουν ισότιμη πρόσβαση σε συναφή και 
χρήσιμα δεδομένα για να εξασφαλιστεί η 
ικανότητα ανάπτυξης των καινοτόμων 
επιχειρήσεων χρηματοοικονομικής 
τεχνολογίας εντός και εκτός της Ένωσης·

20. ζητεί, εν προκειμένω, από την 
Επιτροπή να εξετάσει τον τρόπο με τον 
οποίο μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι φορείς 
ψηφιακής χρηματοδότησης θα μπορούν να 
έχουν ισότιμη πρόσβαση σε συναφή και 
χρήσιμα δεδομένα για να συμβάλει στη 
δημιουργία μεγαλύτερης αξίας για τους 
πελάτες και να εξασφαλιστεί η ικανότητα 
ανάπτυξης των καινοτόμων επιχειρήσεων 
χρηματοοικονομικής τεχνολογίας εντός και 
εκτός της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 308
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ζητεί, εν προκειμένω, από την 
Επιτροπή να εξετάσει τον τρόπο με τον 
οποίο μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι φορείς 
ψηφιακής χρηματοδότησης θα μπορούν να 
έχουν ισότιμη πρόσβαση σε συναφή και 
χρήσιμα δεδομένα για να εξασφαλιστεί η 
ικανότητα ανάπτυξης των καινοτόμων 
επιχειρήσεων χρηματοοικονομικής 
τεχνολογίας εντός και εκτός της Ένωσης·

20. ζητεί, εν προκειμένω, από την 
Επιτροπή να εξετάσει τον τρόπο με τον 
οποίο μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι φορείς 
ψηφιακής χρηματοδότησης θα μπορούν να 
έχουν ισότιμη πρόσβαση σε συναφή, 
αξιόπιστα και χρήσιμα δεδομένα για να 
εξασφαλιστεί η ικανότητα ανάπτυξης των 
καινοτόμων επιχειρήσεων 
χρηματοοικονομικής τεχνολογίας εντός και 
εκτός της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 309
Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Engin Eroglu, Martin Hlaváček
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20a. επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο η 
Επιτροπή να εξασφαλίζει ισορροπία 
μεταξύ της εξασφάλισης της ασφάλειας 
των δεδομένων και της προστασίας του 
καταναλωτή, και να διατηρεί την 
εμπειρία του καταναλωτή και την 
αποδοτικότητα των υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 310
Stasys Jakeliūnas
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20a. καλεί την Επιτροπή να προάγει 
ενεργά το λογισμικό ανοικτού κώδικα και 
τον ρόλο του στην ανθεκτικότητα του 
κυβερνοχώρου, ιδίως για τα εγγενώς 
υψηλά επίπεδα διαφάνειας που διαθέτει·

Or. en

Τροπολογία 311
Stasys Jakeliūnas
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20β. καλεί την Επιτροπή να προάγει 
ενεργά τη χρήση του υλισμικού ανοικτού 
κώδικα και να εργαστεί ενεργά για την 
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προαγωγή της ευρωπαϊκής αυτονομίας 
στην παραγωγή λογισμικού με διαφανή 
χαρακτηριστικά· υπογραμμίζει ότι η 
ευρωπαϊκή εξάρτηση από τρίτους 
κατασκευαστές υλισμικού αποτελεί 
μακροπρόθεσμη υποχρέωση ασφαλείας, 
ιδίως αναφορικά με την ψηφιακή 
χρηματοδότηση·

Or. en

Τροπολογία 312
Jessica Polfjärd

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει 
το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός πλαισίου 
για την ψηφιακή ένταξη στο πελατολόγιο 
και τη χρήση ψηφιακών 
χρηματοπιστωτικών ταυτοτήτων, το οποίο 
θα έχει ως στόχο την εναρμόνιση των 
μέτρων αυτών σε ολόκληρη την Ένωση, 
στον βαθμό που είναι αναγκαίο·

21. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει 
το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός πλαισίου 
για την ψηφιακή ένταξη στο πελατολόγιο 
και τη χρήση ψηφιακών 
χρηματοπιστωτικών ταυτοτήτων, το οποίο 
θα έχει ως στόχο την εναρμόνιση των 
μέτρων αυτών σε ολόκληρη την Ένωση, 
στον βαθμό που είναι αναγκαίο· 
επισημαίνει ότι η παροχή δυνατότητας 
χρήσης ψηφιακών χρηματοπιστωτικών 
ταυτοτήτων σε όλους τους τομείς και τα 
κράτη μέλη είναι σημαντική και πιθανώς 
επωφελής, λαμβάνοντας παράλληλα 
κατάλληλα και αναλογικά μέτρα 
αποφυγής περιστατικών που αφορούν τα 
δεδομένα ή την ταυτότητα·

Or. en

Τροπολογία 313
Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει 
το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός πλαισίου 
για την ψηφιακή ένταξη στο πελατολόγιο 
και τη χρήση ψηφιακών 
χρηματοπιστωτικών ταυτοτήτων, το οποίο 
θα έχει ως στόχο την εναρμόνιση των 
μέτρων αυτών σε ολόκληρη την Ένωση, 
στον βαθμό που είναι αναγκαίο·

21. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει 
το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός πλαισίου 
για την ψηφιακή ένταξη στο πελατολόγιο 
και τη χρήση ψηφιακών 
χρηματοπιστωτικών ταυτοτήτων, το οποίο 
θα έχει ως στόχο την εναρμόνιση των 
μέτρων αυτών σε ολόκληρη την Ένωση, 
στον βαθμό που είναι αναγκαίο, 
επισημαίνει ότι σε αυτό το πλαίσιο είναι 
αναγκαίο να εξισορροπηθεί η μεγαλύτερη 
ανταλλαγή δεδομένων και η διαφάνεια με 
την ασφάλεια των δεδομένων και την 
ιδιωτικότητα των καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 314
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει 
το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός πλαισίου 
για την ψηφιακή ένταξη στο πελατολόγιο 
και τη χρήση ψηφιακών 
χρηματοπιστωτικών ταυτοτήτων, το οποίο 
θα έχει ως στόχο την εναρμόνιση των 
μέτρων αυτών σε ολόκληρη την Ένωση, 
στον βαθμό που είναι αναγκαίο·

21. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει 
το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός πλαισίου 
για την ψηφιακή ένταξη στο πελατολόγιο 
και τη χρήση ψηφιακών 
χρηματοπιστωτικών ταυτοτήτων, το οποίο 
θα έχει ως στόχο ένα εναρμονισμένο 
καθεστώς σε ολόκληρη την Ένωση, στον 
βαθμό που είναι αναγκαίο για την 
πραγματοποίηση ομαλών και μη 
κατακερματισμένων πράξεων εντός της 
ενιαίας αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 315
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει 
το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός πλαισίου 
για την ψηφιακή ένταξη στο πελατολόγιο 
και τη χρήση ψηφιακών 
χρηματοπιστωτικών ταυτοτήτων, το οποίο 
θα έχει ως στόχο την εναρμόνιση των 
μέτρων αυτών σε ολόκληρη την Ένωση, 
στον βαθμό που είναι αναγκαίο·

21. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει 
το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός πλαισίου 
για την ψηφιακή ένταξη στο πελατολόγιο 
και τη χρήση ψηφιακών 
χρηματοπιστωτικών ταυτοτήτων, το οποίο 
θα έχει ως στόχο την εναρμόνιση των 
μέτρων αυτών σε ολόκληρη την Ένωση, 
στον βαθμό που είναι αναγκαίο και 
διευκολύνει τη συμμόρφωση με τις 
συναφείς διατάξεις για την 
καταπολέμηση της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·

Or. en

Τροπολογία 316
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Billy Kelleher, 
Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει 
το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός πλαισίου 
για την ψηφιακή ένταξη στο πελατολόγιο 
και τη χρήση ψηφιακών 
χρηματοπιστωτικών ταυτοτήτων, το οποίο 
θα έχει ως στόχο την εναρμόνιση των 
μέτρων αυτών σε ολόκληρη την Ένωση, 
στον βαθμό που είναι αναγκαίο·

21. ζητεί από την Επιτροπή να 
εξετάσει, βάσει του υφιστάμενου 
ενωσιακού προτύπου σχετικά με την 
ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις 
υπηρεσίες εμπιστοσύνης (eIDAS), το 
ενδεχόμενο δημιουργίας μιας υποδομής 
για την ψηφιακή ένταξη στο πελατολόγιο 
και τη χρήση ψηφιακών 
χρηματοπιστωτικών ταυτοτήτων, το οποίο 
θα έχει ως στόχο την εναρμόνιση των 
μέτρων αυτών σε ολόκληρη την Ένωση, 
στον βαθμό που είναι αναγκαίο·

