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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την ψηφιακή χρηματοδότηση: 
αναδυόμενοι κίνδυνοι σε κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού - ρυθμιστικές και εποπτικές 
προκλήσεις στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ιδρυμάτων και αγορών
(2020/2034(INL))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 225 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2018 με θέμα «Σχέδιο 
δράσης για τη χρηματοοικονομική τεχνολογία: Για έναν πιο ανταγωνιστικό και 
καινοτόμο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό τομέα»1,  

– έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της Ομάδας εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής για τα 
ρυθμιστικά εμπόδια για τη χρηματοοικονομική καινοτομία: 30 συστάσεις για τη ρύθμιση, 
την καινοτομία και τη χρηματοδότηση της 13ης Δεκεμβρίου 2019,

– έχοντας υπόψη την κοινή γνωμοδότηση των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών προς την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την ανάγκη για βελτίωση της νομοθεσίας που αφορά 
τις απαιτήσεις διαχείρισης των κινδύνων ΤΠΕ στον χρηματοπιστωτικό τομέα της ΕΕ της 
10ης Απριλίου 2019,

– έχοντας υπόψη την κοινή γνωμοδότηση των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών προς την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το κόστος και τα οφέλη της ανάπτυξης ενός συνεκτικού 
πλαισίου δοκιμών για την ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο όσον αφορά σημαντικούς 
συμμετέχοντες στην αγορά και υποδομές σε ολόκληρο τον χρηματοπιστωτικό τομέα της 
ΕΕ της 10ης Απριλίου 2019,

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά 
με τις ΤΠΕ και τη διαχείριση των κινδύνων ασφάλειας, της 29ης Νοεμβρίου 2019,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών η οποία συνοδευόταν από 
γνωμοδότηση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τα κρυπτο-στοιχεία του 
ενεργητικού της 9ης Ιανουαρίου 2019,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών 
προς την Επιτροπή σχετικά με τις αρχικές προσφορές εικονικών νομισμάτων και τα 
κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού της 9ης Ιανουαρίου 2019,

– έχοντας υπόψη το έγγραφο διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με ένα 
ενωσιακό πλαίσιο για τις αγορές κρυπτο-στοιχείων του ενεργητικού του Δεκεμβρίου 
2019,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με τις 
επιπτώσεις της ψηφιοποίησης των λιανικών πληρωμών στον ρόλο του Ευρωσυστήματος 

1 COM/2018/0109 final
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ως καταλύτη του Ιουλίου 2019,

– έχοντας υπόψη την κεντρική ομιλία του Benoît Coeure με τίτλο «FinTech for the People» 
(Χρηματοοικονομική τεχνολογία για τους πολίτες) της 31ης Ιανουαρίου 2019,

– 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,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με θέμα 
τις επιπτώσεις της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας στη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα και τα εποπτικά και ρυθμιστικά θέματα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για 
τις αρχές της 27ης Ιουνίου 2017,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με τίτλο 
«Decentralized financial technologies. Report on financial stability, regulatory and 
governance implications» (Αποκεντρωμένες χρηματοοικονομικές τεχνολογίες. Έκθεση 
σχετικά με την χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τις επιπτώσεις στη ρύθμιση και τη 
διακυβέρνηση) της 6ης Ιουνίου 2019, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας «Crypto-
assets: Report to the G20 on work by the FSB and standard-setting bodies» (Κρυπτο-
στοιχεία του ενεργητικού: έκθεση προς την G20 σχετικά με το έργο του FSB και των 
φορέων θέσπισης προτύπων) της 16ης Ιουλίου 2018, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σχετικά 
με τη χρηματοοικονομική τεχνολογία και τη διάρθρωση της αγοράς χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών, τις  εξελίξεις της αγοράς και τις πιθανές επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα της 14ης Φεβρουαρίου 2019,

– έχοντας υπόψη την έρευνα της ομάδας εργασίας της G7 για τα σταθερά κρυπτονομίσματα 
σχετικά με τον αντίκτυπο των παγκόσμιων σταθερών κρυπτονομισμάτων του Οκτωβρίου 
2019,

