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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med henstillinger til Kommissionen om Digital finansiering:  nye risici forbundet med 
kryptoaktiver - regulerings- og tilsynsmæssige udfordringer på området finansielle 
tjenester, institutioner og markeder
(2020/2034(INL))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 225 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 8. marts 2018 med titlen 
"Fintechhandlingsplan for en mere konkurrencedygtig og innovativ finanssektor i 
Europa"1,

– der henviser til den endelige rapport fra Kommissionens ekspertgruppe om 
lovgivningsmæssige hindringer for finansiel innovation: 30 henstillinger om lovgivning, 
innovation og finansiering af 13. december 2019,

– der henviser til den fælles rådgivning fra de europæiske tilsynsmyndigheder (ESA'erne) 
til Europa-Kommissionen om behovet for lovgivningsmæssige forbedringer vedrørende 
IKT-risikostyringskravene i EU's finansielle sektor af 10. april 2019,

– der henviser til den fælles rådgivning fra de europæiske tilsynsmyndigheder (ESA'erne) 
til Europa-Kommissionen om ulemperne og fordelene ved at udvikle en 
sammenhængende ramme for test af cyberrobustheden for betydelige markedsdeltagere 
og infrastrukturer i hele EU's finansielle sektor af 10. april 2019,

– der henviser til Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds retningslinjer for IKT- og 
sikkerhedsrisikostyring af 29. november 2019,

– der henviser til Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds rapport med rådgivning til 
Europa-Kommissionen om kryptoaktiver af 9. januar 2019,

– der henviser til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndigheds rådgivning 
til Kommissionen om initial coin offerings og kryptoaktiver af 9. januar 2019,

– der henviser til Europa-Kommissionens høringsdokument om en EU-ramme for 
markederne i kryptoaktiver fra december 2019,

– der henviser til Den Europæiske Centralbanks rapport om digitaliseringens indvirkning 
på detailbetalinger for Eurosystemets katalysatorrolle fra juli 2019,

– der henviser til Benoît Coeures hovedtale om "FinTech for the People" af 31. januar 2019,

– der henviser til Yves Merschs hovedtale "Lending and payment systems in upheaval: 
FinTech challenge "af 26. februar 2019 på den 3. årlige konference om Fintech og digital 

1 COM(2018)0109 final.
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innovation,

– der henviser til rapporten af fra Rådet for Finansiel Stabilitet "Financial Stability 
Implications from FinTech, Supervisory and Regulatory Issues that Merit Authorities’ 
Attention" af 27. juni 2017,

– der henviser til rapporten fra Rådet for Finansiel Stabilitet "Decentralized financial 
technologies. Report on financial stability, regulatory and governance implications" af 6. 
juni 2019,

– der henviser til rapporten fra Rådet for Finansiel Stabilitet "Crypto-assets: Report to the 
G20 on work by the FSB and standard-setting bodies" af 16. juli 2018,

– der henviser til rapporten fra Rådet for Finansiel Stabilitet "FinTech and market structure 
in financial services: Market developments and potential financial stability implications" 
af 14. februar 2019,

– der henviser til undersøgelse fra G7's arbejdsgruppe om stablecoins "Investigating the 
impact of global stablecoins" fra oktober 2019,

– der henviser til analysen fra Den Internationale Betalingsbank "Policy responses to 
FinTech: a cross-country overview" fra januar 2020,

– der henviser til Fernando Restoys indlæg "Regulating FinTech: what is going on, and 
where are the challenges?" af 16, oktober 2019, i forbindelse med ASBA-BID-
FELABAN XVI Banking public-private sector regional policy dialogue,

– der henviser til forretningsordenens artikel 47 og 54,

– der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A9-0000/2020), 

A. der henviser til, at digital finansiering er et område under konstant udvikling i den 
finansielle sektor, som fortjener konstant overvågning og eftertanke både på sektor- og 
reguleringsniveau;

B. der henviser til, at begrebet "kryptoaktiver" anvendes til at henvise til en bred vifte af 
digitale aktiver, herunder, men ikke begrænset til, virtuelle valutaer og tokens;

C. der henviser til, at de to mest almindelige komponenter i kryptoaktiver, som er blevet 
indført, er i) aktivets private karakter og ii) brugen af kryptografi og distributed ledger-
teknologi (DLT) eller lignende teknologi for at understøtte udvekslingen af aktiver;