Or. en

Τροπολογία 317
Stefan Berger
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει 
το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός πλαισίου 
για την ψηφιακή ένταξη στο πελατολόγιο 
και τη χρήση ψηφιακών 
χρηματοπιστωτικών ταυτοτήτων, το οποίο 
θα έχει ως στόχο την εναρμόνιση των 
μέτρων αυτών σε ολόκληρη την Ένωση, 
στον βαθμό που είναι αναγκαίο·

21. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει 
το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός πλαισίου 
για την ψηφιακή ένταξη στο πελατολόγιο 
και τη χρήση ψηφιακών 
χρηματοπιστωτικών ταυτοτήτων, το οποίο 
θα έχει ως στόχο την εναρμόνιση των 
υφιστάμενων ρυθμιστικών απαιτήσεων 
σε ολόκληρη την Ένωση και τη 
διευκόλυνση της χρήσης των εν λόγω 
μέτρων·

Or. en

Τροπολογία 318
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Stéphanie Yon-
Courtin, Luis Garicano, Billy Kelleher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. επισημαίνει ότι αναφορικά με τις 
διαδικασίες γνώσεων σχετικά με τις 
υποχρεώσεις, οι νομικές απαιτήσεις για 
την ένταξη λιανικής από 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι 
διαφορετικές και ως εκ τούτου η 
διασυνοριακή ένταξη με υφιστάμενα 
σύνολα δεδομένων δεν είναι συχνά 
δυνατή, γεγονός το οποίο ισχύει επίσης 
για την ένταξη εταιρικών πελατών και 
της συναφούς διαδικασίας γνώσεων 
σχετικά με τις υποχρεώσεις/με τους 
επιχειρηματικούς πελάτες («γνώρισε την 
επιχείρησή σου»)· καλεί την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα και να 
ενθαρρύνει την εναρμόνιση των 
δεδομένων γνώσεων σχετικά με τις 
υποχρεώσεις που απαιτούνται από τα 
κράτη μέλη·
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Or. en

Τροπολογία 319
Stefan Berger

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. αναγνωρίζει ότι η 
διαλειτουργικότητα μεταξύ ψηφιακών 
οντοτήτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο είναι καίρια προκειμένου να 
επιτυγχάνεται η επιθυμητή αποδοχή της 
αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 320
Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Jonás Fernández, Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. επισημαίνει ότι τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο 
δεδομένα πελατών ή «μαζικά δεδομένα»· 
υπενθυμίζει τις διατάξεις του άρθρου 71 
του ΓΚΠΔ και καλεί όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη να εντείνουν τις 
προσπάθειες για την άσκηση των 
δικαιωμάτων που προβλέπονται σε αυτές·

22. επισημαίνει ότι τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο 
δεδομένα πελατών ή «μαζικά δεδομένα»· 
επαναλαμβάνει τα συμπεράσματα και τις 
συστάσεις που περιέχονται στο ψήφισμά 
του, της 14ης Μαρτίου 2017, σχετικά με 
τις επιπτώσεις των μαζικών δεδομένων 
στα θεμελιώδη δικαιώματα: ιδιωτική 
ζωή, προστασία δεδομένων, μη 
διακριτική μεταχείριση, ασφάλεια και 
επιβολή του νόμου· υπενθυμίζει το 
νομοθετικό πλαίσιο για την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του 
ΓΚΠΔ και καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη να μεριμνήσουν για την άσκηση των 
δικαιωμάτων που προβλέπονται σε αυτό· 
επισημαίνει ιδίως την αρχή που αφορά το 
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δικαίωμα των ατόμων να κατέχουν και 
να έχουν έλεγχο επί των δεδομένων τους 
και το δικαίωμα φορητότητας 
δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 321
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Hélène Laporte

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. επισημαίνει ότι τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο 
δεδομένα πελατών ή «μαζικά δεδομένα»· 
υπενθυμίζει τις διατάξεις του άρθρου 71 
του ΓΚΠΔ και καλεί όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη να εντείνουν τις 
προσπάθειες για την άσκηση των 
δικαιωμάτων που προβλέπονται σε αυτές·

22. επισημαίνει ότι τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο 
δεδομένα πελατών ή «μαζικά δεδομένα»· 
υπενθυμίζει τις διατάξεις του άρθρου 71 
του ΓΚΠΔ και καλεί όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη να εντείνουν τις 
προσπάθειες για την άσκηση των 
δικαιωμάτων που προβλέπονται σε αυτές· 
πιστεύει ότι οι απαιτήσεις του ΓΚΠΔ θα 
πρέπει να είναι αυστηρότερες για τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τους 
διαμεσολαβητές εκτός ΕΕ που πωλούν, 
αγοράζουν, συγκεντρώνουν και αναλύουν 
μαζικά δεδομένα·

Or. en

Τροπολογία 322
Stefan Berger

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. επισημαίνει ότι τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο 
δεδομένα πελατών ή «μαζικά δεδομένα»· 

22. επισημαίνει ότι τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θεωρούν όλο 
και περισσότερο ότι τα δεδομένα πελατών 
ή «μαζικά δεδομένα» είναι σημαντικά για 
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υπενθυμίζει τις διατάξεις του άρθρου 71 
του ΓΚΠΔ και καλεί όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη να εντείνουν τις 
προσπάθειες για την άσκηση των 
δικαιωμάτων που προβλέπονται σε αυτές·

τη δημιουργία πρόσθετης αξίας για τον 
πελάτη και τη διατήρηση της 
ανταγωνιστικότητας · υπενθυμίζει τις 
διατάξεις του άρθρου 71 του ΓΚΠΔ και 
καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να 
εντείνουν τις προσπάθειες για την άσκηση 
των δικαιωμάτων που προβλέπονται σε 
αυτές·

Or. en

Τροπολογία 323
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. επισημαίνει ότι τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο 
δεδομένα πελατών ή «μαζικά δεδομένα»· 
υπενθυμίζει τις διατάξεις του άρθρου 71 
του ΓΚΠΔ και καλεί όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη να εντείνουν τις 
προσπάθειες για την άσκηση των 
δικαιωμάτων που προβλέπονται σε αυτές·

22. επισημαίνει ότι ο 
χρηματοπιστωτικός, ο τραπεζικός και ο 
ασφαλιστικός κλάδος χρησιμοποιούν όλο 
και περισσότερο δεδομένα πελατών ή 
«μαζικά δεδομένα»· υπενθυμίζει τις 
διατάξεις του άρθρου 71 του ΓΚΠΔ και 
καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να 
εντείνουν τις προσπάθειες για την άσκηση 
των δικαιωμάτων που προβλέπονται σε 
αυτές·

Or. en

Τροπολογία 324
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Billy Kelleher, 
Olivier Chastel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. θεωρεί ότι μια αυτοκυριαρχική 
ταυτότητα [self-sovereign identity (SSI)] 
βάσει τεχνολογιών κατανεμημένου 
καθολικού (DLT) μπορεί να αποτελέσει 
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βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη μιας 
σειράς νέων υπηρεσιών και πλατφορμών 
της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, 
ανεξάρτητων από φορείς συγκέντρωσης 
στοιχείων και αποφεύγοντας τους 
διαμεσολαβητές, ενώ ταυτόχρονα παρέχει 
υψηλά πρότυπα προστασίας της 
ασφάλειας και των δεδομένων για τους 
πολίτες της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 325
Stasys Jakeliūnas
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. πιστεύει ότι η έλλειψη προσιτών 
δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με 
τις δραστηριότητες χρηματοοικονομικής 
τεχνολογίας μπορεί να είναι επιζήμια για 
την ανάπτυξη· τάσσεται υπέρ της αύξησης 
της διαφάνειας και της ενίσχυσης της 
υποβολής εκθέσεων σχετικά με τη 
δραστηριότητα της χρηματοοικονομικής 
τεχνολογίας ώστε να μειωθούν οι 
ασυμμετρίες και οι κίνδυνοι·

23. πιστεύει ότι η έλλειψη προσιτών 
δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με 
τις δραστηριότητες χρηματοοικονομικής 
τεχνολογίας και κρυπτο-στοιχείων του 
ενεργητικού μπορεί να είναι επιζήμια για 
την προστασία των καταναλωτών, την 
ακεραιότητα της αγοράς και τη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα, καθώς 
και για την καταπολέμηση της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης 
της τρομοκρατίας, της φοροδιαφυγής και 
της φοροαποφυγής· τάσσεται υπέρ της 
αύξησης της διαφάνειας και της ενίσχυσης 
των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων 
σχετικά με τη δραστηριότητα της 
χρηματοοικονομικής τεχνολογίας και των 
κρυπτο-στοιχείων του ενεργητικού ώστε 
να μειωθούν οι ασυμμετρίες και οι 
κίνδυνοι· ζητεί περαιτέρω την έγκριση 
συγκεκριμένων κανόνων για τη διαφάνεια 
και την ακεραιότητα της αγοράς·

