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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

soovitustega komisjonile digitaalse rahanduse kohta: krüptovaradega seotud uued ohud 
ning õigusliku reguleerimise ja järelevalve alased ülesanded, mis puudutavad 
finantsteenuseid, finantseerimisasutusi ja finantsturge
(2020/2034(INL))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 225,

– võttes arvesse komisjoni 8. märtsi 2018. aasta teatist „Finantstehnoloogia tegevuskava: 
konkurentsivõimelisema ja innovatiivsema Euroopa finantssektori poole“1,

– võttes arvesse komisjoni finantsvaldkonna uuendustegevuse regulatiivsete tõkete 
eksperdirühma 13. detsembri 2019. aasta lõpparuannet 30 soovitusega reguleerimise, 
uuendustegevuse ja rahanduse kohta,

– võttes arvesse Euroopa järelevalveasutuste 10. aprilli 2019. aasta ühist nõuannet Euroopa 
Komisjonile vajaduse kohta teha seadusandlikke muudatusi seoses IKT-riskide ohjamise 
nõuetega ELi finantssektoris, 

– võttes arvesse Euroopa järelevalveasutuste 10. aprilli 2019. aasta ühist nõuannet Euroopa 
Komisjonile oluliste turuosaliste ja kogu ELi finantssektori taristu jaoks sidusa 
kübervastupidavusvõime katseraamistiku väljatöötamisest tekkiva kulu ja saadava kasu 
kohta, 

– võttes arvesse Euroopa Pangandusjärelevalve 29. novembri 2019. aasta suuniseid IKT- ja 
turvariskide ohjamise suuniste kohta,

– võttes arvesse Euroopa Pangandusjärelevalve 9. jaanuari 2019. aasta aruannet nõuandega 
Euroopa Komisjonile krüptovarade kohta,

– võttes arvesse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 9. jaanuari 2019. aasta nõuannet 
komisjonile algmüntide pakkumise ja krüptovarade kohta,

– võttes arvesse Euroopa Komisjoni 2019. aasta detsembri konsultatsioonidokumenti 
krüptovarade turgude ELi raamistiku kohta,

– võttes arvesse Euroopa Keskpanga 2019. aasta juuli aruannet jaemaksete valdkonna 
digiülemineku mõju kohta eurosüsteemi edendajarollile,

– võttes arvesse Benoît Coeure’i 31. jaanuari 2019. aasta põhiettekannet „FinTech for the 
People“ (Finantstehnoloogia inimestele),

– võttes arvesse Yves Merschi 26. veebruari 2019. aasta põhiettekannet „Lending and 
payment systems in upheaval: the FinTech challenge“ (Laenuandmise ja maksesüsteemid 

1 COM(2018)0109 final
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murrangulises olukorras: finantstehnoloogia probleem) finantstehnoloogia ja digitaalse 
innovatsiooni 3. aastakonverentsil,

– võttes arvesse finantsstabiilsuse nõukogu 27. juuni 2017. aasta aruannet „Financial 
Stability Implications from FinTech, Supervisory and Regulatory Issues that Merit 
Authorities“ (Finantstehnoloogia mõju finantsstabiilsusele – järelevalve- ja regulatiivsed 
küsimused, mis väärivad asutuste tähelepanu),

– võttes arvesse finantsstabiilsuse nõukogu 6. juuni 2019. aasta aruannet „Decentralized 
financial technologies. Report on financial stability, regulatory and governance 
implications“ (Detsentraliseeritud finantstehnoloogiad. Finantsstabiilsuse, regulatiivsete 
ja juhtimisalaste mõjude aruanne),

– võttes arvesse finantsstabiilsuse nõukogu 16. juuli 2018. aasta aruannet „Crypto-assets: 
Report to the G20 on work by the FSB and standard-setting bodies“ (Krüptovarad: 
aruanne G20-le finantsstabiilsuse nõukogu ja standardeid kehtestavate organite töö 
kohta),

– võttes arvesse finantsstabiilsuse nõukogu 14. veebruari 2019. aasta aruannet „FinTech 
and market structure in financial services: Market developments and potential financial 
stability implications“ (Finantstehnoloogia ja finantsteenuste turustruktuur: turuarengud 
ja võimalikud mõjud finantsstabiilsusele),