D. der henviser til, at stablecoins har samme karakteristika som kryptoaktiver og udgør ikke 
en bestemt valuta, men er baseret på en række værktøjer, der tager sigte på at minimere 
udsvingene i deres pris i en valuta;

E. der henviser til, at en digital centralbanksvaluta (CBDC) er baseret på begrebet et stabilt 
aktiv, er af selvstændig karakter og adskiller sig derfor fra kryptoaktiver;

F. der henviser til, at eventuelle initiativer til gennemførelse af CBDC'er er under 
overvejelse, både inden for Unionen og på globalt plan;
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G. der henviser til, at digital finansiering har et stærkt grænseoverskridende element, der 
rækker ud over EU, og at det internationale samarbejde på dette område derfor er af 
afgørende betydning;

H. der henviser til, at der ifølge markedsdata i begyndelsen af 2020 findes over 5 100 
kryptoaktiver på verdensplan med en samlet markedsværdi på over 250 mia. USD2;

I. der henviser til, at eksperter fra Den Europæiske Centralbank (ECB) i deres publikation i 
20193 bemærkede, at selv om kryptoaktiver er meget spekulative, udgør de ikke en 
umiddelbar trussel mod den finansielle stabilitet; 

J. der henviser til, at digital finansiering på flere måder kan bidrage til at tackle de 
økonomiske virkninger af covid-19-udbruddet for så vidt angår konsekvenser for borgere, 
SMV'er og andre virksomheder samt finansielle tjenesteydelser;

K. der henviser til, at den finansielle sektor er den største bruger af informations- og 
kommunikationsteknologi (IKT) i verden og tegner sig for omkring en femtedel af alle 
IKT-udgifter;

L. der henviser til, at den stigende anvendelse af kunstig intelligens inden for finansielle 
tjenesteydelser vil føre til et behov for stærkere operationel modstandsdygtighed og 
tilstrækkeligt tilsvarende tilsyn;

M. der henviser til, at operationelle problemer, navnlig IKT-risici og sikkerhedsrisici, kan 
skabe systemiske risici for den finansielle sektor; 

N. der henviser til, at det nuværende EU-regelsæt for finansielle tjenesteydelser anvender en 
sammenstykket tilgang til spørgsmålet om bestemmelser om operationel risiko;

O. der henviser til, at de IKT-risici og sikkerhedsrisici, som den finansielle sektor står over 
for, og dens grad af integration på EU-plan kræver specifikke og mere avancerede 
foranstaltninger, der bygger på, men går videre end NIS-direktivet;

P. der henviser til, at cyberrobusthed er en integreret del af arbejdet med de finansielle 
institutioners operationelle modstandsdygtighed, som udføres af myndighederne på 
globalt plan;

Henstillinger:

Generelle betragtninger

1. glæder sig over Kommissionens tilsagn om at færdiggøre en fintechhandlingsplan senest 
i 3. kvartal 2020; mener, at et forslag fra Kommissionen om kryptoaktiver samt en 
tværsektoriel retsakt for finansielle tjenesteydelser om operationel modstandsdygtighed 
og cyberrobusthed er rettidige og nødvendige på grund af den seneste udvikling på 

2 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/648779/IPOL_STU(2020)648779_EN.pdf
3 https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-
bulletin/articles/2019/html/ecb.ebart201905_03~c83aeaa44c.en.html#toc4
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markederne; anmoder Kommissionen om på grundlag af artikel 114-forslag at forelægge 
det pågældende forslag i overensstemmelse med de henstillinger, der er anført i bilaget; 

2. mener, at fintech vil være en integreret del, som vil gøre kapitalmarkedsunionen til en 
succes, og opfordrer Kommissionen til at overveje, hvordan man kan drage nytte af 
fintechs fordele som drivkraft for kapitalmarkedsintegrationen i Unionen;

3. fremhæver betydningen af, at Kommissionen nøje tilpasser sit arbejde til internationale 
fora og tilsynsmyndigheder i forbindelse med udviklingen af internationale standarder 
som følge af, at den digitale finansiering er kendetegnet ved at foregå på tværs af 
jurisdiktioner;

4. opfordrer Kommissionen til at anvende en forholdsmæssig, tværsektoriel og holistisk 
tilgang til sit arbejde med fintech;