– έχοντας υπόψη την ανάλυση της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών με τίτλο «Policy 
responses to FinTech: a cross-country overview» (Απαντήσεις πολιτικής στην 
χρηματοοικονομική τεχνολογία) του Ιανουαρίου 2020,

– έχοντας υπόψη την παρέμβαση του Fernando Restoy με τίτλο  «Regulating FinTech: what 
is going on, and where are the challenges?» (Μεταρρύθμιση της χρηματοοικονομικής 
τεχνολογίας: τι συμβαίνει και ποιες είναι οι προκλήσεις;) της 16ης Οκτωβρίου 2019, στο 
πλαίσιο του 16ου διαλόγου για την περιφερειακή πολιτική του τραπεζικού δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα ASBA-BID-FELABAN, 

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 47 και 54 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 
(A9-0000/2020), 
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A. 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·

B. 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·

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·

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·

E. 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·

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

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·

H. 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·

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· 

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·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας είναι ο μεγαλύτερος χρήστης 

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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τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) στον κόσμο, 
αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το ένα πέμπτο των συνολικών δαπανών ΤΠΕ·

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·

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· 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ισχύον εγχειρίδιο της ΕΕ για τις χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες υιοθετεί αποσπασματική προσέγγιση στο ζήτημα των διατάξεων για τους 
λειτουργικούς κινδύνους·

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·

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·

Συστάσεις:

Γενικοί προβληματισμοί

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· 

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·

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·

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

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

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

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

β. τεχνολογική ουδετερότητα·

γ. προσέγγιση βάσει εκτίμησης κινδύνου·

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·

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· 

Καθορισμός πλαισίου σχετικά με τα κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού

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·

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·

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· 

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·
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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·

Μια κοινή προσέγγιση όσον αφορά την ανθεκτικότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα στον 
κυβερνοχώρο

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·

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·

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

α. στον εκσυγχρονισμό·

β. στην ευθυγράμμιση των κανόνων σχετικά με την υποβολή εκθέσεων όσον αφορά 
τα περιστατικά στον τομέα των ΤΠΕ·

γ. στη θέσπιση κοινού πλαισίου σχετικά με τη διείσδυση και τη διενέργεια δοκιμών 
για την εξακρίβωση της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας σε όλους τους 
χρηματοπιστωτικούς τομείς·

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

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

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·

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·

20. ζητεί, εν προκειμένω, από την Επιτροπή να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να 
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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·

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·

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·

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·

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

25. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και τις συστάσεις που 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο, καθώς και στα 
κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ:
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

A. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

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

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·

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·

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·

5. να εξεταστούν τρεις τομείς για την αρχική δράση της Ένωσης, και ειδικότερα η ανάπτυξη 
πλαισίου για τα κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού, η ανάπτυξη πλαισίου για την 
ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο και την επιχειρησιακή ανθεκτικότητα, καθώς και η 
καταβολή προσπαθειών για την εναρμόνιση της προσέγγισης της ψηφιακής ένταξης στο 
πελατολόγιο στην ενιαία αγορά.

B. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ

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·

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·

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 
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χρηματοπιστωτικές ταυτότητες σε ολόκληρη την ενιαία αγορά.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Η ψηφιακή χρηματοδότηση, γνωστή επίσης ως χρηματοοικονομική τεχνολογία (FinTech), 
συνίσταται στη χρήση νέων τεχνολογιών για τη διευκόλυνση και την ενίσχυση των 
δραστηριοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα. Ως εκ τούτου, η ψηφιακή χρηματοδότηση 
διαδραματίζει καίριο ρόλο στην ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων και στην 
αύξηση της επικράτησής τους, καθώς η εφαρμογή της έχει σημαντικά οφέλη, όπως τη γενική 
βελτίωση της αποδοτικότητας, τη μείωση του κόστους, τη βελτίωση της προστασίας των 
καταναλωτών, τη διαχείριση των δεδομένων και τη διαφάνεια. Οι πιθανές καινοτομίες που 
εισάγει μπορούν να συμβάλουν στην αυτοματοποίηση πολλών διαδικασιών, καθώς και σε 
πολλές επενδυτικές και διοικητικές αποφάσεις, και έχουν συμβάλει στην αποτελεσματικότερη 
λήψη αποφάσεων και στην ιχνηλασιμότητα των πράξεων, βελτιώνοντας την ποιότητα των 
δεδομένων που διατίθενται στους φορείς της αγοράς. Η θέσπιση νέων τεχνολογικών μέσων 
στον χρηματοπιστωτικό τομέα μπορεί επίσης να οδηγήσει σε μεγαλύτερη χρηματοοικονομική 
ένταξη και σε ισχυρότερες διασυνοριακές χρηματοοικονομικές ροές μέσω εναλλακτικών 
διαύλων δανειοδότησης και επενδύσεων, εφόσον τύχουν κατάλληλης διαχείρισης. Επιπλέον, 
προκειμένου να διευκολυνθεί η Ένωση Κεφαλαιαγορών στην Ευρώπη, η ψηφιακή 
χρηματοδότηση θα διαδραματίσει καίριο ρόλο όσον αφορά την καινοτομία και την κατάργηση 
των διασυνοριακών φραγμών, εφόσον εξακολουθήσει να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των 
ευρύτερων στόχων της Ένωσης Κεφαλαιαγορών. Λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη την 
τρέχουσα επιδημία COVID και τη συναφή ανάπτυξη της χρήσης ψηφιακών μέσων από τους 
καταναλωτές, τους επενδυτές και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τον σκοπό της 
διενέργειας χρηματοδοτικών πράξεων, η χρηματοοικονομική τεχνολογία θα συνεχίσει να 
αυξάνεται τόσο σε μέγεθος όσο και σε ό,τι αφορά τη σημασία της για την οικονομία της ΕΕ. 

Ωστόσο, ταυτόχρονα, η συνεχιζόμενη εξέλιξη της τεχνολογίας και η διεύρυνση των πιθανών 
εφαρμογών της σε άλλους τομείς είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις τόσο από 
οικονομική όσο και από κανονιστική άποψη. Η επέκταση της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας 
ενέχει κινδύνους σε τομείς όπως η χρηματοπιστωτική σταθερότητα, το οικονομικό έγκλημα 
και η προστασία των καταναλωτών.

