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TAIRISCINT I GCOMHAIR RÚN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

le moltaí don Choimisiún maidir le hAirgeadas Digiteach: rioscaí atá ag teacht chun 
cinn ó thaobh criptea-shócmhainní de – dúshláin rialála agus mhaoirseachta i réimse na 
seirbhísí airgeadais, na n-institiúidí agus na margaí
(2020/2034(INL))

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint d’Airteagal 225 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

– ag féachaint don Teachtaireacht ón gCoimisiún an 8 Marta 2018 dar teideal ‘Plean 
Gníomhaíochta FinTech: D’earnáil airgeadais Eorpach atá níos iomaíche agus níos 
nuálaí’1,

– ag féachaint don Tuarascáil chríochnaitheach an 13 Nollaig 2019 ón Sainghrúpaí de chuid 
an Choimisiúin maidir le Bacainní Rialála ar an Nuálaíocht Airgeadais: 30 moladh maidir 
le rialáil, nuálaíoch agus airgeadas,

– ag féachaint don Chomhchomhairle ó na hÚdaráis Eorpacha Maoirseachta don 
Choimisiún an 10 Aibreán 2019 maidir leis an ngá atá le feabhsuithe reachtacha i ndáil le 
ceanglais bainistithe riosca TFC in earnáil airgeadais an Aontais,

– ag féachaint don Chomhchomhairle ó na hÚdaráis Eorpacha Maoirseachta don 
Choimisiún an 10 Aibreán 2019 maidir leis na costais agus leasanna a bhaineann le creat 
comhtháite tástála cibear-athléimneachta a fhorbairt do rannpháirtithe agus bonneagair 
shuntasacha margaidh laistigh d’earnáil airgeadais an Aontais ina iomláine,

– ag féachaint do na Treoirlíne maidir le TFC agus bainistiú riosca slándála ón Údarás 
Baincéireachta Eorpach an 29 Samhain 2019,

– ag féachaint don Tuarascáil ón Údarás Baincéireachta Eorpach le comhairle don 
Choimisiún maidir le criptea-shócmhainní an 9 Eanáir 2019,

– ag féachaint don chomhairle ón Údarás Eorpach um Urrúis agus Margaí don Choimisiún 
maidir le Tairiscintí Tosaigh Monaí agus Criptea-shócmhainní an 9 Eanáir 2019,

– ag féachaint don Pháipéar Comhairliúcháin ón gCoimisiún Eorpach maidir le creat AE 
do mhargaí criptea-shócmhainní ó Nollaig 2019,

– ag féachaint don tuarascáil ó Bhanc Ceannais Eorpach maidir leis na himpleachtaí a 
bhaineann le digitiú in íocaíochtaí miondíola do ról tiomántóra an Eorachórais,

– ag féachaint d’eochairóráid Benoît Coeure, ‘FinTech do Chách’ an 31 Eanáir 2019,

– ag féachaint d’eochairóráid Yves Mersch, ‘Córais iasachta agus íocaíochta  ina gcíor 
thuathail: dúshláin FinTech’ an 26 Feabhra 2019, ag an 3ú Comhdháil Bhliaintúil ar 

1 COM/2018/0109 final
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Theicneolaíocht Airgeadais agus an Nuálaíocht Dhigiteach,

– ag féachaint don tuarascáil ón mBord um Chobhsaíocht Airgeadais ar Impleachtaí 
Cobhsaíochta Airgeadais ó Shaincheisteanna FinTech, Maoirseoireachta agus Rialála a 
Thuilleann Aird na nÚdarás an 27 Meitheamh 2017,

– ag féachaint don tuarascáil ón mBord um Chobhsaíocht Airgeadais, ‘Teicneolaíochtaí 
airgeadais díláraithe. Tuarascáil ar impleachtaí cobhsaíocht airgeadais, rialála agus 
rialachais’ an 6 Meitheamh 2019,

– ag féachaint don tuarascáil ón mBord um Chobhsaíocht Airgeadais, ‘Criptea-
shócmhainní: Tuarascáil chuig G20 ar obair FCB agus na gcuideachtaí a dhéanann 
caighdeáin a shocrú’, an 16 Iúil 2018,

– ag féachaint don tuarascáil ón mBord um Chobhsaíocht Airgeadais ar FinTech agus 
struchtúr an mhargaidh i seirbhísí airgeadais, Forbairtí margaidh agus impleachtaí 
cobhsaíochta airgeadais féideartha an 14 Feabhra 2019,

– ag féachaint don imscrúdú a rinne Grúpa Oibre G7 um Stablecoin maidir le tionchar 
Stablecoin domhanda ó Dheireadh Fómhair 2019,

– ag féachaint don anailís ón mBanc um Shocraíochtaí Idirnáisiúnta, ‘Freagartha beartais 
ar FinTech: forléargas trastíre’ ó Eanáir 2020,

– ag féachaint don idirghabháil ó Fernando Restoy, ‘Rialú FinTech: cad atá ar siúl , agus 
cá bhfuil na dúshláin?’ an 16 Deireadh Fómhair 2019, ag an 16ú Comhphlé beartais 
réigiúnaigh baincéireachta san earnáil phoiblí-phríobháideach de chuid ASBA-BID-
FELABAN,