– võttes arvesse G7 stabiilse krüptovara töörühma 2019. aasta oktoobri uurimistööd 
globaalse stabiilse krüptovara mõju kohta,

– võttes arvesse Rahvusvaheliste Arvelduste Panga 2020. aasta jaanuari analüüsi „Policy 
responses to FinTech: a cross-country overview“ (Poliitiline reageerimine 
finantstehnoloogiale: riikide ülevaade),

– võttes arvesse Fernando Restoy 16. oktoobri 2019. aasta kõnet „Regulating FinTech: 
what is going on, and where are the challenges?“ (Finantstehnoloogia reguleerimine: mis 
toimub ja kus on probleemid?) ASBA-BID-FELABAN XVI pangandusvaldkonna 
avaliku ja erasektori regionaalpoliitika dialoogi raames,

– võttes arvesse kodukorra artikleid 47 ja 54,

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A9-0000/2020), 

A. arvestades, et digitaalne rahandus on finantssektori pidevalt arenev valdkond, mis väärib 
jätkuvat jälgimist ja käsitlemist nii valdkonna kui ka regulatiivsel tasandil;

B. arvestades, et mõistega „krüptovarad“ viidatakse paljudele digivaradele, sealhulgas 
virtuaalvääringutele ja algmüntidele;

C. arvestades, et krüptovara kaks levinumat komponenti on: i) vara eraviisilisus ning 
ii) krüptograafia ja hajusraamatu tehnoloogia või muu sarnase tehnoloogia kasutamine 
vara vahetuse toetamiseks;

D. arvestades, et stabiilsel krüptovaral on krüptovaraga sarnased omadused ja need ei esine 
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ühegi konkreetse vääringu kujul, vaid tuginevad vahendite kogumile, mille eesmärk on 
minimeerida vääringus esitatud hinna kõikumisi;

E. arvestades, et keskpanga e-raha põhineb stabiilse vara kontseptsioonil, on oma olemuselt 
suveräänne ja seepärast eristatav krüptovaradest;

F. arvestades, et keskpanga e-raha rakendamise võimalikke algatusi kaalutakse nii liidus kui 
ka ülemaailmsel tasandil;

G. arvestades, et digitaalsel rahandusel on tugev piiriülene element, mis ületab liidu tasandi, 
ja seepärast on rahvusvaheline koostöö selles valdkonnas hädavajalik;

H. arvestades, et turuandmete kohaselt oli 2020. aasta alguses kogu maailmas üle 5100 
krüptovara, mille kogu turukapitalisatsioon ületab 250 miljardit USA dollarit2;

I. arvestades, et Euroopa Keskpanga eksperdid märkisid oma 2019. aasta väljaandes3, et 
kuigi krüptovara on väga spekulatiivne, ei kujuta see endast finantsstabiilsusele otsest 
ohtu; 

J. arvestades, et digitaalne rahandus võib aidata mitmel viisil tulla toime COVID-19 
pandeemia majanduslike mõjudega, mis on seotud tagajärgedega kodanikele, VKEdele 
ning muudele ettevõtjatele ning finantsteenustele;

K. arvestades, et finantssektor on suurim info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) 
kasutaja maailmas ning selle osakaal kõigis IKT kuludes on umbes viiendik;

L. arvestades, et tehisintellekti laialdasem kasutamine finantsteenuste valdkonnas tingib 
vajaduse tugevama operatiivvastupidavusvõime ja asjakohase järelevalve järele;

M. arvestades, et toimivusprobleemid, eriti IKT- ja turvariskid, võivad tekitada finantssektori 
jaoks süsteemseid riske; 

N. arvestades, et praeguses ELi finantsteenuste reeglistikus lähenetakse operatsiooniriski 
sätete küsimusele süsteemitult;

O. arvestades, et IKT- ja turvariskid, millega finantssektor kokku puutub, ning selle sektori 
integreerituse tase ELi tasandil eeldavad konkreetseid ja arenenumaid meetmeid, mis 
põhinevad küberturvalisuse direktiivil, kuid lähevad sellest kaugemale;