Εκτός από τις εν λόγω ρυθμιστικές προκλήσεις, η παγκόσμια αγορά χρηματοοικονομικής 
τεχνολογίας θα εξακολουθήσει να επεκτείνεται, φέρνοντας στο προσκήνιο τη σημασία της 
διεθνούς συνεργασίας σε αυτόν τον τομέα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι σε θέση 
να ανταποκρίνεται με ευέλικτο τρόπο στις παγκόσμιες εξελίξεις στην αγορά. Επιπλέον, και 
παρά το γεγονός ότι η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στις χρηματοπιστωτικές 
δραστηριότητες παρουσιάζει τεράστιες ευκαιρίες για τους ευρωπαϊκούς χρηματοπιστωτικούς 
φορείς, η Ευρωπαϊκή Ένωση διατρέχει τον κίνδυνο να καθυστερήσει σε σχέση με τους 
παγκόσμιους ομολόγους της. Υπάρχει κατακερματισμός των ρυθμιστικών καθεστώτων όσον 
αφορά την ψηφιακή οικονομία, καθώς και έλλειψη επιχειρηματικών κεφαλαίων και 
δημοσιονομικών μέσων για την τόνωση της ανάπτυξης των υφιστάμενων εταιρειών 
χρηματοοικονομικής τεχνολογίας στην Ευρώπη. Το γεγονός αυτό επιβάλλει την έγκριση μιας 
σειράς νομοθετικών και μη νομοθετικών μέτρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο τόσο την 
αντιμετώπιση των προαναφερόμενων προκλήσεων όσο και την εδραίωση και επέκταση του 
τομέα της ψηφιακής χρηματοδότησης σε ολόκληρη την Ένωση.
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Οι ευρωπαϊκές χρηματοπιστωτικές οντότητες και, ειδικότερα, η χρηματοοικονομική 
τεχνολογία απαιτούν ένα ολοκληρωμένο και σταθερό κανονιστικό πλαίσιο για να επεκτείνουν 
τις δραστηριότητές τους και να λειτουργούν με ασφάλεια δικαίου. Κατά συνέπεια, κάθε 
πρόταση που αποσκοπεί στην αποτελεσματική ρύθμιση του αντίκτυπου της τεχνολογίας στη 
χρηματοδότηση και των πιθανών κινδύνων της θα πρέπει να αποσκοπεί πρωτίστως στην 
ανάπτυξη ισότιμων όρων ανταγωνισμού (που θα συνδυάζουν κατάλληλη εποπτεία και ίση 
μεταχείριση), στοχεύοντας παράλληλα στους πιο σημαντικούς κινδύνους που εγκυμονεί για τη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Οι προτάσεις της Επιτροπής θα πρέπει να είναι τεχνολογικά 
ουδέτερες και να εφαρμόζουν την αρχή της ίσης νομοθεσίας για παρόμοιες δραστηριότητες, οι 
οποίες ενέχουν τον ίδιο κίνδυνο. Κάθε νομοθετική πρόταση θα πρέπει επίσης να ακολουθεί μια 
προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο και θα πρέπει να θέτει τα θεμέλια ώστε οι χρηματοπιστωτικές 
οντότητες και οι καταναλωτές να επωφελούνται όλο και περισσότερο από την ψηφιακή 
καινοτομία, εξασφαλίζοντας παράλληλα ίσους όρους ανταγωνισμού.

Επιπλέον, οι δράσεις που αναλαμβάνουν οι ρυθμιστικές αρχές σε παγκόσμιο επίπεδο θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν καλό παράδειγμα για τους ευρωπαίους νομοθέτες, καθώς δείχνουν 
τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους οι αρχές επιδίωξαν να αντιμετωπίσουν τους 
κινδύνους που προκύπτουν από την επέκταση της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας και την 
αυξανόμενη χρήση κρυπτο-στοιχείων του ενεργητικού. Εκτός από τα μέτρα που θεσπίστηκαν 
από τρίτες χώρες, διεθνείς οργανισμοί, όπως το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, 
η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών και η ομάδα εργασίας της G7 για τα σταθερά 
κρυπτονομίσματα (μεταξύ πολλών άλλων) έχουν πρωτοστατήσει στις προσπάθειες για τη 
διαμόρφωση μιας έξυπνης κανονιστικής προσέγγισης για τη χρηματοοικονομική τεχνολογία.

Οι βασικές προτεραιότητες της παρούσας έκθεσης είναι η στόχευση των βασικών τομέων που 
απαιτούν μια πανευρωπαϊκή ρυθμιστική απόκριση στην ψηφιακή χρηματοδότηση. Η έκθεση 
πραγματεύεται 3 θέματα που πρέπει εξεταστούν για την ανάληψη νομοθετικής δράσης: τα 
κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού, την ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο και τα δεδομένα. Οι 
τομείς αυτοί βρίσκονται στο επίκεντρο της μελλοντικής ανάπτυξης της ψηφιακής 
χρηματοδότησης στην Ευρώπη.