– ag féachaint do Rialacha 47 agus 54 dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus 
Airgeadaíochta (A9-0000/2020), 

A. de bhrí gur réimse síor-athraitheach é an t-airgeadas digiteach san earnáil airgeadais a 
bhfuil faireachán agus breithniú leanúnach de dhíth aige ar leibhéal an tionscail agus ar 
leibhéal rialála araon;

B. de bhrí go n-úsáidtear ‘criptea-shócmhainní’ chun tagairt a dhéanamh do raon leathan 
sócmhainní digiteacha, lena n-áirítear ach gan a bheith teoranta d’airgeadraí agus licíní 
fíorúla;

C. de bhrí gurb iad an dá ghné is coitianta de chriptea-shócmhainní a ghlactar ná (i) nádúr 
príobháideach na sócmhainne, agus (ii) úsáid teicneolaíochta cripteagrafaíochta agus 
mórleabhar dáilte (DLT) nó teicneolaíochtaí comhchosúla chun taca a chur faoi 
mhalartuithe na sócmhainne;

D. de bhrí go léiríonn stablecoin gnéithe atá comhchosúil le criptea-shócmhainní agus nach 
dtógann sé foirm aon airgeadra ar leith, ach go mbraitheann sé ar shraith uirlisí a bhfuil 
sé d’aidhm acu athruithe a bpraghais mar a ainmnítear in airgeadra a íoslaghdú;
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E. de bhrí go bhfuil Airgeadra Digiteach ó Bhanc Ceannais (CBDC) bunaithe ar choincheap 
sócmhainne cobhsaí, go bhfuil sé ceannasach ó thaobh a chineál de agus go bhfuil sé 
éagsúil dá bhrí sin ó chriptea-shócmhainní;

F. de bhrí go bhfuil tionscnaimh fhéideartha chun CBDCanna a chur chun feidhme á 
mbreithniú faoi láthair, laistigh den Aontas agus ar leibhéal domhanda araon;

G. de bhrí go bhfuil gné láidir thrasteorann ag an airgeadas digiteach, a théann thar leibhéal 
an Aontais agus go bhfuil comhair idirnáisiúnta sa réimse sin bunriachtanach dá bharr 
sin;

H. de bhrí, de réir sonraí ón margadh, ag tú 2020, ba ann do os cionn 5,100 criptea-
shócmhainn go domhanda, le caipitliú iomlán margaidh de os cionn USD 250 billiún2;

I. de bhrí gur thug saineolaithe ón mBanc Ceannais Eorpach (BCE) dá n-aire ina 
bhfoilseachán in 20193, cé go bhfuil criptea-shócmhainní thar a bheith amhantrach, ní 
bagairt láithreach iad don chobhsaíocht airgeadais; 

J. de bhrí go féidir leis an airgeadas digiteach rannchuidiú i roinnt bealaí chun dul i ngleic 
le héifeachtaí eacnamaíocha ráig COVID-19 ó thaobh iarmhairtí do shaoránaigh, do 
FBManna agus do gnólachtaí agus seirbhísí airgeadais eile de;

K. de bhrí gurb í an earnáil airgeadais an t-úsáideoir is mó ar domhan de theicneolaíocht na 
faisnéise agus na cumarsáide (TFC), arb ionann í agus cúigiú cuid de chaiteachas iomlán 
TFC;

L. de bhrí go mbeidh gá le hathléimneacht oibríochtúil níos láidre agus leis an maoirseacht 
chomhfhreagrach iomchuí de bharr an mhéadaithe ar úsáid na hintleachta saorga i 
seirbhisí airgeadais;

M. de bhrí gur féidir le fadhbanna oibríochtúla, go háirithe TFC agus rioscaí slándála, rioscaí 
córasacha a ghiniúint don earnáil airgeadais; 

N. de bhrí go bhfuil cur chuige treallach ann i nósanna AE maidir le seirbhísí airgeadais faoi 
láthair i dtaca le saincheist forálacha riosca oibriúcháin;

O. de bhrí go n-éilíonn TFC agus na rioscaí slándála atá ag bagairt ar an earnáil airgeadais, 
agus leibhéal a comhtháthaithe ar leibhéal AE, gníomhaíochtaí sonracha agus níos 
forbartha a chuireann le Treoir NIS agus a théann os a chionn sin;

P. de bhrí gur dlúthchuid den obair ar athléimneacht oibríochtúil na n-institiúidí airgeadais 
ar leibhéal domhanda í an chibear-athléimneacht;

Moltaí:

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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Breithnithe Ginearálta

1. á chur in iúl gur geal léi an gealltanas ón gCoimisiún críoch a chur le Plean 
Gníomhaíochta maidir le FinTech faoi Ráithe 3 2020; á mheas go bhfuil togra ón 
gCoimisiún maidir le criptea-shócmhainní, mar aon le gníomh trasearnálach um 
sheirbhísí airgeadais maidir le hathléimneacht oibríochtúil agus cibear-athléimneacht, 
tráthúil agus riachtanach de bharr forbairtí sna margaí le déanaí; á iarraidh go ndéanfaidh 
an Coimisiún ar bhonn Airteagal 144 togra a thíolaic de réir na moltaí a leagtar amach 
san Iarscríbhinn a ghabhann leis seo; 