P. arvestades, et kübervastupidavusvõime on lahutamatu osa finantsasutuste 
operatiivvastupidavusvõimega seotud tööst, mida ametiasutused teevad kogu maailmas;

Soovitused:

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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Üldkaalutlused

1. tunneb heameelt komisjoni võetud kohustuse üle viia 2020. aasta kolmandaks kvartaliks 
lõpule töö finantstehnoloogia tegevuskavaga; on seisukohal, et komisjoni ettepanek 
krüptovara kohta ning õigusakt sektoriüleste finantsteenuste operatiiv- ja 
kübervastupidavusvõime kohta on turgude hiljutiste arengusuundumuste tõttu õigeaegsed 
ja vajalikud; nõuab, et komisjon esitaks artikli 114 alusel vastava ettepaneku, järgides 
selle otsuse lisas esitatud soovitusi; 

2. on seisukohal, et finantstehnoloogia on kapitaliturgude liidu edukuse lahutamatu osa, 
ning julgustab komisjoni kaaluma, kuidas kasutada finantstehnoloogia eeliseid 
kapitalituru integratsiooni edendamisel liidus;

3. rõhutab, kui oluline on, et komisjon kooskõlastaks rahvusvaheliste standardite 
väljatöötamisel oma tööd tihedalt rahvusvaheliste foorumite ja reguleerimisasutustega, 
arvestades digitaalse rahanduse jurisdiktsiooniülest laadi;

4. kutsub komisjoni üles järgima finantstehnoloogiaga seotud töös proportsionaalset, 
valdkonnaülest ja terviklikku lähenemisviisi;

5. kutsub komisjoni üles tegutsema teerajajana, et luua soodne keskkond, kus Euroopa 
finantstehnoloogia keskused ja ettevõtjad saaksid oma tegevust laiendada; 

6. rõhutab, et finantstehnoloogia valdkonna õigusaktid ja järelevalve peaksid rajanema 
järgmistele põhimõtetele:

a) samade teenuste ja nendega seotud sarnaste riskide suhtes tuleks kohaldada samu 
eeskirju;

b) tehnoloogiline neutraalsus;

c) riskipõhine lähenemine;

7. juhib tähelepanu, et liidu tasandi meetmed ei tohiks lämmatada ettevõtete võimalusi liidus 
kasvada ja areneda;

8. rõhutab usalduse, identiteedi ja andmete kolmnurga olulisust, et tagada ettevõtjate, 
tarbijate ja järelevalve teostajate usaldus digitaalse rahanduse vastu; 

Krüptovarade raamistiku määratlemine

9. on seisukohal, et üleeuroopalise krüptovarade taksonoomia väljatöötamine on soovitav 
samm ühise arusaamise edendamise, jurisdiktsioonidevahelise koostöö hõlbustamise ja 
piiriülese tegevusega seotud turuosalistele suurema õiguskindluse tagamise suunas; 
soovitab võtta krüptovarade raamistike osas arvesse rahvusvahelise koostöö ja 
ülemaailmsete algatuste tähtsust, pidades eriti silmas nende piirideta laadi; hoiatab siiski, 
et avatud taksonoomia malli väljatöötamine võib selle areneva turusegmendi jaoks olla 
sobivam;

10. usub seepärast, et igasugune edasine liigitamine peaks olema tasakaalustatud ja paindlik, 
et anda sektoris ruumi innovatsiooniks, tagades samas riskide väljaselgitamise varases 
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etapis;

11. rõhutab lisaks, et krüptovaradega seotud õiguskindluse tagamiseks on vaja selgeid 
juhiseid kohaldatavate regulatiivsete ja usaldatavusnõuete täitmise protsesside kohta; 

12. juhib tähelepanu vajadusele kohaldada olemasolevaid eeskirju varem reguleerimata 
krüptovarade suhtes, samuti tuleb luua kohandatud regulatiivsed korrad krüptovaradega 
seotud arenevate tegevuste, näiteks algmüntide pakkumise jaoks;

13. rõhutab, et liidu ühine krüptovarade raamistik peaks aitama suurendada tarbijate ja 
investorite kaitset, tõhustama põhimõttest „tunne oma klienti“ tulenevaid kohustusi ja 
aluseks oleva tehnoloogia järelevalvet;