Or. en
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Τροπολογία 326
Gunnar Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Hélène Laporte

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. πιστεύει ότι η έλλειψη προσιτών 
δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με 
τις δραστηριότητες χρηματοοικονομικής 
τεχνολογίας μπορεί να είναι επιζήμια για 
την ανάπτυξη· τάσσεται υπέρ της αύξησης 
της διαφάνειας και της ενίσχυσης της 
υποβολής εκθέσεων σχετικά με τη 
δραστηριότητα της χρηματοοικονομικής 
τεχνολογίας ώστε να μειωθούν οι 
ασυμμετρίες και οι κίνδυνοι·

23. πιστεύει ότι τόσο η έλλειψη 
προσιτών δεδομένων και πληροφοριών 
σχετικά με τις δραστηριότητες 
χρηματοοικονομικής τεχνολογίας όσο και 
η υπερβολική επιβάρυνση των 
επιχειρήσεων, των εποπτών και των 
ρυθμιστικών αρχών με περίπλοκες 
απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων, όπως 
διαπιστώθηκε μετά την εφαρμογή της 
οδηγίας MiFID II μπορεί να είναι 
επιζήμια για την ανάπτυξη· τάσσεται υπέρ 
της αύξησης της διαφάνειας και της 
ενίσχυσης της ισότιμης υποβολής 
εκθέσεων σχετικά με τη δραστηριότητα 
της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας ώστε 
να μειωθούν οι ασυμμετρίες, οι κίνδυνοι 
και οι δαπάνες συμμόρφωσης·

Or. en

Τροπολογία 327
Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. πιστεύει ότι η έλλειψη προσιτών 
δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με 
τις δραστηριότητες χρηματοοικονομικής 
τεχνολογίας μπορεί να είναι επιζήμια για 
την ανάπτυξη· τάσσεται υπέρ της αύξησης 
της διαφάνειας και της ενίσχυσης της 
υποβολής εκθέσεων σχετικά με τη 
δραστηριότητα της χρηματοοικονομικής 
τεχνολογίας ώστε να μειωθούν οι 
ασυμμετρίες και οι κίνδυνοι·

23. πιστεύει ότι η έλλειψη προσιτών 
δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με 
τις δραστηριότητες χρηματοοικονομικής 
τεχνολογίας μπορεί να είναι επιζήμια για 
την ανάπτυξη· τάσσεται υπέρ της αύξησης 
της διαφάνειας και της ενίσχυσης της 
υποβολής εκθέσεων σχετικά με τη 
δραστηριότητα της χρηματοοικονομικής 
τεχνολογίας ώστε να μειωθούν οι 
ασυμμετρίες και οι κίνδυνοι, ιδίως όσον 
αφορά τους κατεστημένους φορείς 
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εκμετάλλευσης μαζικών δεδομένων που 
ενδεχομένως επωφελούνται δυσανάλογα 
από την αυξημένη πρόσβαση σε 
δεδομένα·

Or. en

Τροπολογία 328
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. πιστεύει ότι η έλλειψη προσιτών 
δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με 
τις δραστηριότητες χρηματοοικονομικής 
τεχνολογίας μπορεί να είναι επιζήμια για 
την ανάπτυξη· τάσσεται υπέρ της αύξησης 
της διαφάνειας και της ενίσχυσης της 
υποβολής εκθέσεων σχετικά με τη 
δραστηριότητα της χρηματοοικονομικής 
τεχνολογίας ώστε να μειωθούν οι 
ασυμμετρίες και οι κίνδυνοι·

23. πιστεύει ότι η έλλειψη επαρκών 
επενδύσεων και αναβαθμίσεων σε 
κρίσιμες υποδομές ΤΠ και πλατφόρμες 
λογισμικού και η έλλειψη προσιτών 
δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με 
τις δραστηριότητες χρηματοοικονομικής 
τεχνολογίας μπορεί να είναι επιζήμια για 
την ανάπτυξη· τάσσεται υπέρ της αύξησης 
της διαφάνειας και της ενίσχυσης της 
υποβολής εκθέσεων σχετικά με τη 
δραστηριότητα της χρηματοοικονομικής 
τεχνολογίας ώστε να μειωθούν οι 
ασυμμετρίες και οι κίνδυνοι·

Or. en

Τροπολογία 329
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. πιστεύει ότι η έλλειψη προσιτών 
δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με 
τις δραστηριότητες χρηματοοικονομικής 
τεχνολογίας μπορεί να είναι επιζήμια για 
την ανάπτυξη· τάσσεται υπέρ της αύξησης 
της διαφάνειας και της ενίσχυσης της 

23. πιστεύει ότι η έλλειψη πρόσβασης 
σε αξιόπιστα δεδομένα και πληροφορίες 
σχετικά με τις δραστηριότητες 
χρηματοοικονομικής τεχνολογίας μπορεί 
να είναι επιζήμια για την ανάπτυξη· 
τάσσεται υπέρ της αύξησης της διαφάνειας 
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υποβολής εκθέσεων σχετικά με τη 
δραστηριότητα της χρηματοοικονομικής 
τεχνολογίας ώστε να μειωθούν οι 
ασυμμετρίες και οι κίνδυνοι·

και της ενίσχυσης της υποβολής εκθέσεων 
σχετικά με τη δραστηριότητα της 
χρηματοοικονομικής τεχνολογίας ώστε να 
μειωθούν οι ασυμμετρίες και οι κίνδυνοι·

Or. en

Τροπολογία 330
Stefan Berger

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. επισημαίνει ότι σε αυτό το πλαίσιο 
τα πρότυπα διαδραματίζουν καίριο ρόλο 
για την περαιτέρω προαγωγή της 
διαχείρισης, κοινοποίησης και 
ανταλλαγής δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένων της 
διαλειτουργικότητας και της 
φορητότητας των δεδομένων· απαιτεί 
επίσης μια αξιόπιστη και ασφαλή από 
νομική άποψη υποδομή, καθώς και άρτιο 
νομικό πλαίσιο αναφορικά με τη 
συγκέντρωση και την ανταλλαγή 
δεδομένων, που κερδίζουν την 
εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων όσον 
αφορά τη συνεργασία για τα δεδομένα σε 
διεταιρική ή ακόμη και διακλαδική βάση·

Or. en

Τροπολογία 331
Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Alfred Sant, Jonás Fernández, Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. ζητεί αποτελεσματική εποπτεία της 
ανάλυσης «μαζικών δεδομένων» με τρόπο 
που να αντιμετωπίζεται η αδιαφάνεια των 

24. ζητεί αποτελεσματική εποπτεία της 
ανάλυσης «μαζικών δεδομένων» με τρόπο 
που να αντιμετωπίζεται η αδιαφάνεια των 
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μοντέλων και, παράλληλα, να 
διασφαλίζεται η επαρκής πρόσβαση σε 
συναφή και ποιοτικά δεδομένα·

μοντέλων και, παράλληλα, να 
διασφαλίζεται η επαρκής πρόσβαση σε 
συναφή και ποιοτικά δεδομένα· 
υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να 
υπάρξει πολύ μεγαλύτερη αλγοριθμική 
λογοδοσία και διαφάνεια αναφορικά με 
την επεξεργασία και την ανάλυση 
δεδομένων ως βασικό εργαλείο που 
εγγυάται ότι το άτομο έχει ενημερωθεί 
δεόντως για την επεξεργασία των οικείων 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· 
καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει ποιες 
πρωτοβουλίες, νομοθετικές και μη 
νομοθετικές, μπορούν να ληφθούν εν 
προκειμένω·

Or. en

Τροπολογία 332
Stefan Berger

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24a. ζητεί να υπάρξει μια εφαρμόσιμη 
ρυθμιστική προσέγγιση στην επεξεργασία 
και τη διαχείριση δεδομένων, στην οποία 
η προστασία των καταναλωτών αποτελεί 
προτεραιότητα για τους νομοθέτες, 
προσαρμόζοντας παράλληλα την 
ευρωπαϊκή νομοθετική πράξη για την 
προστασία των δεδομένων στις 
απαιτήσεις μιας σύγχρονης οικονομίας 
των δεδομένων που υλοποιεί την 
κυριαρχία των δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 333
Isabel Benjumea Benjumea