5. opfordrer Kommissionen til at optræde som "first mover" med henblik på at skabe et 
gunstigt miljø for europæiske fintechknudepunkter, og for at virksomhederne kan 
opskalere; 

6. understreger, at lovgivningen og tilsynet inden for fintech bør baseres på følgende 
principper:

a. de samme ydelser og dermed forbundne risici bør være omfattet af samme regler

b. teknologineutralitet

c. en risikobaseret tilgang;

7. påpeger, at foranstaltninger på EU-plan ikke bør hæmme mulighederne for, at 
virksomheder kan vokse og udvikle sig inden for Unionen;

8. fremhæver betydningen af trekanten tillid, identitet og data for at sikre, at operatører, 
forbrugere og tilsynsmyndigheder kan have tillid til digital finansiering; 

Fastlæggelse af en ramme for kryptoaktiver

9. mener, at det er hensigtsmæssigt at udvikle en paneuropæisk klassifikation for 
kryptoaktiver som et skridt i retning af at fremme en fælles forståelse, lette samarbejdet 
på tværs af jurisdiktioner og skabe større reguleringsmæssig sikkerhed for 
markedsdeltagere, der deltager i grænseoverskridende aktiviteter; anbefaler, at der tages 
hensyn til betydningen af internationalt samarbejde og globale initiativer for så vidt angår 
kryptoaktiver, idet der navnlig tages hensyn til deres grænseløse karakter; advarer dog 
om, at det kan være mere hensigtsmæssigt at udvikle en åben for dette markedssegment, 
der er under udvikling;

10. mener derfor, at enhver yderligere kategorisering bør være afbalanceret og fleksibel for 
at give plads til innovation i sektoren og samtidig sikre, at risici kan identificeres på et 
tidligt tidspunkt;

11. understreger desuden, at der er behov for klare retningslinjer for de gældende 
reguleringsmæssige og tilsynsmæssige processer for at skabe reguleringsmæssig 
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sikkerhed for kryptoaktiver; 

12. påpeger, at det vil være nødvendigt at anvende eksisterende regler for tidligere 
uregulerede kryptovalutaer, og indføre skræddersyede reguleringsmæssige ordninger for 
aktiviteter med kryptoaktiver, der er under udvikling, såsom initial coin offerings;

13. fremhæver, at en fælles EU-ramme for kryptoaktiver bør bidrage til at øge forbruger- og 
investorbeskyttelsen, forbedre kend din kunde-forpligtelserne og tilsynet med den 
underliggende teknologi;

En fælles tilgang til den finansielle sektors cyberrobusthed

14. påpeger, at finansielle institutioners og markeders eksponering for forstyrrelser forårsaget 
af interne fejl eller eksterne angreb bliver mere udtalte med den stigende digitalisering af 
finansielle tjenesteydelser samt outsourcing til eksterne udbydere af IT-løsninger eller 
vedligeholdelse, såsom cloud-udbydere;

15. opfordrer Kommissionen til at foreslå lovgivningsmæssige ændringer inden for IKT og 
cybersikkerhedskrav for Unionens finansielle sektor med henblik på at afhjælpe 
eventuelle uoverensstemmelser, mangler og smuthuller, der findes i den relevante 
lovgivning;

16. mener, at disse ændringer bør fokusere på fire hovedområder:

a. modernisering

b. tilpasning af rapporteringsregler i forbindelse med IKT-hændelser

c. en fælles ramme for afprøvning af den operationelle modstandsdygtighed i alle 
finansielle sektorer

d. tilsyn med kritiske IKT-tredjepartsudbydere;

17. understreger behovet for yderligere udveksling af oplysninger, navnlig om hændelser, og 
øget koordinering mellem de relevante regulerings- og tilsynsmyndigheder;

Data

18. minder om, at indsamling og analyse af data spiller en central rolle for fintech, og 
fremhæver derfor behovet for konsekvent og teknologineutral anvendelse af eksisterende 
datalovgivning;

19. påpeger, at Unionen er den globale standardsætter med hensyn til beskyttelse af 
personoplysninger; fremhæver, at overførsel og brug af personoplysninger og ikke-
personoplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser bør opfylde alle relevante 
standarder og samtidig muliggøre strømmen af data, der er nødvendige for at opskalere 
innovative finansieringsinitiativer;