2. á mheas go mbeidh FinTech lárnach i rathúnas Aontas na Margaí Caipitil (CMU) agus ag 
spreagadh don Choimisiún a mheas conas tairbhí na Teicneolaíochta Airgeadais a úsáid 
chun comhtháthú margaidh caipitil a chur chun tosaigh san Aontas;

3. á thabhairt chun suntais a thábhachtaí atá sé don Choimisiún a chuid oibre a ailíniú le 
fóraim idirnáisiúnta agus comhlachtaí rialála i dtaobh caighdeán idirnáisiúnta a fhorbairt 
i bhfianaise an nádúr trasdlínsiúla atá ag an airgeadas digiteach;

4. á iarraidh ar an gCoimisiún cur chuige comhréireach, trasearnálach agus iomlánaíoch a 
úsáid ina chuid oibre ar FinTech;

5. á iarraidh ar an gCoimisiún gníomhú mar cheannródaí chun timpeallacht fhabhrach a 
chruthú do mhoil agus gnólachtaí Eorpacha FinTech uas-scálú a dhéanamh; 

6. á chur i bhfáth gur cheart dlí agus maoirseacht i réimse FinTech a bheith bunaithe ar na 
prionsabail seo a leanas:

a. ba cheart na seirbhísí céanna agus na rioscaí comhchosúla a bhaineann leo a bheith 
faoi réir na rialacha céanna;

b. neodracht na teicneolaíochta;

c. cur chuige riosca-bhunaithe;

7. á chur i bhfios nár cheart go ndéanfadh bearta ar leibhéal an Aontais srian a chur ar 
dheiseanna do ghnólachtaí fás agus forbairt a dhéanamh laistigh den Aontas;

8. á thabhairt chun suntais an tábhacht a bhaineann leis an triantán muiníne, céannachta agus 
sonraí chun a áirithiú gur féidir le hoibreoirí, tomhaltóirí agus maoirseoirí muinín a bheith 
acu san airgeadas digiteach; 

Creat do Chriptea-shócmhainní a shainmhíniú

9. á mheas go bhfuil forbairt tacsanomaíochta uile-Eorpaí do chriptea-shócmhainní 
inmhianaithe mar chéim i dtreo comhthuiscint a chothú, comhoibriú ar fud dlínsí a éascú 
agus deimhneacht rialála níos mó a sholáthar do rannpháirtithe sa mhargaidh atá i mbun 
gníomhaíochta trasteorann; ag moladh tábhacht an chomhair idirnáisiúnta agus 
tionscnaimh dhomhanda a chur san áireamh maidir le creataí do chriptea-shócmhainní, 
agus aird á tabhairt go háirithe go bhfeidhmíonn siad gan beann ar theorainneacha; ag 
tabhairt rabhaidh, áfach, go bhféadfadh sé a bheith níos iomchuí don deighleog shíor-
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athraitheach sin den mhargadh teimpléad tacsanomaíochta nach bhfuil dáta deireadh leis 
a forbairt;

10. á chreidiúint, dá bhrí sin, gur cheart go mbeadh aon aicmiú breise cothrom agus solúbtha 
chun spás a thabhairt don nuálaíocht san earnáil agus chun a áirithiú san am céanna gur 
féidir rioscaí a shainaithint ag céim luath;

11. á chur i bhfáth thairis sin, go bhfuil gá le treoir shoiléir ar na próisis rialaitheacha agus 
stuamachta is infheidhme chun deimhneacht rialála maidir le criptea-shócmhainní a 
sholáthar; 

12. á chur i bhfios go mbeidh gá le rialacháin atá ann cheana a chur i bhfeidhm ar chriptea-
shócmhainní nach ndearnadh rialáil orthu roimhe sin, agus beidh gá le córais rialála 
shaincheaptha do ghníomhaíochtaí síor-athraitheacha criptea-shócmhainní, amhail 
tairiscintí tosaigh monaí;

13. á thabhairt chun suntais gur cheart go mbeadh creat coiteann de chuid an Aontais maidir 
le criptea-shócmhainní ina chabhair chun cosaint tomhaltóirí agus infheisteoirí a mhéadú, 
feabhas a chur ar oibleagáidí “Bíodh aithne agat ar do chustaiméirí” agus ar 
fhormhaoirseacht na bunteicneolaíochta;

Cur chuige comhchoiteann maidir le cibear-athléimneacht na hearnála airgeadais

14. á chur i bhfios leis an méadú atá ag teacht ar sheirbhísí airgeadais a dhigitiú, mar aon le 
seachfhoinsiú a dhéanamh chuig soláthraithe seachtracha réiteach nó cothabhála TF, 
amhail néalsoláthraithe, tá neamhchosaint institiúidí agus margaí airgeadais ar 
mhíshocracht, arb iad teipeanna inmheánacha nó ionsaithe seachtracha is cúis leo, ag éirí 
níos suntasaí;

15. á iarraidh ar an gCoimisiún athruithe reachtacha a mholadh i réimse TFC agus cheanglais 
na cibearshlándála d’earnáil airgeadais an Aontais chun aghaidh a thabhairt ar aon 
neamhréireachtaí, bearnaí agus bealaí éalaithe atá ann sa dlí ábhartha;