Finantssektori kübervastupidavusvõime ühine käsitlusviis

14. juhib tähelepanu asjaolule, et seoses finantsteenuste üha laieneva digiüleminekuga ja 
allhangete korraldamisega välistele IT-lahenduste pakkujatele või hooldusteenuste 
pakkujatele, näiteks pilveteenuse osutajatele, puutuvad finantsasutused ja turud üha 
rohkem kokku sisemistest tõrgetest või välistest rünnakutest tingitud häiretega;

15. kutsub komisjoni üles esitama ettepaneku seadusandlike muudatuste tegemiseks liidu 
finantssektori IKT- ja küberturvalisuse nõuete valdkonnas, et kõrvaldada kõik 
asjaomastes õigusaktides esinevad vastuolud, puudused ja lüngad;

16. on seisukohal, et neis muudatustes tuleks keskenduda neljale põhivaldkonnale:

a) ajakohastamine;

b) IKT intsidentidega seotud aruandluseeskirjade ühtlustamine;

c) ühine raamistik kõiki finantssektoreid hõlmavateks läbistus- ja 
operatiivvastupidavusvõime katseteks;

d) järelevalve IKT valdkonna kriitilise tähtsusega kolmandatest isikutest 
teenuseosutajate üle;

17. rõhutab vajadust edasise teabejagamise järele, eriti intsidentide puhul, ning tõhustatud 
koordineerimise järele asjaomaste reguleerivate ja järelevalveasutuste vahel;

Andmed

18. tuletab meelde, et andmete kogumine ja analüüs täidab finantstehnoloogias keskset rolli, 
ning rõhutab seepärast vajadust olemasolevate andmealaste õigusaktide järjekindla ja 
tehnoloogianeutraalse kohaldamise järele;

19. juhib tähelepanu, et liit on isikuandmete kaitse osas ülemaailmne standardite kehtestaja; 
rõhutab, et isikuandmete ja isikustamata andmete edastamine ja kasutamine 
finantsteenuste sektoris peaks vastama kõigile asjakohastele standarditele, võimaldades 
samal ajal andmevoogu, mida on vaja uuenduslike finantsalgatuste laiendamiseks;

20. palub sellega seoses komisjonil uurida, kuidas tagada, et digitaalsetel finantsettevõtjatel 
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oleks õiglasel alusel juurdepääs asjakohastele ja kasulikele andmetele, mis aitaks tagada 
uuenduslike finantstehnoloogia ettevõtjate kasvuvõimalused liidus ja liidust väljaspool;

21. nõuab, et komisjon kaaluks klientide digitaalse registreerimise ja digitaalsete 
finantsidentiteetide kasutamise raamistiku loomist eesmärgiga ühtlustada vajaduse korral 
neid meetmeid kogu liidus;

22. juhib tähelepanu, et finantsasutused kasutavad üha enam kliendiandmeid ehk nn 
suurandmeid; tuletab meelde isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 71 sätteid ja kutsub 
kõiki sidusrühmi üles selles sätestatud õiguste jõustamise tagamiseks rohkem pingutama;

23. usub, et finantstehnoloogiaga seotud tegevust puudutavate juurdepääsetavate andmete ja 
teabe puudumine võib kasvu pidurdada; pooldab finantstehnoloogiaga seotud tegevuse 
suuremat läbipaistvust ja paremat aruandlust, et vähendada asümmeetriat ja riske;

24. nõuab suurandmete analüüsi tõhusat järelevalvet viisil, mis võtab arvesse mudelite 
läbipaistmatust, tagades samas piisava juurdepääsu asjakohastele ja kvaliteetsetele 
andmetele;

25. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon ning lisas toodud soovitused 
komisjonile ja nõukogule ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.
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RESOLUTSIOONI ETTEPANEKU LISA:
SOOVITUSED TAOTLETAVA ETTEPANEKU SISU KOHTA

A. ETTEPANEKU PÕHIMÕTTED JA EESMÄRGID

1. Panna alus liidu digitaalse rahanduse eeskirjade tulevikukesksele käsitlusele.

2. Tagada, et digitaalne rahandus saaks jätkuvalt olla ühtse turu majanduskasvu ja tööhõive 
uuenduslik tõukejõud.

3. Edendada ühist arusaamist digitaalse rahandusega seotud põhiküsimustest ja soodustada 
asjakohaste sätete ühtlustamist, mis toob kaasa tõhusama piiriülese tegevuse.