20. anmoder i denne forbindelse om, at Kommissionen undersøger, hvordan det sikres, at 
digitale finansenheder på et rimeligt grundlag kan få adgang til relevante og nyttige data 
med henblik på at sikre, at innovative fintechvirksomheder kan vokse inden for og uden 
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for Unionen;

21. anmoder Kommissionen om at overveje en ramme for digital onboarding og anvendelse 
af digitale finansielle identiteter, der sigter mod at harmonisere disse foranstaltninger i 
hele Unionen i det omfang, det er nødvendigt;

22. gør opmærksom på, at finansielle institutioner i stigende grad anvender kundedata eller 
"big data"; minder om bestemmelserne i artikel 71 i den generelle forordning om 
databeskyttelse og opfordrer alle aktører til at øge deres bestræbelser på at sikre 
håndhævelsen af rettighederne heri;

23. mener, at manglen på tilgængelige data og oplysninger om fintechaktiviteter kan skade 
væksten; går ind for øget gennemsigtighed og øget rapportering om fintechaktiviteter for 
at mindske asymmetrier og risici;

24. opfordrer til et effektivt tilsyn med "big data-analyser" på en måde, der håndterer 
uoverskueligheden af modeller, samtidig med at det sikres, at der er tilstrækkelig adgang 
til relevante data af høj kvalitet;

25. pålægger sin formand at sende denne beslutning og henstillingerne i bilaget til 
Kommissionen og Rådet samt til medlemsstaternes parlamenter og regeringer.
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BILAG TIL FORSLAGET TIL BESLUTNING
HENSTILLINGER VEDRØRENDE INDHOLDET AF DET FORSLAG, DER 

ANMODES OM

A. FORSLAGETS PRINCIPPER OG MÅL

1. at skabe grundlaget for en fremtidsorienteret tilgang til regler vedrørende digital 
finansiering i Unionen;

2. at sikre, at digital finansiering fortsat kan være en innovativ drivkraft for vækst og 
beskæftigelse i hele det indre marked;

3. at fremme en fælles forståelse af de vigtigste spørgsmål vedrørende digital finansiering 
og fremme harmoniseringen af relevante bestemmelser, hvilket vil føre til øget 
grænseoverskridende aktivitet;

4. at øge dataudvekslingen i overensstemmelse med Unionens principper med henblik på at 
stimulere innovation. Formålet bør være at lette adgangen til offentlige data i hele 
Unionen. Dette vil ikke kun være til gavn for digitale finansvirksomheder, men vil også 
være til gavn for en række andre af Unionens politikområder og øge 
markedsgennemsigtigheden;

5. at overveje tre områder for Unionens indledende indsats, navnlig udvikling af en ramme 
for kryptoaktiver, udvikling af en ramme for cyberrobusthed og operationel 
modstandsdygtighed samt harmonisering af begrebet "digital onboarding" i det indre 
marked.

B. FORANSTALTNINGER, DER BØR INDGÅ I FORSLAGET

1. at fremsætte et lovgivningsforslag om kryptoaktiver, som giver retssikkerhed for 
behandlingen af kryptoaktiver og samtidig sikrer beskyttelse af forbrugere og investorer. 
Denne ramme bør tage hensyn til en åben klassifikation og sigte mod at lovgive i 
overensstemmelse med princippet om, at de samme regler gælder for de samme 
aktiviteter og risici.

2. at fremsætte et lovgivningsforslag om cyberrobusthed, som sikrer ensartede standarder 
for IKT-sikkerhed i hele Unionens finansielle sektor. Denne ramme bør være 
fremtidsorienteret og fokusere på at modernisere de gældende regler for cyberrobusthed, 
samtidig med eventuelle lovgivningsmæssige huller lukkes og mangler afhjælpes, hvilket 
kan bringe virksomheder, investorer og forbrugere i fare;

3. at foreslå en ramme for digital onboarding. Denne ramme bør være i overensstemmelse 
med relevant EU-lovgivning, såsom bestemmelserne om bekæmpelse af hvidvask af 
penge, og sigte mod at sikre en fælles forståelse af digitale finansielle identiteter i hele 
det indre marked.
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BEGRUNDELSE