Καθορισμός πλαισίου για τα κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού
 
Η εμφάνιση διαφορετικών κρυπτο-στοιχείων του ενεργητικού και η επέκταση των συναλλαγών 
στις οποίες ενέχονται έχει προκαλέσει συζητήσεις σχετικά με τον δυνητικό τους αντίκτυπο στη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Για τον λόγο αυτό, δεδομένου ότι η αγορά κρυπτο-στοιχείων 
του ενεργητικού, η οποία επί του παρόντος περιλαμβάνει 5100 κρυπτο-στοιχεία του 
ενεργητικού με χρηματιστηριακή αξία άνω των 250 δισεκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως1, 
εξακολουθεί να μεγεθύνεται, είναι σημαντικό να είμαστε έτοιμοι, εντός της Ευρώπης, να 
αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που προσφέρουν, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι δεν θα θέσουμε 
σε κίνδυνο τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Επιπλέον, οι δυνητικοί κίνδυνοι για τη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα αυξάνονται λόγω της έλλειψης ενός ολοκληρωμένου και 
συνεκτικού κανονιστικού πλαισίου. Αυτό ισχύει στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
όπου τα ρυθμιστικά καθεστώτα είναι κατακερματισμένα και γενικά παρωχημένα και, ως εκ 
τούτου, δεν αξιολογούν αποτελεσματικά τις επιπτώσεις της επέκτασης της χρήσης κρυπτο-
στοιχείων του ενεργητικού. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει πρόταση για τη 

1 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/648779/IPOL_STU(2020)648779_EN.pdf
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διαμόρφωση ενός πλαισίου για τα κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού που θα εξετάζει τον 
δυνητικό αντίκτυπό τους στις χρηματοπιστωτικές αγορές, κατατάσσοντάς τα ανάλογα.
 
Το παρόν σχέδιο έκθεσης καλεί την Επιτροπή να αρχίσει να εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο 
μπορεί να αναπτυχθεί μια ταξινόμηση όσον αφορά τα κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού και να 
διατυπώσει έναν κοινό ορισμό σχετικά με το πλέον κατάλληλο σημείο εκκίνησης. Μια τέτοια 
πανευρωπαϊκή ταξινόμηση των κρυπτο-στοιχείων του ενεργητικού θα ενίσχυε τη συνεργασία 
μεταξύ διαφορετικών περιοχών δικαιοδοσίας και θα παρείχε ασφάλεια δικαίου στους φορείς 
της αγοράς. Κάθε υπόδειγμα ταξινόμησης θα πρέπει να επιδέχεται επέκταση, δεδομένου ότι τα 
κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού είναι πιθανό να παρουσιάσουν εξέλιξη κατά τα επόμενα έτη, 
η οποία θα διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εκτός από τον ορισμό των κρυπτο-
στοιχείων του ενεργητικού, κάθε κανονιστική πρωτοβουλία θα πρέπει πρωτίστως να 
αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των πλέον πιεστικών κινδύνων που προκύπτουν από την 
επέκταση της χρήσης κρυπτο-στοιχείων του ενεργητικού, καθώς και στην εξασφάλιση της 
δυνατότητας έγκαιρου εντοπισμού των νέων κινδύνων. Οι κίνδυνοι που ανακύπτουν από την 
αυξημένη έκθεση του τραπεζικού τομέα στα διαθέσιμα σε κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού 
θα πρέπει επίσης να αντιμετωπιστούν κατάλληλα.
 
Οι ίσοι όροι ανταγωνισμού αποτελούν προϋπόθεση για να εξασφαλιστεί ότι οι πράξεις θα 
τυγχάνουν της ίδιας ρυθμιστικής μεταχείρισης, ανεξάρτητα από το κράτος μέλος στο οποίο 
λαμβάνουν χώρα οι εν λόγω πράξεις. Επιπλέον, είναι σημαντικό να εξεταστεί με ποιον τρόπο 
μπορεί να προσαρμοστεί η ισχύουσα νομοθεσία ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρχουν 
κενά ή ελλείψεις όσον αφορά τη χρήση των κρυπτο-στοιχείων του ενεργητικού.
 