4. Suurendada andmete jagamist kooskõlas liidu põhimõtetega, et ergutada innovatsiooni. 
Eesmärk peaks olema hõlbustada kogu liidus juurdepääsu avalikule teabele. See ei oleks 
kasulik mitte üksnes digitaalse rahandusega tegelevatele ettevõtetele, vaid tooks kasu ka 
mitmetele muudele liidu poliitikavaldkondadele ja suurendaks turu läbipaistvust.

5. Käsitleda kolme valdkonda liidu esialgsete meetmete võtmiseks, konkreetsemalt 
krüptovarade raamistiku väljatöötamist, kübervastupidavusvõime ja 
operatiivvastupidavusvõime raamistiku väljatöötamist ning püüda ka ühtlustada klientide 
digitaalse registreerimise kontseptsiooni siseturul.

B. KAVANDATAV MEEDE

1. Esitada krüptovarasid käsitlev seadusandlik ettepanek, mis loob õiguskindluse krüptovara 
käsitlemisel, tagades samal ajal tarbijate ja investorite kaitse. Sellises raamistikus tuleks 
arvestada avatud taksonoomiat ja selle eesmärk peaks olema õiguslik reguleerimine 
vastavalt põhimõttele, mille kohaselt sama tegevuse ja riskide suhtes kehtivad samad 
eeskirjad.

2. Esitada seadusandlik ettepanek kübervastupidavusvõime kohta, mis tagab ühtsed IKT 
turvalisuse standardid kogu liidu finantssektoris. See raamistik peaks olema tulevikku 
suunatud ja keskenduma kübervastupidavust käsitlevate kehtivate eeskirjade 
ajakohastamisele, kõrvaldades samal ajal ka kõik õiguslikud lüngad ja puudused, mis 
võivad seada ettevõtted, investorid ja tarbijad ohtu.

3. Esitada ettepanek klientide digitaalse registreerimise raamistiku kohta. Selline raamistik 
peaks olema kooskõlas asjakohaste liidu õigusaktidega, nagu rahapesuvastased sätted, ja 
selle eesmärk peaks olema tagada kogu ühtsel turul ühine arusaamine digitaalsetest 
finantsidentiteetidest.
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SELETUSKIRI

Sissejuhatus

Digitaalne rahandus, mida nimetatakse ka finantstehnoloogiaks, seisneb uute tehnoloogiate 
kasutamises finantssektori tegevuse võimaldamiseks ja tõhustamiseks. Digitaalsel rahandusel 
on seega otsustav roll finantstegevuse arendamisel ja selle levimise suurendamisel, kuna selle 
rakendamine toob olulist kasu, nt üldine suurenev tõhusus, väiksemad kulud, tarbijate parem 
kaitse, andmehaldus ja läbipaistvus. Sellega kaasnevad võimalikud uuendused võivad aidata 
kaasa mitmete protsesside automatiseerimisele, aga ka paljudele investeerimis- ja 
haldusotsustele, ning on aidanud turuosalistele kättesaadavate andmete kvaliteedi parandamise 
kaudu kaasa tõhusamale otsuste tegemisele ja toimingute jälgitavusele. Uute tehnoloogiliste 
vahendite kasutuselevõtt finantssektoris võib õige juhtimise korral tuua alternatiivsete laenu- ja 
investeerimiskanalite kaudu kaasa ka suurema finantsilise kaasatuse ja tugevamad piiriülesed 
rahavood. Lisaks on digitaalsel rahandusel Euroopa kapitaliturgude liidu toimimise 
hõlbustamisel innovatsiooni ja piiriüleste tõkete kaotamisega seoses otsustav roll, kuni see jääb 
kapitaliturgude liidu laiemate eesmärkide lahutamatuks osaks. Võttes eriti arvesse praegust 
COVID-puhangut ja sellega kaasnenud digitaalsete vahendite kasutamise sagenemist, et 
tarbijad, investorid ja finantsasutused saaksid rahaasjadega tegeleda, kasvab jätkuvalt nii 
finantstehnoloogia maht kui ka olulisus ELi majanduse jaoks. 