Indledning

Digital finansiering, også kendt som fintech, består i at anvende nye teknologier for at 
muliggøre og forbedre den finansielle sektors aktiviteter. Digital finansiering spiller således en 
central rolle i udviklingen af finansielle aktiviteter og deres udbredelse, da dens anvendelse har 
betydelige fordele, såsom en generel forøgelse af effektiviteten, omkostningsbesparelser, bedre 
forbrugerbeskyttelse, datastyring og gennemsigtighed. De mulige innovationer, som indføres 
af den, kan bidrage til automatisering af flere processer samt til mange investeringsbeslutninger 
og administrative beslutninger og har bidraget til en mere effektiv beslutningstagning og 
sporbarhed af operationerne ved at forbedre kvaliteten af de data, der er til rådighed for 
markedsdeltagerne. Indførelsen af nye teknologiske instrumenter i den finansielle sektor kan 
også føre til øget finansiel inklusion og stærkere grænseoverskridende finansielle strømme 
gennem alternative låne- og investeringskanaler, hvis de forvaltes korrekt. For at fremme 
kapitalmarkedsunionen i Europa vil digital finansiering desuden spille en central rolle med 
hensyn til innovation og nedbrydning af grænseoverskridende hindringer, så længe den 
forbliver en integreret del af de bredere mål for kapitalmarkedsunionen. I lyset af navnlig det 
nuværende covid-udbrud og den deraf følgende vækst i anvendelsen af digitale muligheder for 
forbrugere, investorer og finansielle institutioner til at håndtere finansiering vil fintech fortsat 
vokse i både omfang og betydning for EU's økonomi. 

Samtidig er den igangværende udvikling af teknologi og udvidelsen af dens 
anvendelsesmuligheder i andre sektorer imidlertid en af de største udfordringer, både ud fra et 
økonomisk og reguleringsmæssigt synspunkt. Udvidelsen af fintech medfører risici på områder 
som finansiel stabilitet, økonomisk kriminalitet og forbrugerbeskyttelse.

Ud over disse reguleringsmæssige udfordringer vil det globale marked for fintech fortsætte med 
at vokse, hvilket viser betydningen af det internationale samarbejde på dette område. Den 
Europæiske Union skal være i stand til at reagere fleksibelt på den globale udvikling på 
markedet. Selv om anvendelsen af nye teknologier på finansielle aktiviteter medfører store 
muligheder for europæiske finansielle aktører, er EU desuden i fare for at sakke bagud i forhold 
til dets globale modparter. Der er en fragmentering af reguleringsmæssige ordninger for digital 
finansiering samt mangel på venturekapital og budgetinstrumenter for at øge væksten i de 
eksisterende fintechvirksomheder i Europa. Dette kræver vedtagelse af en række 
lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige foranstaltninger på europæisk plan, der tager 
sigte på både at tackle ovennævnte udfordringer og konsolidere og udvide sektoren for digital 
finansiering i hele Unionen.

Europæiske finansielle enheder og navnlig fintech kræver et omfattende og stabilt regelsæt med 
henblik på at udvide deres aktiviteter og operere med retssikkerhed. Derfor bør ethvert forslag, 
der har til formål effektivt at regulere teknologiens indvirkning på den finansielle sektor og 
dens potentielle risici, primært sigte mod at skabe lige vilkår (kombineret med passende 
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overvågning og ligebehandling), samtidig med at der fokuseres på de største risici for den 
finansielle stabilitet. Kommissionens forslag bør være teknologineutrale og anvende princippet 
om ensartet lovgivning for tilsvarende aktiviteter, der har den samme risiko. Ethvert 
lovgivningsforslag bør også være baseret på en risikobaseret tilgang og danne grundlaget for, 
at finansielle enheder og forbrugere i højere grad kan drage fordel af digital innovation, 
samtidig med at der skabes lige vilkår.

Desuden kan de foranstaltninger, der træffes af de regulerende myndigheder i hele verden, være 
et godt eksempel for de europæiske lovgivere, idet de viser de forskellige måder, hvorpå 
myndighederne har været i stand til at imødegå de risici, der følger af udvidelsen af fintech og 
den stigende anvendelse af kryptoaktiver. Ud over de foranstaltninger, der er vedtaget af 
tredjelande, har internationale institutioner som Rådet for Finansiel Stabilitet, Den 
Internationale Betalingsbank og G7-arbejdsgruppen (blandt mange andre) gjort en indsats for 
at skabe en intelligent reguleringsmæssig tilgang til fintech.