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24a. ζητεί να καταβληθούν 
προσπάθειες για τη διατήρηση ισότιμων 
όρων ανταγωνισμού βάσει της 
πρόσβασης σε διασυνοριακά δεδομένα 
και ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των 
δεδομένων και απορρήτου των 
καταναλωτών, ώστε η ΕΕ να συγκλίνει σε 
ένα πλαίσιο με υψηλά πρότυπα ασφάλειας 
του κυβερνοχώρου·

Or. en

Τροπολογία 334
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24a. ζητεί τα δεδομένα που 
συλλέγονται και δημιουργούνται με 
δημόσια κεφάλαια να θεωρούνται 
ανοικτά δεδομένα και να διατίθενται με 
τυποποιημένο και συγκρίσιμο μορφότυπο, 
εκτός εάν κάτι τέτοιο απαγορεύεται από 
τις διατάξεις του ΓΚΠΔ·

Or. en

Τροπολογία 335
Stasys Jakeliūnas
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24a. ζητεί διαφάνεια των αλγόριθμων 
που χρησιμοποιούνται από τον 
χρηματοπιστωτικό τομέα, κατά 
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περίπτωση, και την εποπτική τους 
δημοσιοποίηση·

Or. en

Τροπολογία 336
Stasys Jakeliūnas
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24β. Οικονομικές, περιβαλλοντικές και 
κοινωνικές επιπτώσεις
επισημαίνει τις προκλήσεις και τους 
κινδύνους που θέτει για τη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τη 
νομισματική μετάδοση η εμφάνιση των 
σταθερών κρυπτονομισμάτων με 
δυνατότητα παγκόσμιας επέκτασης και 
μαζικής υιοθέτησης, 
συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς 
του ελέγχου της νομισματικής πολιτικής 
από τις κεντρικές τράπεζες σε ιδιωτικές 
εταιρείες χωρίς καμία υποχρέωση 
λογοδοσίας· χαιρετίζει εν προκειμένω τη 
δέσμευση της Επιτροπής και του 
Συμβουλίου, σε συμφωνία με τις ενέργειες 
που αναλήφθηκαν σε διεθνές επίπεδο, να 
εντοπίσουν και να αντιμετωπίσουν τις 
νομικές, κανονιστικές και εποπτικές 
προκλήσεις και τους πιθανούς 
συστημικούς κινδύνους που τίθενται από 
τα παγκόσμια σταθερά κρυπτονομίσματα 
και άλλες παρεμφερείς ρυθμίσεις, προτού 
τέτοια έργα να μπορέσουν να ξεκινήσουν 
τη δραστηριότητά τους στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 337
Stasys Jakeliūnas
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24γ. Οικονομικές, περιβαλλοντικές και 
κοινωνικές επιπτώσεις
εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τις 
μεγάλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις της 
εξόρυξης κρυπτονομισμάτων, βάσει 
αποδείξεων των πρωτοκόλλων εργασίας, 
όπως το bitcoin· επισημαίνει ότι, 
σύμφωνα με συγκριτική μελέτη που 
παρουσιάστηκε από το Cambridge Centre 
for Alternative Finance, η κατανάλωση 
ενέργειας που χρησιμοποιείται από το 
bitcoin ισούται με εκείνη ολόκληρης της 
Ελβετίας· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να 
υπάρξουν νέες λύσεις που αποσκοπούν 
στον μετριασμό του οικολογικού 
αποτυπώματος των ενσωματωμένων 
κρυπτο-στοιχείων του ενεργητικού και να 
διασφαλιστεί η στροφή προς ενεργειακά 
αποδοτικές λύσεις, συμπεριλαμβανομένης 
της επαναχρησιμοποίησης της 
θερμότητας που παράγεται για άλλες 
χρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 338
Stasys Jakeliūnas
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24δ. Οικονομικές, περιβαλλοντικές και 
κοινωνικές επιπτώσεις
επισημαίνει ότι παρά την αρχική 
υπόσχεση ότι θα οδηγήσουν σε 
αποκέντρωση, εκδημοκρατισμό και 
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μείωση των οικονομικών ανισοτήτων, τα 
κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού έχουν 
συνδεθεί, αντιθέτως, με υψηλά επίπεδα 
συγκέντρωσης πλούτου, ενώ η 
διαπραγμάτευση των περισσότερων 
κρυπτο-στοιχείων του ενεργητικού 
λαμβάνει χώρα σε κεντρικά 
χρηματιστήρια που είναι ευάλωτα στην 
υποκλοπή και στις απάτες·

Or. en

Τροπολογία 339
Stasys Jakeliūnas
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24ε. Οικονομικές, περιβαλλοντικές και 
κοινωνικές επιπτώσεις
υπογραμμίζει τα πιθανά οφέλη της 
εισαγωγής ενός εικονικού νομίσματος 
ευρώ που θα παρέχει φθηνότερες, 
ταχύτερες και πιο ασφαλείς συναλλαγές 
στους Ευρωπαίους πολίτες, 
εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι οι 
αρμόδιες αρχές διαθέτουν επαρκή 
εργαλεία για την αποτροπή παράνομων 
δραστηριοτήτων· καλεί την ΕΚΤ να 
εξετάσει το ενδεχόμενο ανάληψης μιας 
ολοκληρωμένης εκτίμησης επιπτώσεων 
αναφορικά με τη δυνατότητα εισαγωγής 
ενός εικονικού νομίσματος ευρώ·

Or. en

Τροπολογία 340
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. τονίζει ότι η πρόκληση των 
μαζικών δεδομένων και της ανάλυσης 
δεδομένων αποτελεί διακριτό 
χαρακτηριστικό της ψηφιακής 
χρηματοδότησης· υπογραμμίζει τη 
σημασία της ανοικτής τραπεζικής για τη 
βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών 
πληρωμών με τη συμπερίληψη νέων 
συμμετεχόντων στην αγορά που παρέχουν 
αυξημένη επιχειρησιακή αποδοτικότητα 
και αποδοτικότητα τιμών προς τους 
καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 341
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25β. επισημαίνει ότι μια μετάβαση από 
την ανοικτή τραπεζική στην ανοικτή 
χρηματοδότηση - η συμπερίληψη των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών εκτός 
των πληρωμών αποτελεί στρατηγική 
προτεραιότητα για μια ολιστική 
προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς στις 
ευρωπαϊκές αγορές που αναμένεται να 
βελτιώσει την αποδοτικότητα, να μειώσει 
τους κινδύνους συγκέντρωσης, να 
ενισχύσει τη χρηματοπιστωτική ένταξη 
και να εκδημοκρατίσει τη 
χρηματοδότηση·

Or. en

Τροπολογία 342
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 25 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25γ. σημειώνει ότι τα 
χρηματοοικονομικά δεδομένα ανήκουν 
στους πολίτες και δεν μπορούν να 
πωλούνται ή να χρησιμοποιούνται από 
τους παρόχους χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών χωρίς τη ρητή συναίνεση του 
καταναλωτή· θα πρέπει να επιβάλλονται 
υψηλές κυρώσεις, όταν εντοπίζονται 
παραβιάσεις του απορρήτου των 
δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 343
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25δ. επισημαίνει ότι η δυνατότητα 
κλιμακοθέτησης των ευρωπαϊκών 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών απαιτεί 
τη ροή δεδομένων μεταξύ των παρόχων 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, εάν το 
καταναλωτής το απαιτεί· οι πάροχοι 
παραδοσιακών χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών θα πρέπει να συνεργάζονται 
με καινοτόμες επιχειρήσεις 
χρηματοοικονομικής τεχνολογίας όσον 
αφορά τη ροή των χρηματοπιστωτικών 
δεδομένων και των δεδομένων 
συναλλαγών με την επιφύλαξη της 
συναίνεσης του πελάτη· καλεί την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η εν λόγω 
ροή δεδομένων θα είναι δυνατή με 
απρόσκοπτο και αποδοτικό τρόπο·

Or. en
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Τροπολογία 344
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος A – σημείο 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. να τεθούν οι βάσεις για μια 
μελλοντοστραφή προσέγγιση όσον αφορά 
τους κανόνες που αφορούν την ψηφιακή 
χρηματοδότηση στην Ένωση·

1. να τεθούν οι βάσεις για μια 
μελλοντοστραφή προσέγγιση όσον αφορά 
ένα ρυθμιστικό πλαίσιο περισσότερο 
φιλικό προς την καινοτομία που αφορούν 
την ψηφιακή χρηματοδότηση στην Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 345
Stasys Jakeliūnas
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος A – σημείο 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. να διασφαλιστεί ότι η ψηφιακή 
χρηματοδότηση θα μπορεί να συνεχίσει να 
αποτελεί καινοτόμο κινητήρια δύναμη για 
την ανάπτυξη και την απασχόληση σε 
ολόκληρη την ενιαία αγορά·