16. á mheas gur cheart go ndíreofaí ar cheithre phríomhréimse sna hathruithe sin:

a. nuachóiriú;

b. ailíniú rialacha tuairiscithe maidir le teagmhais TFC;

c. creat coiteann maidir le tástálacha athléimneachta dul i bhfód agus oibríochtúla ar 
fud gach earnáil airgeadais;

d. formhaoirseacht sholáthraithe criticiúla tríú páirtí TFC;

17. á chur i bhfáth an gá atá le faisnéis a roinnt níos mó, go háirithe faoi theagmhais, agus le 
comhordú feabhsaithe idir údaráis rialála agus maoirseachta ábhartha;

Sonraí

18. á mheabhrú di go bhfuil ról lárnach ag bailiú agus anailísiú sonraí do FinTech, agus dá 
bhrí sin, á thabhairt chun suntais an gá atá leis na dlíthe maidir le sonraí atá ann cheana a 
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chur i bhfeidhm go comhsheasmhach agus go neodrach ó thaobh na teicneolaíochta de;

19. á chur i bhfios gurb é an tAontas is mó a shocraíonn caighdeáin ar bhonn domhanda ó 
thaobh cosaint sonraí pearsanta de; á thabhairt chun suntais gur cheart go gcomhlíonfaí 
na caighdeáin ábhartha ar fad san aistriú agus úsáid de shonraí pearsanta agus 
neamhphearsanta in earnáil na seirbhísí airgeadais agus go lamhálfaí don sreabhadh 
sonraí a theastódh chun tionscnaimh nuálacha airgeadais a uas-scálú;

20. á iarraidh, ina leith sin, go ndéanfaidh an Coimisiún scrúdú ar conas a áiritheofar gur 
féidir le heintitis airgeadais dhigitigh rochtain a fháil ar shonraí ábhartha agus úsáideacha 
ar bhonn cothroime chun cabhrú lena gcinntiú gur féidir le gnólachtaí FinTech fás laistigh 
agus lasmuigh den Aontas;

21. á iarraidh go ndéanfaidh an Coimisiún breithniú ar chreat maidir le hionduchtú digiteach 
agus ar úsáid céannachtaí digiteacha airgeadais, a mbeadh sé d’aidhm acu na bearta sin a 
chomhchuibhiú ar fud an Aontais a mhéid is gá;

22. á chur i bhfios go bhfuil sonraí tomhaltóra nó ‘mórshonraí’ in úsáid ar bhonn níos mó ag 
institiúidí airgeadais; á mheabhrú di forálacha Airteagal 71 de RGCS agus á iarraidh ar 
na geallsealbhóirí uile a gcuid iarrachtaí a mhéadú chun forfheidhmiú na gceart atá ann a 
ráthú;

23. á chreidiúint go bhféadfaidh easpa na sonraí inrochtana agus na faisnéise maidir le 
gníomhaíochtaí FinTech a bheith ina bacainn ar fhás; ag moladh go mbeadh tuilleadh 
trédhearcachta agus tuairisciú feabhsaithe ann maidir le gníomhaíochtaí FinTech chun 
neamhshiméadrachtaí agus rioscaí a laghdú;

24. á iarraidh go ndéanfar formhaoirseacht éifeachtach ar anailísíocht ‘mhórshonraí’ ar 
bhealach a théann i ngleic le doiléireacht na samhlacha agus a áiritheoidh ag an am céanna 
go mbeidh rochtain leordhóthanach ar shonraí ábhartha agus ar ardcháilíocht;

25. á threorú dá hUachtarán an rún seo agus na moltaí a ghabhann leis a chur ar aghaidh chuig 
an gCoimisiún agus chuig an gComhairle, agus chuig parlaimintí agus rialtais na 
mBallstát.
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IARSCRÍBHINN A GHABHANN LEIS AN TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚIN:
MOLTAÍ I dTAOBH INNEACHAR AN TOGRA A IARRTAR

A. PRIONSABAIL AGUS AIDHMEANNA AN TOGRA

1. An obair bhunaidh a dhéanamh do chur chuige a bheidh dírithe ar an todhchaí i leith 
rialacha a bhaineann leis an airgeadas digiteach san Aontas;

2. A áirithiú gur féidir leis an airgeadas digiteach leanúint de bheith ina spreagadh nuálach 
don fhás agus do phoist ar fud an mhargaidh aonair;

3. Comhthuiscint ar na príomh-shaincheisteanna a bhaineann leis an airgeadas digiteach a 
chothú agus comhchuibhiú na bhforálacha ábhartha a spreagadh, as a dtiocfaidh 
gníomhaíocht fheabhsaithe trasteorann;

4. Comhroinnt sonraí a mhéadú i gcomhréir le prionsabail an Aontais chun an nuálaíocht a 
spreagadh. Ba cheart go mbeadh sé mar aidhm leis rochtain ar shonraí poiblí a éascú ar 
fud an Aontais. Ní hamháin go rachadh sé sin chun tairbhe do chuideachtaí airgeadais 
dhigitigh, ach bheadh sé chun tairbhe roinnt réimsí beartais eile de chuid an Aontais agus 
chuirfeadh sé le trédhearcacht an mhargaidh;

5. Trí réimse le haghaidh ghníomhaíocht tosaigh an Aontais a mheas, creat a fhorbairt go 
sonrach le haghaidh criptea-shócmhainní, creat a fhorbairt le haghaidh cibear-
athléimneachta agus athléimneachta oibríochtúla, agus oibriú freisin chun coincheap an 
ionduchtaithe dhigitigh laistigh den mhargadh aonair a chomhchuibhiú.