De vigtigste prioriteter i denne betænkning er at fokusere på de vigtigste områder, hvor der 
kræves en paneuropæisk reguleringsmæssig reaktion på digital finansiering. Betænkningen 
adresserer 3 spørgsmål, der skal behandles med henblik på en lovgivningsmæssig 
foranstaltning: Kryptoaktiver, cyberrobusthed og data. Disse områder er centrale for den 
fremtidige udvikling af digital finansiering i Europa.

Fastlæggelse af en ramme for kryptoaktiver
 
Fremkomsten af forskellige kryptoaktiver og udvidelsen af transaktioner, der involverer dem, 
har skabt debat om deres potentielle indvirkning på den finansielle stabilitet. Markedet for 
kryptoaktiver, der i øjeblikket består af 5 100 kryptoaktiver med en markedsværdi på over 
250 mia. USD på verdensplan1, vokser derfor fortsat, og det er derfor vigtigt, at vi i Europa er 
klar til at udnytte de muligheder, de giver, samtidig med at vi sikrer, at vi ikke bringer den 
finansielle stabilitet i fare. Desuden øges de potentielle risici for den finansielle stabilitet med 
manglen på en omfattende og sammenhængende reguleringsramme. Dette er tilfældet i Den 
Europæiske Union, hvor reguleringsordningerne er fragmenterede og generelt forældede, og de 
kan derfor ikke bruges til effektivt at vurdere konsekvenserne af en udvidet anvendelse af 
kryptoaktiver. Kommissionen bør derfor fremsætte et forslag, der tager sigte på at skabe en 
ramme for kryptoaktiver, som tager højde for deres potentielle indvirkning på de finansielle 
markeder, ved at klassificere dem i overensstemmelse hermed.
 
I dette udkast til betænkning opfordres Kommissionen til at begynde at overveje, hvordan der 
kan udvikles en klassifikation af kryptoaktiver med en fælles definition, som er det mest 
hensigtsmæssige udgangspunkt. En sådan paneuropæisk klassifikation for kryptoaktiver vil 
styrke samarbejdet på tværs af forskellige jurisdiktioner og give markedsdeltagerne 
retssikkerhed. En klassifikationsmodel bør være åben, da kryptoaktiver sandsynligvis vil opleve 
en betydelig udvikling i de kommende år. Ud over definitionen af kryptoaktiver bør ethvert 
reguleringsinitiativ primært sigte mod at fokusere på de mest presserende risici, der opstår som 
følge af den øgede anvendelse af kryptoaktiver, samt sikre, at nye risici kan identificeres på et 
tidligt tidspunkt. Der bør også tages behørigt hensyn til de risici, der opstår som følge af 
banksektorens øgede eksponering over for beholdninger af kryptoaktiver.
 

1 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/648779/IPOL_STU(2020)648779_EN.pdf
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Lige vilkår er en forudsætning for at sikre, at operationer får den samme reguleringsmæssige 
behandling, uanset i hvilken medlemsstat disse operationer finder sted. Desuden er det vigtigt 
at overveje, hvordan den nuværende lovgivning kan tilpasses for at sikre, at der ikke er mangler 
eller smuthuller i forbindelse med brugen af kryptoaktiver.
 
Under alle omstændigheder bør vi som lovgivere i forbindelse med udarbejdelsen af en 
definition og overveje en fremtidig klassifikation for kryptoaktiver anerkende, at kryptoaktiver 
sandsynligvis vil udvikle sig på kort sigt. Fremtidig innovation i den finansielle sektor kan 
udvide omfanget af denne type af aktiver eller endog ændre deres karakter og 
anvendelsesmuligheder, så det bliver nødvendigt for reguleringsmyndighederne at udvikle en 
fleksibel reguleringsstrategi for kryptoaktiver. Deres udvikling bør ikke gøre hele regelsættet 
forældet. Det er derfor nødvendigt at sikre, at der er retssikkerhed for kryptoaktiver fra det 
tidspunkt, hvor de udstedes.