2. να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο που 
θα επιτρέπει στην ψηφιακή 
χρηματοδότηση να αποτελεί καινοτόμο 
κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη και 
την απασχόληση σε ολόκληρη την ενιαία 
αγορά σε ένα ασφαλές και ρυθμισμένο 
περιβάλλον με υψηλά πρότυπα όσον 
αφορά την προστασία των 
καταναλωτών/επενδυτών και την 
ακεραιότητα της αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 346
José Gusmão

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος A – σημείο 2
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. να διασφαλιστεί ότι η ψηφιακή 
χρηματοδότηση θα μπορεί να συνεχίσει να 
αποτελεί καινοτόμο κινητήρια δύναμη για 
την ανάπτυξη και την απασχόληση σε 
ολόκληρη την ενιαία αγορά·

2. να διασφαλιστεί ότι η ψηφιακή 
χρηματοδότηση δεν δημιουργεί καμία 
συστημική απειλή στην οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 347
Stasys Jakeliūnas
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος Α – σημείο 2 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. για να εξασφαλιστεί ότι οι 
δραστηριότητες του κλάδου της 
ψηφιακής χρηματοδότησης που είναι 
οικονομικώς παρεμφερείς με ρυθμισμένες 
δραστηριότητες υπό το τρέχον 
νομοθετικό πλαίσιο διατηρούνται στα 
ίδια πρότυπα, ελαχιστοποιώντας με αυτόν 
τον τρόπο τη δυνατότητα ρυθμιστικού 
αρμπιτράζ και διευκολύνοντας τον 
ανταγωνισμό με ισότιμους όρους·

Or. en

Τροπολογία 348
José Gusmão

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος Α – σημείο 2 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. να εξασφαλιστεί ότι η ταξινόμηση 
των εταιρειών χρηματοοικονομικής 
τεχνολογίας και των εταιρειών πληρωμών 
είναι σωστή·
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Or. en

Τροπολογία 349
Stasys Jakeliūnas
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος A – σημείο 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. να καλλιεργηθεί μια κοινή 
αντίληψη ως προς τα βασικά ζητήματα που 
αφορούν την ψηφιακή οικονομία και να 
ενθαρρυνθεί η εναρμόνιση των σχετικών 
διατάξεων, η οποία θα οδηγήσει σε 
ενισχυμένη διασυνοριακή δραστηριότητα·

3. να καλλιεργηθεί μια κοινή 
αντίληψη ως προς τα βασικά ζητήματα που 
αφορούν την ψηφιακή οικονομία και να 
εξασφαλιστεί η εναρμόνιση των σχετικών 
διατάξεων, η οποία θα οδηγήσει σε 
ενισχυμένη διασυνοριακή δραστηριότητα·

Or. en

Τροπολογία 350
José Gusmão

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος A – σημείο 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. να καλλιεργηθεί μια κοινή 
αντίληψη ως προς τα βασικά ζητήματα που 
αφορούν την ψηφιακή οικονομία και να 
ενθαρρυνθεί η εναρμόνιση των σχετικών 
διατάξεων, η οποία θα οδηγήσει σε 
ενισχυμένη διασυνοριακή 
δραστηριότητα·

3. να καλλιεργηθεί μια κοινή 
αντίληψη ως προς τα βασικά ζητήματα που 
αφορούν την ψηφιακή οικονομία και να 
ενθαρρυνθεί η εναρμόνιση των σχετικών 
διατάξεων, προκειμένου να αυξηθεί η 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 351
Stasys Jakeliūnas
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράρτημα I – μέρος A – σημείο 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. να αυξηθεί η ανταλλαγή δεδομένων 
σύμφωνα με τις αρχές της Ένωσης 
προκειμένου να τονωθεί η καινοτομία. 
Στόχος θα πρέπει να είναι η διευκόλυνση 
της πρόσβασης σε δημόσια δεδομένα σε 
ολόκληρη την Ένωση. Με αυτόν τον 
τρόπο, όχι μόνο θα ωφεληθούν οι εταιρείες 
ψηφιακής χρηματοδότησης, αλλά θα 
ωφεληθεί επίσης μια σειρά άλλων τομέων 
πολιτικής της Ένωσης και θα αυξηθεί η 
διαφάνεια της αγοράς·

4. να αυξηθεί η ανταλλαγή 
δεδομένων, η ακεραιότητα και ασφάλεια 
των δεδομένων σύμφωνα με τις αρχές της 
Ένωσης προκειμένου να ενισχυθεί η 
προστασία των καταναλωτών και η 
ακεραιότητα της αγοράς. Στόχος θα 
πρέπει να είναι η διευκόλυνση της 
πρόσβασης σε δημόσια δεδομένα σε 
ολόκληρη την Ένωση, εξασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα τη συμμόρφωση με τα 
πρότυπα προστασίας των δεδομένων και 
ασφάλειας των δεδομένων. Με αυτόν τον 
τρόπο, όχι μόνο θα ωφεληθούν οι εταιρείες 
ψηφιακής χρηματοδότησης, αλλά θα 
ωφεληθεί επίσης μια σειρά άλλων τομέων 
πολιτικής της Ένωσης και θα αυξηθεί η 
διαφάνεια της αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 352
Isabel Benjumea Benjumea

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος A – σημείο 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. να αυξηθεί η ανταλλαγή δεδομένων 
σύμφωνα με τις αρχές της Ένωσης 
προκειμένου να τονωθεί η καινοτομία. 
Στόχος θα πρέπει να είναι η διευκόλυνση 
της πρόσβασης σε δημόσια δεδομένα σε 
ολόκληρη την Ένωση. Με αυτόν τον 
τρόπο, όχι μόνο θα ωφεληθούν οι εταιρείες 
ψηφιακής χρηματοδότησης, αλλά θα 
ωφεληθεί επίσης μια σειρά άλλων τομέων 
πολιτικής της Ένωσης και θα αυξηθεί η 
διαφάνεια της αγοράς·

4. να αυξηθεί η ανταλλαγή δεδομένων 
σύμφωνα με τις αρχές της Ένωσης 
προκειμένου να τονωθεί η καινοτομία. 
Στόχος θα πρέπει να είναι η διευκόλυνση 
της πρόσβασης σε δεδομένα σε ολόκληρη 
την Ένωση με εγγύηση ενός ασφαλούς 
πλαισίου που προστατεύει τα δεδομένα 
των καταναλωτών. Με αυτόν τον τρόπο, 
όχι μόνο θα ωφεληθούν οι εταιρείες 
ψηφιακής χρηματοδότησης και οι ΜΜΕ, 
αλλά θα ωφεληθεί επίσης μια σειρά άλλων 
τομέων πολιτικής της Ένωσης και θα 
αυξηθεί η διαφάνεια της αγοράς·

Or. en
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Τροπολογία 353
Stasys Jakeliūnas
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος Β – σημείο -1 (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1. Για να εξασφαλιστεί ότι μέχρι να 
καταστεί διαθέσιμη μια ενωσιακή 
ταξινόμηση, τα ρυθμισμένα και 
αδειοδοτημένα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα θα πρέπει να υπόκεινται σε 
προσωρινή απαγόρευση δραστηριοτήτων 
που σχετίζονται με κρυπτο-νομίσματα 
του ενεργητικού με εξαίρεση 
δραστηριότητες μικρής κλίμακας ή 
πρωτότυπες δραστηριότητες που 
υπόκεινται στην έγκριση των αρμόδιων 
αρχών, συνεκτιμώντας τους υψηλούς 
κινδύνους για την προστασία 
καταναλωτών και επενδυτών, τη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα, την 
ακεραιότητα και τη φήμη της αγοράς· 
επισημαίνει ότι μόλις θεσπιστεί η εν λόγω 
ταξινόμηση στο ενωσιακό δίκαιο, τα εν 
λόγω ιδρύματα θα πρέπει να αναπτύξουν 
δραστηριότητες που σχετίζονται με 
κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού υψηλού 
κινδύνου μόνον με ισχυρές διασφαλίσεις 
και στενά όρια, βάσει εκτίμησης του 
πιθανού κινδύνου των δραστηριοτήτων 
με τις περισσότερο συντηρητικές 
παραδοχές. Εν τω μεταξύ, όλοι οι 
παράγοντες και οι συμμετέχοντες που 
συμμετέχουν σε συναλλαγές πάνω από 
ένα «de minimis» κατώτατο όριο με 
δραστηριότητες που αφορούν κρυπτο-
στοιχεία του ενεργητικού εκτός του 
πεδίου εφαρμογής των ρυθμισμένων και 
των αδειοδοτημένων χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων θα πρέπει να υπόκεινται στα 
πρότυπα του ισχύοντος ρυθμιστικού 
πλαισίου συμπεριλαμβανομένων της 
καταπολέμησης της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες 
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δραστηριότητες/χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας, των γνώσεων σχετικά με 
τις υποχρεώσεις (KYC), της οδηγίας 
PSD2, της οδηγίας MiFID, του 
κανονισμού για την κατάχρηση της 
αγοράς, του κανονισμού για την ανοικτή 
πώληση, του κανονισμού για το 
ενημερωτικό δελτίο, του κανονισμού για 
τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων, του 
κανονισμού για τις υποδομές των 
ευρωπαϊκών αγορών (EMIR) και του 
κανονισμού για τους ΟΣΕΚΑ, κατά 
περίπτωση·