B. GNÍOMHAÍOCHT ATÁ LE MOLADH

1. Togra reachtach maidir le Criptea-shócmhainní a chur ar aghaidh, lena dtabharfar 
deimhneacht dhlíthiúil maidir le déileáil le Criptea-shócmhainní agus cosaint tomhaltóirí 
agus infheisteoirí a áirithiú ag an am céanna. Ba cheart go mbreithneofaí tacsanomaíocht 
oscailte i gcreat den sórt sin agus go mbeadh sé d’aidhm aige reachtú de réir an 
phrionsabail go gcuirtear na rialacha céanna i bhfeidhm de réir na gníomhaíochta agus na 
rioscaí céanna;

2. Togra reachtach maidir le cibear-athléimneacht a mholadh, lena n-áiritheofar caighdeáin 
chomhsheasmhacha slándála TFC ar fud earnáil airgeadais an Aontais. Ba cheart go 
mbeadh creat den sórt sin dírithe ar an todhchaí agus ar nuachóiriú a dhéanamh ar na 
rialacha reatha is infheidhme a bhaineann le cibear-athléimneacht, agus deireadh á chur 
le haon bhealaí éalaithe agus aon bhearnaí rialála, a d’fhéadfadh a bheith ina riosca do 
ghnólachtaí, infheisteoirí agus tomhaltóirí;

3. Creat maidir le hionduchtú digiteach a mholadh. Ba cheart go gcomhlíonfadh creat den 
sórt sin reachtaíocht ábhartha an Aontais amhail forálacha Frithsciúrtha Airgid agus go 
mbeadh sé mar aidhm leis comhthuiscint ar chéannachtaí digiteacha airgeadais ar fud an 
mhargaidh aonair a áirithiú.
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RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Réamhrá

Is éard atá i gceist leis an airgeadas digiteach, ar a dtugtar FinTech freisin, teicneolaíochtaí nua 
a úsáid chun gníomhaíochtaí na hearnála airgeadais a chumasú agus a fheabhsú. Dá bhrí sin, tá 
ról lárnach ag an airgeadas digiteach maidir le gníomhaíochtaí airgeadais a fhorbairt agus a 
leitheadúlacht a mhéadú toisc go bhfuil tairbhí suntasacha ag baint lena chur i bhfeidhm, amhail 
méadú ginearálta ar éifeachtúlacht, laghdú ar chostais, cosaintí níos fearr do thomhaltóirí, 
bainistiú sonraí agus trédhearcacht. Is féidir leis na nuálaíochtaí a d’fhéadfadh sé a thabhairt 
isteach cur le huathoibriú roinnt próiseas, chomh maith le go leor cinntí infheistíochta agus 
riaracháin, agus chuir siad le cinnteoireacht agus inrianaitheacht níos éifeachtúla oibríochtaí, trí 
fheabhas a chur ar cháilíocht na sonraí atá ar fáil d’oibreoirí margaidh. Trí ionstraimí 
teicneolaíochta nua a thabhairt isteach san earnáil airgeadais, is féidir níos mó den chuimsiú 
airgeadais a bheith ann agus sreafaí airgeadais trasteorann a neartú trí bhealaí malartacha 
iasachtaithe agus infheistíochta, má dhéantar iad a bhainistiú i gceart. Thairis sin, chun Aontas 
na Margaí Caipitil san Eoraip a éascú, beidh ról lárnach ag an airgeadas digiteach ó thaobh na 
nuálaíochta de agus ó thaobh bacainní trasteorann a bhriseadh de a fhad is a bheidh sé ina 
dhlúthchuid de chuspóirí Aontas na Margaí Caipitil i gcoitinne. Ag cur san áireamh go háirithe 
ráig reatha COVID-19 agus an fás a bhaineann leis an úsáid a bhaintear as modhanna digiteacha 
do thomhaltóirí, d’infheisteoirí agus d’institiúidí airgeadais chun dul i ngleic le hairgeadas, 
leanfaidh FinTech de bheith ag fás ó thaobh a mhéid de agus a thábhacht do gheilleagar an 
Aontais. 

Ag an am céanna, áfach, tá éabhlóid leanúnach na teicneolaíochta agus méadú na n-iarratas a 
d’fhéadfadh a bheith aici in earnálacha eile ar cheann de na dúshláin is mó ó thaobh 
eacnamaíochta agus rialála de. Baineann rioscaí i réimsí amhail cobhsaíocht airgeadais, 
coireacht airgeadais agus cosaint tomhaltóirí le leathnú FinTech.