Kuid samal ajal on tehnoloogia jätkuv areng ja selle võimalike rakenduste laiendamine teistes 
sektorites nii majanduslikust kui ka regulatiivsest seisukohast üks suuremaid probleeme. 
Finantstehnoloogia laienemisega kaasnevad finantsstabiilsuse, finantskuritegude ja 
tarbijakaitsega seonduvad riskid.

Lisaks neile regulatiivsetele probleemidele jätkub finantstehnoloogia globaalse turu 
laienemine, tuues esiplaanile rahvusvahelise koostöö tähtsuse selles valdkonnas. Euroopa Liit 
peab suutma reageerida kiiresti üleilmsetele arengusuundadele turul. Kuigi uute tehnoloogiate 
rakendamine finantstegevuses pakub Euroopa finantsjuhtimises osalejatele tohutult võimalusi, 
on Euroopa Liidul ka oht jääda oma ülemaailmsetest partneritest maha. Digitaalset rahandust 
puudutavad reguleerimiskorrad Euroopas on killustatud, samuti puuduvad riskikapital ja 
eelarvelised toetusvahendid olemasolevate finantstehnoloogia ettevõtjate kasvu 
kiirendamiseks. Seepärast on vaja, et Euroopa tasandil võetaks vastu mitmed seadusandlikud ja 
muud kui seadusandlikud meetmed, mille eesmärk on nii käsitleda eelnimetatud probleeme kui 
ka tugevdada ja laiendada digitaalse rahanduse sektorit kogu liidus.

Euroopa finantssektori ja eriti finantstehnoloogia sektori ettevõtjad vajavad tegevuse 
laiendamiseks ja õiguskindlas keskkonnas tegutsemiseks terviklikku ja stabiilset 
õigusraamistikku. Järelikult tuleks iga ettepanekuga, mille eesmärk on reguleerida tõhusalt 
tehnoloogia mõju rahandusele ja selle võimalikke riske, püüda eeskätt arendada võrdseid 
võimalusi (ühendades asjakohase järelevalve ja võrdse kohtlemise), keskendudes samal ajal 
selle kõige olulisematele finantsstabiilsuse riskidele. Komisjoni ettepanekud peaksid olema 
tehnoloogianeutraalsed ja järgima põhimõtet, mille kohaselt sama riskiga seotud tegevuste 
suhtes tuleb rakendada samasugust õiguslikku reguleerimist. Igas seadusandlikus ettepanekus 
tuleks lähtuda ka riskipõhisest lähenemisest ja selles tuleks panna alus finantsettevõtjate ja 
tarbijate võimalusele saada digitaalsest innovatsioonist üha rohkem kasu, tagades samas 
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võrdsed tingimused.

Lisaks sellele võiksid reguleerivate asutuste poolt kogu maailmas võetud meetmed olla heaks 
eeskujuks Euroopa seadusandjatele, kuna need näitavad erinevaid viise, kuidas ametiasutused 
on püüdnud tegeleda finantstehnoloogia laienemisest ja krüptovarade kasvavast kasutamisest 
tulenevate riskidega. Lisaks kolmandate riikide võetud meetmetele on rahvusvahelised 
institutsioonid, näiteks finantsstabiilsuse nõukogu, Rahvusvaheliste Arvelduste Pank ja G7 
stabiilse krüptovara töörühm (paljude teiste hulgas) teinud pingutusi, et luua finantstehnoloogia 
jaoks arukas regulatiivne käsitlusviis.

Käesoleva raporti peamised prioriteedid on käsitleda põhivaldkondi, mis eeldavad digitaalse 
rahandusega seotud üleeuroopalist õigusalast tegevust. Raportis käsitletakse kolme küsimust, 
mida tuleb seadusandliku tegevuse seisukohalt kaaluda: krüptovara, kübervastupidavusvõime 
ja andmed. Need valdkonnad on Euroopa digitaalse rahanduse edasise arengu jaoks keskse 
tähtsusega.