Σε κάθε περίπτωση, κατά την ανάπτυξη ενός ορισμού και την εξέταση της δυνατότητας μιας 
μελλοντικής ταξινόμησης για τα κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού, θα πρέπει, ως νομοθέτες, 
να αναγνωρίσουμε ότι τα κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού είναι πιθανό να εξελιχθούν 
βραχυπρόθεσμα. Η μελλοντική καινοτομία στον χρηματοπιστωτικό τομέα θα μπορούσε να 
διευρύνει το πεδίο των στοιχείων του ενεργητικού αυτού του είδους, ή ακόμη και να 
τροποποιήσει τη φύση και τις πιθανές χρήσεις τους, με αποτέλεσμα οι ρυθμιστικές αρχές να 
πρέπει να αναπτύξουν μια ευέλικτη κανονιστική προσέγγιση των κρυπτο-στοιχείων του 
ενεργητικού. Η εξέλιξή τους δεν θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα να καταστεί παρωχημένο 
ολόκληρο το κανονιστικό πλαίσιο. Είναι επομένως αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι θα υπάρχει 
κανονιστική ασφάλεια για τα κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού από τη στιγμή της έκδοσής 
τους.

Θα ήταν αναγκαίο να εξασφαλιστεί, στο νομοθετικό πλαίσιο, ότι οι επενδυτές και οι 
καταναλωτές θα προστατεύονται επαρκώς όταν πραγματοποιούν συναλλαγές με κρυπτο-
στοιχεία του ενεργητικού ή όταν έχουν τέτοια στοιχεία στην κατοχή τους. Για να εξασφαλιστεί 
επαρκής προστασία των επενδυτών και των καταναλωτών, θα πρέπει να προσαρμοστούν οι 
υποχρεώσεις εξακρίβωσης της ταυτότητας του πελάτη και η εποπτεία της υποκείμενης 
τεχνολογίας.

Μια κοινή προσέγγιση όσον αφορά την ανθεκτικότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα 
στον κυβερνοχώρο

Δεδομένου ότι βασιζόμαστε όλο και  περισσότερο στην τεχνολογία στον  χρηματοπιστωτικό 
τομέα, είναι επίσης σημαντικό να ενισχύσουν οι επιχειρήσεις την ανθεκτικότητά τους στον 
κυβερνοχώρο προκειμένου να καταπολεμηθούν πιθανές διαταραχές λόγω εσωτερικών 
αδυναμιών ή εξωτερικών παραγόντων. 
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Η Επιτροπή θα πρέπει, επομένως, να προτείνει στοχευμένα μέτρα για την αύξηση της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο μέσω της αντιμετώπισης των ασυνεπειών και ελλείψεων στην 
ισχύουσα νομοθεσία, τα οποία θα εφαρμοστούν στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Ως εκ τούτου, 
θα ήταν ενδεχομένως σκόπιμο να προταθεί ένα πλαίσιο το οποίο θα εφαρμόζεται πρωτίστως 
στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να στοχεύει στον εκσυγχρονισμό 
και την εναρμόνιση των ισχυόντων κανόνων, εστιάζοντας παράλληλα στις ανησυχίες που 
σχετίζονται με τον χρηματοπιστωτικό τομέα. 

Επιπλέον, η ταχεία εξέλιξη της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
κατέστησε αναγκαία την αντιμετώπιση των ασυνεπειών και ελλείψεων στο υφιστάμενο 
κανονιστικό πλαίσιο που αποκαλύφθηκαν κατά την εφαρμογή του.  Κατά συνέπεια, 
οποιαδήποτε νομοθετική αλλαγή στον τομέα των ΤΠΕ θα πρέπει να επικεντρωθεί στον 
εκσυγχρονισμό του· με την ευθυγράμμιση των κανόνων σχετικά με την υποβολή εκθέσεων υπό 
το φως προηγούμενων περιστατικών· με την ενίσχυση της εποπτείας των τρίτων παρόχων 
υπηρεσιών ΤΠΕ κρίσιμης σημασίας· και με την ανάπτυξη κοινού πλαισίου σχετικά με τη 
διείσδυση και τη διενέργεια δοκιμών για την εξακρίβωση της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας 
σε όλους τους χρηματοπιστωτικούς τομείς·
 
Η παρούσα έκθεση καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει αυτές τις ανησυχίες, ενθαρρύνοντας 
παράλληλα τον πρόσθετο συντονισμό μεταξύ των εθνικών και των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών 
και εποπτικών αρχών.
 