Or. en

Τροπολογία 354
Stasys Jakeliūnas
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος Β – σημείο 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. να υποβληθεί νομοθετική πρόταση 
για τα κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού, 
που να παρέχει ασφάλεια δικαίου για τον 
χειρισμό των κρυπτο-στοιχείων του 
ενεργητικού, διασφαλίζοντας παράλληλα 
την προστασία των καταναλωτών και των 
επενδυτών. Το εν λόγω πλαίσιο θα πρέπει 
να εξετάζει τη δυνατότητα ανοικτής 
ταξινόμησης και να επιδιώκει τη θέσπιση 
νομοθεσίας σύμφωνα με την αρχή της 
εφαρμογής των ίδιων κανόνων για την ίδια 
δραστηριότητα και τους ίδιους κινδύνους·

1. να υποβληθεί νομοθετική πρόταση 
για τα κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού, 
που να παρέχει ασφάλεια δικαίου για τον 
χειρισμό των κρυπτο-στοιχείων του 
ενεργητικού, διασφαλίζοντας παράλληλα 
υψηλά πρότυπα για την προστασία των 
καταναλωτών και των επενδυτών, την 
ακεραιότητα της αγοράς και τη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Το εν 
λόγω πλαίσιο θα πρέπει να εξετάζει τη 
δυνατότητα ολοκληρωμένης και ανοικτής 
ταξινόμησης και να επιδιώκει τη θέσπιση 
νομοθεσίας σύμφωνα με την αρχή της 
εφαρμογής των ίδιων κανόνων για την ίδια 
δραστηριότητα και τους ίδιους κινδύνους, 
τόσο μεταξύ των κρυπτο-στοιχείων του 
ενεργητικού όσο και έναντι των 
παραδοσιακών χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών· Επιπλέον, το εν λόγω πλαίσιο 
θα πρέπει:
α) να βασίζεται στην αρχή της 
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αναλογικότητας και της επαρκούς 
ρύθμισης των παρόχων βάσει αρχών που 
χρησιμοποιούνται ήδη στις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες·
β) να διασφαλίζει ότι τα κρυπτο-στοιχεία 
του ενεργητικού που είναι οικονομικώς 
παρεμφερή με παραδοσιακές αξίες και 
όλοι οι εμπλεκόμενοι παράγοντες 
υπόκεινται στους ισχύοντες κανονισμούς 
των αγορών κινητών αξιών, ιδίως την 
οδηγία MiFID, τον κανονισμό για την 
ανοικτή πώληση, τον κανονισμό για την 
κατάχρηση της αγοράς και τον κανονισμό 
για το ενημερωτικό δελτίο, κατά 
περίπτωση·
γ) να διασφαλίζει ότι τα κρυπτο-στοιχεία 
του ενεργητικού που είναι οικονομικώς 
ισοδύναμα με παραδοσιακούς 
οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, και 
όλοι οι εμπλεκόμενοι παράγοντες 
υπόκεινται στον ισχύοντα κανονισμό για 
τα κεφάλαια, ιδίως των ΟΣΕΚΑ, την 
οδηγία σχετικά με τους διαχειριστές 
οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων 
και το ΠΔΠ, κατά περίπτωση·
δ) να διασφαλίζει ότι τα κρυπτο-στοιχεία 
του ενεργητικού που είναι οικονομικώς 
ισοδύναμα με το παραδοσιακό 
ηλεκτρονικό χρήμα και όλοι οι 
εμπλεκόμενοι παράγοντες υπόκεινται 
στον ισχύοντα κανονισμό για τις 
πληρωμές, ιδίως την οδηγία για το 
ηλεκτρονικό χρήμα και την οδηγία για τις 
μητρικές και θυγατρικές επιχειρήσεις, 
κατά περίπτωση·
ε) να διασφαλίζεται ότι τα σταθερά 
κρυπτονομίσματα εκπληρώνουν κατ’ 
ελάχιστον τα πρότυπα της οδηγίας για το 
ηλεκτρονικό χρήμα, ιδίως όσον αφορά 
την οικεία δυνατότητα εξαγοράς στην 
ονομαστική τους αξία, συμπληρωμένη 
από πρόσθετες απαιτήσεις που 
λαμβάνουν υπόψη την πιθανή συστημική 
τους σημασία·
στ) να θεωρεί τυχόν κρυπτο-στοιχεία του 
ενεργητικού που δεν ανήκουν σε μια από 
τις ανωτέρω κατηγορίες, ως κρυπτο-
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στοιχεία υψηλού κινδύνου·
ζ) να διασφαλίζει την έγκριση 
συγκεκριμένων κανόνων για τη διαφάνεια 
και την ακεραιότητα της αγοράς κατ’ 
ελάχιστον ισοδύναμους με αυτούς της 
οδηγίας MIFID για τους εκδότες ή τους 
χορηγούς κρυπτο-στοιχείων του 
ενεργητικού·
η) να διασφαλίζει ότι όλοι οι πάροχοι 
υπηρεσιών κρυπτο-στοιχείων του 
ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένων των 
πλατφορμών συναλλαγών και αρχικών 
προσφορών εικονικών νομισμάτων, 
υπόκεινται σε υποχρεώσεις σχετικά με 
την καταπολέμηση της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας, όσον αφορά ιδίως τη 
διεξαγωγή δέουσας επιμέλειας των 
πελατών και γνώσεων σχετικά με τις 
υποχρεώσεις, την τήρηση αρχείου και την 
αναφορά ύποπτων συναλλαγών στις 
αρμόδιες αρχές και τις ΜΧΠ. Οι πάροχοι 
κρυπτο-στοιχείων του ενεργητικού δεν θα 
χρησιμοποιούν ούτε θα ανέχονται 
οποιεσδήποτε τεχνικές (όπως ανατροπείς 
ή αναμείκτες κρυπτονομισμάτων) που θα 
υπονόμευαν την ικανότητα εκπλήρωσης 
από μέρους τους των οικείων απαιτήσεων 
σχετικά με την καταπολέμηση της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης 
της τρομοκρατίας·
θ) να διασφαλίζει ότι οι πάροχοι 
υπηρεσιών εικονικών στοιχείων του 
ενεργητικού (VASP) που λειτουργούν 
στην ΕΕ θα υπόκεινται σε απαιτήσεις 
υποχρεωτικής εγγραφής σε μητρώο ή 
αδειοδότησης ενώπιον των αρμόδιων 
αρχών προτού δραστηριοποιηθούν στην 
ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της 
υποχρέωσης διορισμού μόνιμου κατοίκου 
ως εκτελεστικού διευθυντή και να έχουν 
ουσιαστική διαχειριστική παρουσία στη 
δικαιοδοσία εγγραφής σε μητρώο. Οι 
πάροχοι υπηρεσιών εικονικών στοιχείων 
του ενεργητικού (VASP) απαιτείται να 
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λαμβάνουν εκ των προτέρων έγκριση των 
αρμόδιων αρχών για ουσιαστικές αλλαγές 
στους μετόχους, τις επιχειρηματικές 
δραστηριότητες και τις δομές, για να 
αποτρέπεται η κυριότητα ή η συμμετοχή 
με σημαντικό μερίδιο ελέγχου ή 
διαχειριστική λειτουργία παρόχου 
υπηρεσιών εικονικών στοιχείων του 
ενεργητικού από εγκληματίες και να 
διασφαλίζεται η καταλληλότητα και η 
ορθότητα των διοικητών, των 
διευθυντών και των μετόχων·
ι) να ορίζει ενιαία ευρωπαϊκή εποπτική 
αρχή η οποία θα εποπτεύει και θα 
καταχωρεί όλες τις δραστηριότητες που 
σχετίζονται με κρυπτο-στοιχεία του 
ενεργητικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
βάσει ενός κοινού εγχειριδίου κανόνων·
ια) να περιλαμβάνει νομικές διατάξεις και 
μηχανισμούς ώστε να διασφαλίζεται ότι 
τα ρυθμιστικά πρότυπα των 
δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα 
κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού, ιδίως 
όσον αφορά την προστασία των 
καταναλωτή και την καταπολέμηση της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης 
της τρομοκρατίας, επιβάλλονται επίσης 
και όταν οι εν λόγω δραστηριότητες ή 
υπηρεσίες παρέχονται ή ασκούνται εκτός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 355
Εύα Καϊλή