Krüptovarade raamistiku määratlemine
 
Erinevate krüptovarade ilmumine ja nendega seotud tehingute kasv on tekitanud arutelusid 
nende võimaliku mõju üle finantsstabiilsusele. Seega, kuna krüptovara turg, mis koosneb 
praegu 5100 krüptovarast, mille turukapitalisatsioon ületab 250 miljardit dollarit kogu 
maailmas,1 kasvab jätkuvalt, on oluline, et oleksime Euroopas valmis kasutama nende 
pakutavaid võimalusi, tagades samas, et me ei sea ohtu finantsstabiilsust. Lisaks suurendab 
finantsstabiilsusega seonduvaid potentsiaalseid riske tervikliku ja ühtse õigusraamistiku 
puudumine. Nii on see Euroopa Liidus, kus reguleerivad korrad on killustatud ja üldiselt 
vananenud ning seetõttu ei hinnata tõhusalt krüptovara laieneva kasutamise tagajärgi. Sellest 
tulenevalt peaks komisjon tegema ettepaneku luua krüptovarade raamistik, milles käsitletaks 
nende võimalikku mõju finantsturgudele, liigitades need vastavalt.
 
Käesolevas raporti projektis nõutakse, et komisjon hakkaks kaaluma, kuidas töötada välja 
krüptovarade taksonoomia, mille kõige sobivam lähtepunkt oleks ühine määratlus. Selline 
üleeuroopaline krüptovarade taksonoomia tugevdaks koostööd eri jurisdiktsioonide vahel ja 
tagaks turuosalistele õiguskindluse. Mis tahes taksonoomia mall peaks olema avatud, 
arvestades, et krüptovaradel on lähiaastatel tõenäoliselt ees märkimisväärne arenguperiood. 
Lisaks krüptovarade määratlemisele tuleks mis tahes regulatiivse algatusega püüda peamiselt 
keskenduda kõige pakilisematele riskidele, mis tulenevad krüptovara kasutamise laienemisest, 
ning tagada uute riskide tuvastamine varases etapis. Samuti tuleks käsitleda asjakohaselt riske, 
mis tulenevad pangandussektori suurenenud kokkupuutest krüptovarade hoidmisega.
 
Võrdsed võimalused on eeltingimus selleks, et tagada tegevuste ühesugune reguleerimine 
sõltumata sellest, millises liikmesriigis need tegevused toimuvad. Lisaks on oluline kaaluda, 
kuidas kohandada kehtivaid õigusakte, tagamaks, et krüptovarade kasutamisel ei esineks 
puudusi ega lünki.
 
Igal juhul peaksime krüptovarade määratluse väljatöötamisel ja tulevase taksonoomia 
käsitlemisel seadusandjana tunnistama, et krüptovarade areng tõenäoliselt lähitulevikus jätkub. 
Finantssektori tulevane innovatsioon võib seda tüüpi vara ulatust laiendada või isegi muuta 

1 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/648779/IPOL_STU(2020)648779_EN.pdf
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selle laadi ja võimalikku kasutust ning seepärast peaksid seadusandjad töötama välja 
krüptovarade paindliku regulatiivse käsitlusviisi. Nende areng ei tohiks muuta kogu 
õigusraamistikku aegunuks. Seega on vaja tagada, et krüptovaradele oleks alates nende 
emiteerimise hetkest tagatud õiguskindlus.

Õigusraamistikus oleks vaja tagada, et krüptovaraga tegutsemisel või selle hoidmisel oleksid 
investorid ja tarbijad piisavalt kaitstud. Investorite ja tarbijate piisava kaitse tagamiseks tuleks 
kohandada põhimõttest „tunne oma klienti“ tulenevaid kohustusi ja aluseks oleva tehnoloogia 
järelevalvet.

Finantssektori kübervastupidavusvõime ühine käsitlusviis

Kuna me tugineme finantssektoris üha rohkem tehnoloogiale, on ka ettevõtete jaoks oluline 
tugevdada kübervastupidavusvõimet, et kaitsta end sisemistest tõrgetest või välistest teguritest 
tingitud võimalike häirete eest. 