Taobh amuigh de na dúshláin rialála sin, leanfaidh an margadh domhanda FinTech de bheith 
ag leathnú, rud a chuirfidh an tábhacht a bhaineann le comhar idirnáisiúnta sa réimse seo chun 
tosaigh. Ní mór don Aontas Eorpach a bheith in ann freagairt ar bhealach solúbtha d’fhorbairtí 
domhanda sa mhargadh. Thairis sin, agus cé go mbaineann deiseanna ollmhóra do 
ghníomhaithe airgeadais Eorpacha le teicneolaíochtaí nua a chur i bhfeidhm ar ghníomhaíochtaí 
airgeadais, tá an tAontas Eorpach i mbaol titim chun deiridh ar a chontrapháirtithe domhanda. 
Tá ilroinnt na gcóras rialála maidir le hairgeadas digiteach, chomh maith le heaspa caipitil 
fiontair agus ionstraimí buiséadacha chun borradh a chur faoin bhfás i gcuideachtaí FinTech 
atá ann cheana san Eoraip. Iarrtar leis sin go nglacfar roinnt beart reachtach agus 
neamhreachtach ar an leibhéal Eorpach, lena ndírítear ar aghaidh a thabhairt ar na dúshláin 
thuasluaite agus ar earnáil an airgeadais dhigitigh a chomhdhlúthú agus a leathnú ar fud an 
Aontais.
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Tá creat rialála atá cuimsitheach agus cobhsaí de dhíth ar eintitis airgeadais Eorpacha agus go 
háirithe ar eintitis FinTech chun a gcuid gníomhaíochtaí a leathnú agus chun feidhmiú le 
deimhneacht dhlíthiúil. Dá bhrí sin, aon togra a bhfuil sé mar aidhm leis tionchar na 
teicneolaíochta ar airgeadas, agus na rioscaí a d’fhéadfadh a bheith ag gabháil léi, a rialáil go 
héifeachtúil, ba cheart é a bheith mar phríomhaidhm leis cothroime iomaíochta a fhorbairt 
(formhaoirseacht iomchuí agus cóir chomhionann a chomhcheangal), agus díriú ag an am 
céanna ar na rioscaí is suntasaí a bhaineann leis an gcobhsaíocht airgeadais. Ba cheart na tograí 
ón gCoimisiún a bheith neodrach ó thaobh na teicneolaíochta de agus ba cheart prionsabal na 
reachtaíochta céanna maidir le gníomhaíochtaí comhchosúla a mbaineann an riosca céanna leo 
a chur i bhfeidhm. Ba cheart go nglacfar cur chuige rioscabhunaithe le haon togra reachtach 
agus go leagfaí amach an obair bhunaidh d’eintitis airgeadais agus do thomhaltóirí chun go 
mbeidh siad in ann leas níos mó a bhaint as nuálaíocht dhigiteach, agus cothroime iomaíochta 
á soláthar ag an am céanna.

Thairis sin, d’fhéadfadh na gníomhaíochtaí a dhéanann rialtóirí ar fud an domhain a bheith ina 
sampla maith do reachtóirí Eorpacha, mar léiríonn siad na bealaí éagsúla ina bhfuil sé d’aidhm 
ag na húdaráis aghaidh a thabhairt ar na rioscaí a eascraíonn as an teicneolaíocht airgeadais a 
leathnú agus ar úsáid criptea-shócmhainní atá ag dul i méid. Chomh maith leis na bearta a ghlac 
tríú tíortha, tá iarrachtaí déanta ag institiúidí idirnáisiúnta amhail an Bord um Chobhsaíocht 
Airgeadais, an Banc um Shocraíochtaí Idirnáisiúnta agus Grúpa Oibre G7 um Stablecoin (i 
measc go leor eile) cur chuige rialála cliste a fhorbairt maidir le FinTech.

Is iad príomhthosaíochtaí na tuarascála sin ná díriú ar na príomhréimsí ina n-éilítear freagairt 
rialála uile-Eorpach ar airgeadas digiteach. Tugtar aghaidh sa tuarascáil ar 3 shaincheist atá le 
breithniú le haghaidh gníomhaíocht reachtach: Criptea-shócmhainní, cibear-athléimneacht agus 
sonraí. Tá na réimsí sin lárnach i bhforbairt an airgeadais dhigitigh san Eoraip amach anseo.

Creat do chriptea-shócmhainní a shainmhíniú
 
Mar gheall ar theacht i láthair criptea-sócmhainní éagsúla agus leathnú na n-idirbheart a 
mbaineann leo, tá díospóireachtaí ann maidir leis an tionchar a d’fhéadfadh a bheith acu ar an 
gcobhsaíocht airgeadais. Dá bhrí sin, de réir mar a leanann an margadh criptea-sócmhainní ag 
fás, arb ionann é faoi láthair agus 5 100 criptea-sócmhainn a bhfuil caipitliú margaidh breis 
agus $250bn ar fud an domhain acu1, tá sé tábhachtach go bhfuilimid réidh san Eoraip chun na 
deiseanna a chuireann siad ar fáil a thapú agus a áirithiú ag an am céanna nach mbeidh 
cobhsaíocht airgeadais á cur i mbaol againn. Thairis sin, tá méadú tagtha ar na rioscaí a 
d’fhéadfadh a bheith ann don chobhsaíocht airgeadais de dheasca easpa creata rialála atá 
cuimsitheach agus comhleanúnach. Is é sin an cás san Aontas Eorpach, áit a bhfuil na córais 
rialála ilroinnte agus as dáta go ginearálta, agus dá bhrí sin, ní dhéantar measúnú éifeachtúil leo 
ar na himpleachtaí a bhaineann le leathnú a dhéanamh ar úsáid criptea-sócmhainní. Dá bhrí sin, 
ba cheart don Choimisiún togra a chur ar aghaidh arb é is aidhm dó creat maidir le criptea-
shócmhainní a chur le chéile lena dtabharfar aghaidh ar an tionchar a d’fhéadfadh a bheith acu 
ar mhargaí airgeadais, agus iad a aicmiú dá réir sin.
 