Det vil være nødvendigt inden for de lovgivningsmæssige rammer at sikre, at investorer og 
forbrugere beskyttes tilstrækkeligt, når de opererer med eller besidder kryptoaktiver. For at 
sikre tilstrækkelig beskyttelse af investorer og forbrugere bør der foretages en tilpasning af kend 
din kunde-forpligtelserne og tilsynet med den underliggende teknologi.

En fælles tilgang til den finansielle sektors cyberrobusthed

Da vi vil være mere afhængige af teknologi i den finansielle sektor, er det også vigtigt for 
virksomhederne at styrke cyberrobustheden for at beskytte mod mulige forstyrrelser som følge 
af interne fejl eller eksterne faktorer. 

Kommissionen bør derfor foreslå målrettede foranstaltninger for at øge cybersikkerheden ved 
at afhjælpe uoverensstemmelser og mangler i den eksisterende lovgivning, der gælder for den 
finansielle sektor. Det kan derfor være hensigtsmæssigt at foreslå en ramme, der primært gælder 
for den finansielle sektor. Denne ramme bør tage sigte på at modernisere og harmonisere de 
nuværende regler, samtidig med at der fokuseres på de problemer, der vedrører den finansielle 
sektor. 

Desuden har den hurtige udvikling inden for informations- og kommunikationsteknologi (IKT) 
gjort det nødvendigt at rette op på de uoverensstemmelser og mangler, der er konstateret i det 
gældende regelsæt.  Derfor bør enhver lovændring på IKT-området fokusere på modernisering 
af det ved at tilpasse rapporteringsreglerne i lyset af tidligere hændelser, styrke tilsynet med 
kritiske IKT-tredjepartsudbydere og udvikle en fælles ramme for afprøvning af den 
operationelle modstandsdygtighed i alle finansielle sektorer.
 
I denne betænkning opfordres Kommissionen til at tage hånd om disse betænkeligheder og 
samtidig tilskynde til yderligere koordinering mellem de nationale og europæiske 
tilsynsmyndigheder.
 
Data

Datadrevet innovation er en vigtig drivkraft for vækst og beskæftigelse i Europa og resten af 
verden. For at EU kan drage fordel af denne vækst, er det vigtigt, at der er indført de rigtige 
datapolitikker for hver sektor, hvilket muliggør tillid fra forbrugerside gennem eksisterende 
rammer som f.eks. GDPR og samtidig giver virksomheder i den finansielle sektor mulighed for 
at drage fordel af datadeling i det indre marked. 
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Derfor er det inden for den digitale finansielle sektor vigtigt, at vi indfører de rette 
foranstaltninger, som kan være med til at skabe vækst og sikre adgang til finansiering for en 
bred vifte af enheder, fra mikrovirksomheder og SMV'er til store virksomheder. Datadeling vil 
i denne forbindelse bidrage til at sikre, at europæiske virksomheder er i stand til at innovere og 
ekspandere både inden for og uden for Unionen. De rigtige politikker vil sikre, at asymmetrier 
og risici mindskes parallelt, samtidig med at manglen på gode og tilgængelige data kan hæmme 
europæiske virksomheders ekspansion.

Derfor er databehandling en central del af fintech, hvilket gør det nødvendigt at træffe 
sammenhængende, teknologineutrale foranstaltninger, der har til formål at sikre en passende 
behandling af data i den finansielle sektor.
 
Desuden kræver EU's traditionelle rolle som global standardsætter for så vidt angår data en 
ambitiøs reguleringsmæssig tilgang til finansielle enheders datastyring, hvor 
forbrugerbeskyttelse er en prioritet for lovgiverne, i betragtning af at forbrugerdata, der nu er 
særligt nyttige, som følge af de spirende teknologiske instrumenter, der gør det muligt at 
foretage en analyse (de såkaldte "big data"), allerede anvendes af finansielle institutioner. Det 
er nødvendigt med øget tilsyn med en sådan anvendelse, navnlig hvis det er udformet på en 
måde, at de er rettet mod uoverskueligheden af modellerne, samtidig med at de finansielle 
aktører sikrer fair adgang til relevante data.
 
Endelig opfordres der i betænkningen Kommissionen til at undersøge muligheden for at indføre 
en ramme for digital boarding samt at anvende digitale finansielle identiteter, der også tager 
hensyn til de nuværende nationale foranstaltninger, idet en sådan ramme vil lette finansiel 
inklusion og grænseoverskridende levering af finansielle tjenesteydelser i det indre marked.