Seepärast peaks komisjon pakkuma välja sihipärased meetmed küberturvalisuse 
suurendamiseks, käsitledes finantssektorit puudutavates kehtivates õigusaktides esinevaid 
vastuolusid ja puudusi. Seega võib olla asjakohane teha ettepanek raamistiku kohta, mida 
kohaldatakse peamiselt finantssektori suhtes. Selle raamistiku eesmärk peaks olema kehtivate 
eeskirjade ajakohastamine ja ühtlustamine, keskendudes samal ajal finantssektoriga seotud 
murekohtadele. 

Lisaks on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kiire areng loonud vajaduse käsitleda 
olemasoleva õigusraamistiku vastuolusid ja puudusi, mis on ilmnenud selle kohaldamisel. 
Seega peaksid kõik IKT valdkonna õigusaktide muudatused keskenduma selle 
ajakohastamisele; ühtlustada tuleks aruandluseeskirjad, võttes arvesse varasemaid intsidente; 
tuleks tugevdada järelevalvet IKT valdkonna kriitilise tähtsusega kolmandatest isikutest 
teenuseosutajate üle ning töötada välja ühine raamistik kõiki finantssektoreid hõlmavateks 
läbistus- ja operatiivvastupidavusvõime katseteks.
 
Raportis kutsutakse komisjoni üles käsitlema neid probleeme, ergutades samas täiendavat 
kooskõlastamist liikmesriikide ja Euroopa reguleerivate ja järelevalveasutuste vahel.
 
Andmed

Andmepõhine innovatsioon on majanduskasvu ja töökohtade loomise peamine liikumapanev 
jõud Euroopas ja kogu maailmas. Selleks, et EL saaks sellest kasvust kasu, on oluline, et iga 
sektori jaoks oleks olemas õige andmepoliitika, mis võimaldaks praeguste raamistike, näiteks 
isikuandmete kaitse üldmääruse kaudu luua tarbijate poolel usaldust, võimaldades samal ajal 
ka finantssektori ettevõtetel saada kasu andmete jagamisest kogu ühtsel turul. 

Seepärast on digitaalse rahanduse sektoris oluline, et kehtestaksime õiged meetmed, mis võivad 
aidata edendada majanduskasvu ja tagada juurdepääsu rahastamisele paljude ettevõtjate jaoks, 
alates mikroettevõtjatest ja VKEdest kuni suurettevõtjateni. Andmete jagamine aitaks selle 
raames tagada, et Euroopa ettevõtted saavad teha uuendusi ja laieneda nii liidus kui ka 
väljaspool. Õige poliitika tagab asümmeetria ja riskide samaaegse vähenemise, samal ajal kui 
kvaliteetsete ja juurdepääsetavate andmete puudumine võib takistada Euroopa ettevõtete 
laienemist.
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Seega on andmetöötlus finantstehnoloogia oluline osa, mistõttu on vaja lisada järjepidevad, 
tehnoloogianeutraalsed meetmed, mille eesmärk on tagada finantssektoris andmete asjakohane 
töötlemine.
 
Lisaks sellele eeldab ELi tavapärane roll andmealaste ülemaailmsete standardite kehtestajana 
finantsettevõtjate läbiviidava andmehalduse ambitsioonikat regulatiivset käsitlusviisi, mille 
raames on seadusandjate jaoks esmatähtsal kohal tarbijakaitse, võttes arvesse, et 
finantsasutused kasutavad juba praegu tarbijaandmeid, mis on praegusel ajal eriti kasulikud, 
arvestades nende analüüsi võimaldavaid arenevaid tehnoloogilisi vahendeid (nn suurandmed). 
Selline kasutamine peab olema suurema järelevalve all, eriti kui see on kavandatud viisil, mis 
on suunatud mudelite läbipaistmatusele, tagades samal ajal finantsjuhtimises osalejatele õiglase 
juurdepääsu asjakohastele andmetele.
 
Viimasena kutsutakse raportis komisjoni üles uurima võimalust kehtestada klientide digitaalse 
registreerimise ja digitaalsete finantsidentiteetide kasutamise raamistik, milles võetakse arvesse 
ka kehtivaid riiklikke meetmeid, kuna selline raamistik hõlbustaks finantsilist kaasatust ja 
finantsteenuste piiriülest osutamist ühtsel turul.