Sa dréacht-tuarascáil sin, iarrtar ar an gCoimisiún tús a chur le breithniú a dhéanamh ar conas 
tacsanomaíocht a bhaineann le criptea-shócmhainní a fhorbairt, le sainmhíniú coiteann ar an 
túsphointe is iomchuí. Le tacsanomaíocht uile-Eorpach den sórt sin le haghaidh criptea-

1 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/648779/IPOL_STU(2020)648779_EN.pdf
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shócmhainní, chuirfí feabhas ar an gcomhar idir dlínsí éagsúla agus thabharfaí deimhneacht 
dhlíthiúil d’oibreoirí margaidh. Níor cheart dáta deiridh a bheith ag aon teimpléad 
tacsanomaíochta oscailte, ós rud é gur dócha go mbeidh tréimhse shuntasach éabhlóide ag 
criptea-shócmhainní sna blianta amach romhainn. Chomh maith le criptea-shócmhainní a 
shainmhíniú, ba cheart go mbeadh sé mar phríomhaidhm ag aon tionscnamh rialála díriú ar na 
rioscaí is práinní a eascraíonn as an méadú ar úsáid criptea-shócmhainní, mar aon lena áirithiú 
gur féidir rioscaí nua a shainaithint ag céim luath. Ba cheart dul i ngleic go hiomchuí freisin 
leis na rioscaí a eascraíonn as neamhchosaint mhéadaithe na hearnála baincéireachta ar 
ghabháltais criptea-shócmhainní.
 
Ní mór cothroime iomaíochta a bheith ann chun a áirithiú go gcuirfear an chóir rialála chéanna 
ar oibríochtaí gan beann ar an mBallstát ina bhfuil na hoibríochtaí sin ar bun. Chomh maith leis 
sin, tá sé tábhachtach breithniú a dhéanamh ar conas an reachtaíocht atá ann faoi láthair a 
oiriúnú chun a áirithiú nach bhfuil aon bhearnaí nó bealaí éalaithe ann a bhaineann le húsáid 
criptea-shócmhainní.
 
In aon chás, agus sainmhíniú á fhorbairt agus tacsanomaíocht amach anseo á breithniú maidir 
le criptea-sócmhainní, ba cheart dúinn a aithint, mar reachtóirí, gur dócha go bhforbróidh 
criptea-shócmhainní sa ghearrthéarma. D‘fhéadfadh nuálaíocht san earnáil airgeadais amach 
anseo raon feidhme shócmhainn den sórt sin a mhéadú, nó a cineál agus na húsáidí a d’fhéadfaí 
a bhaint aisti a mhodhnú, agus mar sin bheadh sé riachtanach do na rialtóirí cur chuige rialála 
solúbtha a fhorbairt i leith criptea-shócmhainní. Níor cheart go rachadh an creat rialála ina 
iomláine as feidhm de bharr a n-éabhlóide. Dá bhrí sin, is gá a áirithiú go mbeidh deimhneacht 
rialála ann le haghaidh criptea-shócmhainní ón uair a eisítear iad.

Bheadh ghá a áirithiú, laistigh den chreat reachtach, go mbeadh cosaint leordhóthanach ag 
infheisteoirí agus tomhaltóirí le linn dóibh oibriú le criptea-shócmhainní nó seilbh a bheith acu 
ar criptea-shócmhainní. Chun cosaint leordhóthanach infheisteoirí agus tomhaltóirí a áirithiú, 
ba cheart oibleagáidí “Bíodh aithne agat ar do chustaiméirí” agus formhaoirseacht na 
bunteicneolaíochta a oiriúnú.

Cur chuige comhchoiteann maidir le cibear-athléimneacht na hearnála airgeadais

Ós rud é go bhfuilimid ag brath níos mó ar theicneolaíocht san earnáil airgeadais, tá sé 
tábhachtach freisin go neartódh gnólachtaí an chibear-athléimneacht chun cosaint a thabhairt in 
aghaidh aon mhíshocracht a d’fhéadfadh teacht chun cinn de dheasca teipeanna inmheánacha 
nó imthosca seachtracha. 