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος Β – σημείο 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. να υποβληθεί νομοθετική πρόταση 
για τα κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού, 
που να παρέχει ασφάλεια δικαίου για τον 
χειρισμό των κρυπτο-στοιχείων του 

1. να υποβληθεί νομοθετική πρόταση 
για τα κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού, 
που να παρέχει ασφάλεια δικαίου για τον 
χειρισμό των κρυπτο-στοιχείων του 
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ενεργητικού, διασφαλίζοντας παράλληλα 
την προστασία των καταναλωτών και των 
επενδυτών. Το εν λόγω πλαίσιο θα πρέπει 
να εξετάζει τη δυνατότητα ανοικτής 
ταξινόμησης και να επιδιώκει τη θέσπιση 
νομοθεσίας σύμφωνα με την αρχή της 
εφαρμογής των ίδιων κανόνων για την ίδια 
δραστηριότητα και τους ίδιους κινδύνους·

ενεργητικού, διασφαλίζοντας παράλληλα 
την προστασία των καταναλωτών και των 
επενδυτών, την ακεραιότητα της αγοράς 
και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. 
Το εν λόγω πλαίσιο θα πρέπει να εξετάζει 
τη δυνατότητα ευέλικτης ανοικτής 
ταξινόμησης που θα επιτρέψει τον σαφή 
ορισμό του πεδίου εφαρμογής και να 
επιδιώκει τη θέσπιση νομοθεσίας σύμφωνα 
με την αρχή της εφαρμογής των ίδιων 
κανόνων για την ίδια δραστηριότητα και 
τους ίδιους κινδύνους, λαμβάνοντας 
υπόψη τους κινδύνους που αφορούν 
συγκεκριμένα την υποκείμενη τεχνολογία· 
θα πρέπει να αντιμετωπίζει τις 
διαφορετικές μεθοδολογίες που 
χρησιμοποιούνται αναφορικά με τις 
μετρήσεις των δικτύων κρυπτο-στοιχείων 
του ενεργητικού, την κάλυψη και τις 
εκτιμήσεις δεδομένων αγοράς, όπως η 
κεφαλαιοποίηση, οι τιμές και οι όγκοι 
συναλλαγών που αφορούν τις ανταλλαγές 
μεταξύ κρυπτονομισμάτων, επί 
παραδείγματι·

Or. en

Τροπολογία 356
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος Β – σημείο 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. να υποβληθεί νομοθετική πρόταση 
για τα κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού, 
που να παρέχει ασφάλεια δικαίου για τον 
χειρισμό των κρυπτο-στοιχείων του 
ενεργητικού, διασφαλίζοντας παράλληλα 
την προστασία των καταναλωτών και των 
επενδυτών. Το εν λόγω πλαίσιο θα πρέπει 
να εξετάζει τη δυνατότητα ανοικτής 
ταξινόμησης και να επιδιώκει τη θέσπιση 
νομοθεσίας σύμφωνα με την αρχή της 
εφαρμογής των ίδιων κανόνων για την ίδια 

1. να υποβληθεί νομοθετική πρόταση 
για τα κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού, 
συμπεριλαμβανομένων των σταθερών 
κρυπτονομισμάτων, που να παρέχει 
ασφάλεια δικαίου για τον χειρισμό των 
κρυπτο-στοιχείων του ενεργητικού, 
διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία 
των καταναλωτών και των επενδυτών. Το 
εν λόγω πλαίσιο θα πρέπει να εξετάζει τη 
δυνατότητα ανοικτής ταξινόμησης και να 
επιδιώκει τη θέσπιση νομοθεσίας σύμφωνα 
με την αρχή της εφαρμογής των ίδιων 
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δραστηριότητα και τους ίδιους κινδύνους· κανόνων για την ίδια δραστηριότητα και 
τους ίδιους κινδύνους, λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη τη διασφάλιση υψηλού 
βαθμού προστασίας των καταναλωτών, 
τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής 
σταθερότητας και τις πιθανές επιπτώσεις 
στη διαβίβαση των πράξεων 
νομισματικής πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 357
Agnès Evren

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος B – σημείο 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. να υποβληθεί νομοθετική πρόταση 
για τα κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού, 
που να παρέχει ασφάλεια δικαίου για τον 
χειρισμό των κρυπτο-στοιχείων του 
ενεργητικού, διασφαλίζοντας παράλληλα 
την προστασία των καταναλωτών και των 
επενδυτών. Το εν λόγω πλαίσιο θα πρέπει 
να εξετάζει τη δυνατότητα ανοικτής 
ταξινόμησης και να επιδιώκει τη θέσπιση 
νομοθεσίας σύμφωνα με την αρχή της 
εφαρμογής των ίδιων κανόνων για την ίδια 
δραστηριότητα και τους ίδιους κινδύνους·

1. να υποβληθεί νομοθετική πρόταση 
για τα κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού, 
που να παρέχει ασφάλεια δικαίου για τον 
χειρισμό των κρυπτο-στοιχείων του 
ενεργητικού, διασφαλίζοντας παράλληλα 
ίσους όρους ανταγωνισμού και 
στοχεύοντας στους πιο σημαντικούς 
κινδύνους για τη διασφάλιση της 
προστασίας των καταναλωτών και των 
επενδυτών. Το εν λόγω πλαίσιο θα πρέπει 
να εξετάζει τη δυνατότητα ανοικτής 
ταξινόμησης και να επιδιώκει τη θέσπιση 
νομοθεσίας σύμφωνα με την αρχή της 
εφαρμογής των ίδιων κανόνων για την ίδια 
δραστηριότητα και τους ίδιους κινδύνους·

Or. fr

Τροπολογία 358
Stasys Jakeliūnas
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος Β – σημείο 1 α (νέο)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. να ενδυναμωθεί η εφαρμογή του 
πλαισίου για την καταπολέμηση της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης 
της τρομοκρατίας στα κρυπτο-στοιχεία 
του ενεργητικού και τη γεφύρωση των 
υφιστάμενων κενών, ιδίως:
α) έγκριση ολοκληρωμένου ορισμού των 
κρυπτο-στοιχείων του ενεργητικού·
β) επικαιροποίηση του ορισμού της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ώστε 
να συγκαταλέγονται στο πεδίο εφαρμογής 
του τα στοιχεία ενεργητικού ή τα 
περιουσιακά στοιχεία·
γ) ενσωμάτωση στις υποχρεώσεις για την 
καταπολέμηση της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας άλλων κατηγοριών 
παρόχων υπηρεσιών κρυπτο-στοιχείων 
του ενεργητικού, συγκεκριμένα παρόχων 
εικονικών ανταλλαγών, άλλων 
κατηγοριών παρόχων ψηφιακών 
πορτοφολιών και αρχικών προσφορών 
εικονικών νομισμάτων·

Or. en

Τροπολογία 359
José Gusmão

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος Β – σημείο 1 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. να απαγορευθούν όλα τα 
κρυπτονομίσματα από την Ένωση, 
δεδομένων του ιδιαιτέρως 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα τους και των 
κινδύνων που θέτουν για τη σταθερότητα 
του χρηματοπιστωτικού συστήματος·
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Or. en

Τροπολογία 360
Stasys Jakeliūnas
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος Β – σημείο 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. να υποβληθεί νομοθετική πρόταση 
σχετικά με την ανθεκτικότητα στον 
κυβερνοχώρο, η οποία να εξασφαλίζει 
συνεπή πρότυπα ασφάλειας των ΤΠΕ σε 
ολόκληρο τον χρηματοπιστωτικό τομέα 
της Ένωσης. Το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να 
είναι μελλοντοστραφές και επικεντρωμένο 
στον εκσυγχρονισμό των σημερινών 
εφαρμοστέων κανόνων σχετικά με την 
ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο, ενώ 
παράλληλα θα πρέπει να αναπληρώνει 
τυχόν ρυθμιστικές ελλείψεις και κενά, που 
ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τις 
επιχειρήσεις, τους επενδυτές και τους 
καταναλωτές·