Δεδομένα

Η καινοτομία που βασίζεται στα δεδομένα αποτελεί βασική κινητήρια δύναμη για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Προκειμένου η ΕΕ 
να επωφεληθεί από αυτή την ανάπτυξη, είναι σημαντικό να υπάρχουν για κάθε τομέα 
κατάλληλες πολιτικές για τα δεδομένα, ώστε να καλλιεργείται η εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών μέσω των υφιστάμενων πλαισίων, όπως ο ΓΚΠΔ και, παράλληλα να μπορούν οι 
επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα να επωφελούνται από την ανταλλαγή δεδομένων 
σε ολόκληρη την ενιαία αγορά. 

Για τον λόγο αυτό, στον τομέα της ψηφιακής χρηματοδότησης, είναι σημαντικό να θέσουμε σε 
εφαρμογή τα κατάλληλα μέτρα, τα οποία θα μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη και να 
εξασφαλίσουν την πρόσβασης σε χρηματοδότηση για ένα ευρύ φάσμα οντοτήτων, από τις πολύ 
μικρές επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ έως τις μεγάλες επιχειρήσεις. Η ανταλλαγή δεδομένων, στο 
πλαίσιο αυτό, θα εξασφαλίσει ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα είναι σε θέση να καινοτομούν 
και να επεκτείνονται τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης. Οι κατάλληλες πολιτικές θα 
εξασφαλίσουν ότι οι ασυμμετρίες και οι κίνδυνοι θα μειωθούν παράλληλα, ενώ η έλλειψη 
ποιοτικών και προσιτών δεδομένων θα μπορούσε να εμποδίσει την επέκταση των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων.

Κατά συνέπεια, η επεξεργασία των δεδομένων αποτελεί βασικό στοιχείο της 
χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη συμπερίληψη συνεκτικών 
και τεχνολογικά ουδέτερων μέτρων που να αποσκοπούν στη διασφάλιση κατάλληλης 
επεξεργασίας των δεδομένων στον χρηματοπιστωτικό τομέα.
 
Επιπλέον, ο παραδοσιακός ρόλος της ΕΕ ως παγκόσμιου φορέα καθορισμού προτύπων όσον 
αφορά τα δεδομένα απαιτεί μια φιλόδοξη ρυθμιστική προσέγγιση της διαχείρισης δεδομένων 
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από τις χρηματοπιστωτικές οντότητες, όπου η προστασία των καταναλωτών θα αποτελεί 
προτεραιότητα για τους νομοθέτες, καθώς τα δεδομένα των καταναλωτών που είναι πλέον 
ιδιαίτερα χρήσιμα λαμβανομένων υπόψη των αναδυόμενων τεχνολογικών μέσων που 
επιτρέπουν την ανάλυσή τους (τα αποκαλούμενα «μαζικά δεδομένα») χρησιμοποιούνται ήδη 
από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Είναι αναγκαία η ενισχυμένη εποπτεία αυτής της χρήσης, 
ιδίως εάν είναι διαμορφωμένη κατά τρόπο που να στοχεύει στην αδιαφάνεια των μοντέλων, 
εξασφαλίζοντας παράλληλα τη δίκαιη πρόσβαση των χρηματοοικονομικών παραγόντων στα 
συναφή δεδομένα.
 
Τέλος, η έκθεση καλεί την Επιτροπή να μελετήσει τη δυνατότητα θέσπισης ενός πλαισίου για 
την ψηφιακή ένταξη στο πελατολόγιο, καθώς και για τη χρήση ψηφιακών χρηματοπιστωτικών 
ταυτοτήτων που να λαμβάνει επίσης  υπόψη τα ισχύοντα εθνικά μέτρα, δεδομένου ότι ένα 
τέτοιο πλαίσιο θα διευκόλυνε την χρηματοοικονομική ένταξη και τη διασυνοριακή παροχή 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην ενιαία αγορά.