Dá bhrí sin, ba cheart don Choimisiún bearta spriocdhírithe a mholadh chun an chibearshlándáil 
a mhéadú trí aghaidh a thabhairt ar na neamhréireachtaí agus na heasnaimh sa reachtaíocht atá 
ann cheana, a bhfuil feidhm acu i leith na hearnála airgeadais. D’fhéadfadh sé a bheith iomchuí, 
dá bhrí sin, creat a mholadh a bhfuil feidhm aige go príomha i leith na hearnála airgeadais. Ba 
cheart é a bheith d’aidhm ag an gcreat sin na rialacha reatha a nuachóiriú agus a chomhchuibhiú 
agus díriú ag an am céanna ar ábhair imní a bhaineann leis an earnáil airgeadais. 

Sa bhreis air sin, mar gheall ar an éabhlóid thapa atá tagtha ar theicneolaíocht na faisnéise agus 
na cumarsáide (TFC), ní mór dul i ngleic leis na neamhréireachtaí agus na heasnaimh sa chreat 
rialála atá ann faoi láthair a léirítear trína chur i bhfeidhm.  Dá réir sin, ba cheart aon athrú 
reachtach i réimse TFC a bheith dírithe ar an réimse a nuachóiriú, rialacha tuairiscithe a ailíniú 
i bhfianaise teagmhais a tharla roimhe, formhaoirseacht maidir le soláthraithe criticiúla tríú 
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páirtí TFC a neartú; agus creat coiteann maidir le tástálacha athléimneachta dul i bhfód agus 
oibríochtúla ar fud gach earnáil airgeadais a fhorbairt;
 
Sa tuarascáil seo, iarrtar ar an gCoimisiún aghaidh a thabhairt ar na hábhair imní sin, agus 
comhordú breise idir údaráis rialála agus mhaoirseachta náisiúnta agus Eorpacha á spreagadh 
ag an am céanna.
 
Sonraí

Is í an nuálaíocht shonraíbhunaithe príomhspreagadh fáis agus post san Eoraip agus ar fud an 
domhain. Chun go mbainfidh an tAontas Eorpach tairbhe as an bhfás sin, tá sé tábhachtach go 
mbeidh na beartais sonraí chearta i bhfeidhm do gach earnáil, rud a fhágfaidh go mbeidh muinín 
ag tomhaltóirí as na creataí reatha amhail RGCS agus ag an am céanna go mbeidh gnólachtaí 
san earnáil airgeadais in ann tairbhe a bhaint as comhroinnt sonraí ar fud an mhargaidh aonair. 

Laistigh d’earnáil an airgeadais dhigitigh, dá bhrí sin, tá sé tábhachtach go gcuirfimid na bearta 
cearta i bhfeidhm, ar féidir leo cabhrú le dlús a chur leis an bhfás agus rochtain ar mhaoiniú a 
áirithiú do réimse leathan eintiteas, ó mhicrifhiontair agus FBManna go gnólachtaí móra. Sa 
chomhthéacs sin, chabhródh comhroinnt sonraí chun a áirithiú go mbeadh gnólachtaí Eorpacha 
in ann nuálaíocht a dhéanamh agus leathnú a dhéanamh laistigh agus lasmuigh den Aontas. 
Áiritheofar leis na bearta cearta go laghdófar na neamhshiméadrachtaí agus rioscaí go 
comhthreomhar, agus ag an am céanna, d’fhéadfadh easpa sonraí ar ardchaighdeán agus easpa 
sonraí inrochtana bac a chur ar leathnú na gcuideachtaí Eorpacha.

Dá bhrí sin, is dlúthchuid de FinTech í cóireáil sonraí, rud a fhágann gur gá bearta 
comhsheasmhacha agus atá neodrach ó thaobh na teicneolaíochta de a chur san áireamh chun a 
áirithiú go ndéanfar cóireáil leordhóthanach ar shonraí san earnáil airgeadais.
 
Chomh maith leis sin, mar gheall ar an ról traidisiúnta atá ag an Aontas chun caighdeáin maidir 
le sonraí a shocrú, éilítear ar eintitis airgeadais cur chuige uaillmhianach rialála a bheith acu 
maidir le bainistiú sonraí, áit a bhfuil cosaint tomhaltóirí ina thosaíocht do reachtóirí, ós rus é 
go bhfuil sonraí tomhaltóirí atá thar a bheith úsáideach anois i bhfianaise ionstraimí 
teicneolaíocha tosaigh lena gceadaítear anailísiú a dhéanamh orthu (na “mórshonraí”), ar 
ionstraimí iad atá in úsáid ag institiúidí airgeadais cheana féin. Tá gá le maoirseacht níos fearr 
a dhéanamh ar úsáid den sórt sin, go háirithe má tá sé leagtha amach ar bhealach lena ndírítear 
ar dhoiléireacht na samhlacha agus rochtain chóir ag gníomhaithe airgeadais ar shonraí ábhartha 
á ráthú ag an am céanna.
 
Ar deireadh, iarrtar ar an gCoimisiún sna tuarascálacha staidéar a dhéanamh ar an 
bhféidearthacht atá ann creat maidir le hionduchtú digiteach, agus maidir le húsáid céannachtaí 
digiteacha airgeadais a chuireann na bearta náisiúnta reatha san áireamh freisin, toisc go n-
éascófar, le creat den sórt sin, an cuimsiú airgeadais agus soláthar trasteorann de sheirbhísí 
airgeadais laistigh den mhargadh aonair.