2. να υποβληθεί νομοθετική πρόταση 
σχετικά με την ανθεκτικότητα στον 
κυβερνοχώρο, η οποία να εξασφαλίζει 
συνεπή πρότυπα ασφάλειας των ΤΠΕ σε 
ολόκληρο τον χρηματοπιστωτικό τομέα 
της Ένωσης. Το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να 
είναι μελλοντοστραφές και επικεντρωμένο 
στον εκσυγχρονισμό των σημερινών 
εφαρμοστέων κανόνων σχετικά με την 
ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο, ενώ 
παράλληλα θα πρέπει να αναπληρώνει 
τυχόν ρυθμιστικές ελλείψεις και κενά, που 
ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τις 
επιχειρήσεις, τους επενδυτές και τους 
καταναλωτές· οι πλατφόρμες συναλλαγών 
με κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού θα 
πρέπει να υπόκεινται σε ισχυρές 
ρυθμίσεις διακυβέρνησης, 
συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων 
βάσει κινδύνου και επαρκών διαδικασιών 
και ελέγχων κατά της υποκλοπής ή της 
κλοπής, των απαιτήσεων δέουσας 
επιμέλειας, του διαχωρισμού των 
στοιχείων ενεργητικού, του επαρκούς 
χειρισμού υποβολής καταγγελιών και 
διαδικασιών αιτήσεων προσφυγής για την 
αποτροπή των καταχρήσεων της αγοράς, 
καθώς και διαδικασιών ελέγχου κατά του 
κινδύνου απάτης και χειραγώγησης· 

Or. en

Τροπολογία 361
Billy Kelleher, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Engin Eroglu, Martin 
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Hlaváček, Gilles Boyer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος Β – σημείο 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. να υποβληθεί νομοθετική πρόταση 
σχετικά με την ανθεκτικότητα στον 
κυβερνοχώρο, η οποία να εξασφαλίζει 
συνεπή πρότυπα ασφάλειας των ΤΠΕ σε 
ολόκληρο τον χρηματοπιστωτικό τομέα 
της Ένωσης. Το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να 
είναι μελλοντοστραφές και επικεντρωμένο 
στον εκσυγχρονισμό των σημερινών 
εφαρμοστέων κανόνων σχετικά με την 
ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο, ενώ 
παράλληλα θα πρέπει να αναπληρώνει 
τυχόν ρυθμιστικές ελλείψεις και κενά, που 
ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τις 
επιχειρήσεις, τους επενδυτές και τους 
καταναλωτές·

2. να υποβληθεί νομοθετική πρόταση 
σχετικά με την ανθεκτικότητα στον 
κυβερνοχώρο, η οποία να εξασφαλίζει 
συνεπή πρότυπα ασφάλειας των ΤΠΕ σε 
ολόκληρο τον χρηματοπιστωτικό τομέα 
της Ένωσης. Το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να 
είναι μελλοντοστραφές και επικεντρωμένο 
στον εκσυγχρονισμό των σημερινών 
εφαρμοστέων κανόνων σχετικά με την 
ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο, ενώ 
παράλληλα θα πρέπει να αναπληρώνει 
τυχόν ρυθμιστικές ελλείψεις και κενά, που 
ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τις 
επιχειρήσεις, τους επενδυτές και τους 
καταναλωτές· μια τέτοια πρόταση θα 
πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη τον 
κίνδυνο συγκέντρωσης και μετάδοσης 
που απορρέει από την υπερβολική 
εξάρτηση από έναν μικρό αριθμό 
παρόχων υπηρεσιών ΤΠΕ, ιδίως 
παρόχους υπηρεσιών υπολογιστικού 
νέφους·

Or. en

Τροπολογία 362
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος Β – σημείο 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. να υποβληθεί νομοθετική πρόταση 
σχετικά με την ανθεκτικότητα στον 
κυβερνοχώρο, η οποία να εξασφαλίζει 
συνεπή πρότυπα ασφάλειας των ΤΠΕ σε 
ολόκληρο τον χρηματοπιστωτικό τομέα 
της Ένωσης. Το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να 
είναι μελλοντοστραφές και επικεντρωμένο 

2. να υποβληθεί νομοθετική πρόταση 
σχετικά με την ανθεκτικότητα στον 
κυβερνοχώρο, η οποία να εξασφαλίζει 
συνεπή πρότυπα ασφάλειας των ΤΠΕ σε 
ολόκληρο τον χρηματοπιστωτικό τομέα 
της Ένωσης. Το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να 
είναι μελλοντοστραφές και επικεντρωμένο 
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στον εκσυγχρονισμό των σημερινών 
εφαρμοστέων κανόνων σχετικά με την 
ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο, ενώ 
παράλληλα θα πρέπει να αναπληρώνει 
τυχόν ρυθμιστικές ελλείψεις και κενά, που 
ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τις 
επιχειρήσεις, τους επενδυτές και τους 
καταναλωτές·

στον εκσυγχρονισμό των σημερινών 
εφαρμοστέων κανόνων σχετικά με την 
ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο, ενώ 
παράλληλα θα πρέπει να αναπληρώνει 
τυχόν ρυθμιστικές ελλείψεις και κενά, που 
ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τις 
επιχειρήσεις, τους επενδυτές και τους 
καταναλωτές· ένα τέτοιο πλαίσιο θα 
πρέπει να αποσκοπεί στον περιορισμό της 
υπερβολικής εξάρτησης από παρόχους 
υπηρεσιών ΤΠΕ εκτός ΕΕ και από 
προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ που 
προσφέρονται από συμμετέχοντες τρίτων 
χωρών στην αγορά·

Or. en

Τροπολογία 363
José Gusmão

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος Β – σημείο 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. να υποβληθεί νομοθετική πρόταση 
σχετικά με την ανθεκτικότητα στον 
κυβερνοχώρο, η οποία να εξασφαλίζει 
συνεπή πρότυπα ασφάλειας των ΤΠΕ σε 
ολόκληρο τον χρηματοπιστωτικό τομέα 
της Ένωσης. Το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να 
είναι μελλοντοστραφές και επικεντρωμένο 
στον εκσυγχρονισμό των σημερινών 
εφαρμοστέων κανόνων σχετικά με την 
ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο, ενώ 
παράλληλα θα πρέπει να αναπληρώνει 
τυχόν ρυθμιστικές ελλείψεις και κενά, που 
ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τις 
επιχειρήσεις, τους επενδυτές και τους 
καταναλωτές·

2. να υποβληθεί νομοθετική πρόταση 
σχετικά με την ανθεκτικότητα στον 
κυβερνοχώρο, η οποία να εξασφαλίζει 
συνεπή πρότυπα ασφάλειας των ΤΠΕ σε 
ολόκληρο τον χρηματοπιστωτικό τομέα 
της Ένωσης. Το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να 
είναι μελλοντοστραφές και επικεντρωμένο 
στον εκσυγχρονισμό των σημερινών 
εφαρμοστέων κανόνων σχετικά με την 
ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο, ενώ 
παράλληλα θα πρέπει να αναπληρώνει 
τυχόν ρυθμιστικές ελλείψεις και κενά, που 
ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τους 
φορολογούμενους, τις επιχειρήσεις, τους 
επενδυτές και τους καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 364
Agnès Evren
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος B – σημείο 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. να προταθεί ένα πλαίσιο για την 
ψηφιακή ένταξη στο πελατολόγιο. Το 
πλαίσιο αυτό θα πρέπει να συμμορφώνεται 
με τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης, 
όπως οι διατάξεις για την καταπολέμηση 
της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και να αποσκοπεί στη 
διασφάλιση κοινής αντίληψης σχετικά με 
τις ψηφιακές χρηματοπιστωτικές 
ταυτότητες σε ολόκληρη την ενιαία αγορά.

3. να προταθεί ένα πλαίσιο για την 
ψηφιακή ένταξη στο πελατολόγιο. Το 
πλαίσιο αυτό θα πρέπει να συμμορφώνεται 
με τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης, 
όπως οι διατάξεις για την καταπολέμηση 
της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης 
της τρομοκρατίας και να αποσκοπεί στη 
διασφάλιση κοινής αντίληψης σχετικά με 
τις ψηφιακές χρηματοπιστωτικές 
ταυτότητες σε ολόκληρη την ενιαία αγορά.

Or. fr

Τροπολογία 365
Agnès Evren

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος B – σημείο 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. να υλοποιηθούν αξιολογήσεις των 
συνθηκών που μπορεί να προκύψουν από 
ευπάθειες που προκαλούνται από την 
αυξανόμενη χρήση των νέων τεχνολογιών 
από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 
καθώς και από την ταχεία ανάπτυξη της 
αγοράς κρυπτο-στοιχείων του 
ενεργητικού·

Or. fr


