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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su rekomendacijomis Komisijai „Skaitmeniniai finansai: dėl kriptoturto kylanti rizika. 
Reguliavimo ir priežiūros iššūkiai finansinių paslaugų, įstaigų ir rinkų srityje
(2020/2034(INL))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 225 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2018 m. kovo 8 d. Komisijos komunikatą „„FinTech“ srities veiksmų 
planas: konkurencingesnis ir novatoriškesnis Europos finansų sektorius“1,

– atsižvelgdamas į 2019 m. gruodžio 13 d. Komisijos ekspertų grupės, nagrinėjančios 
reguliavimo kliūtis finansinėms inovacijoms, galutinę ataskaitą: 30 rekomendacijų dėl 
reguliavimo, inovacijų ir finansų,

– atsižvelgdamas į 2019 m. balandžio 10 d. bendras Europos priežiūros institucijų (EPI) 
rekomendacijas Europos Komisijai dėl būtinybės sustiprinti teisinius ES finansų 
sektoriaus IRT rizikos valdymo reikalavimus,

– atsižvelgdamas į 2019 m. balandžio 10 d. bendras Europos priežiūros institucijų 
rekomendacijas Europos Komisijai dėl nuoseklios kibernetinio atsparumo testavimo 
sistemos, skirtos svarbiems rinkos dalyviams ir didelei infrastruktūrai visame ES finansų 
sektoriuje, kūrimo sąnaudų ir naudos,

– atsižvelgdamas į 2019 m. lapkričio 29 d. Europos bankininkystės institucijos IRT ir 
saugumo rizikos valdymo gaires,

– atsižvelgdamas į 2019 m. sausio 9 d. Europos bankininkystės institucijos ataskaitą su 
rekomendacijomis Europos Komisijai dėl kriptoturto,

– atsižvelgdamas į 2019 m. sausio 9 d. Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos 
rekomendaciją Komisijai dėl pradinio kriptomonetų platinimo ir kriptoturto,

– atsižvelgdamas į 2019 m. gruodžio mėn. Europos Komisijos konsultacijų dokumentą dėl 
ES kriptoturto rinkų sistemos,

– atsižvelgdamas į 2019 m. liepos mėn. Europos Centrinio Banko ataskaitą dėl poveikio, 
kurį mažmeninių mokėjimų skaitmeninimas daro Eurosistemos kaip skatintojo 
vaidmeniui,

– atsižvelgdamas į 2019 m. sausio 31 d. Benoît Coeure pagrindinę kalbą „Finansinės 
technologijos žmonėms“,

– atsižvelgdamas į 2019 m. vasario 26 d. Yves Merscho pagrindinę kalbą trečiojoje 
metinėje konferencijoje finansinių technologijų ir skaitmeninių inovacijų klausimais 

1 COM/2018/0109 final
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„Skolinimo ir mokėjimo sistemų neramumų laikotarpis. Finansinių technologijų iššūkis“ 
(angl. Lending and payment systems in upheaval: the FinTech challenge),

– atsižvelgdamas į 2017 m. birželio 27 d. Finansinio stabilumo tarybos ataskaitą 
„Finansinių technologijų, priežiūros ir reglamentavimo problemų, į kurias taryba atkreipė 
dėmesį, poveikis finansiniam stabilumui“ (angl. Financial Stability Implications from 
FinTech, Supervisory and Regulatory Issues that Merit Authorities’ Attention),

– atsižvelgdamas į 2019 m. birželio 6 d. Finansinio stabilumo tarybos ataskaitą 
„Decentralizuotos finansinės technologijos. Ataskaita dėl poveikio finansiniam 
stabilumui, reguliavimui ir valdymui“ (angl. Decentralized financial technologies. Report 
on financial stability, regulatory and governance implications),

– atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 16 d. Finansinio stabilumo tarybos ataskaitą 
„Kriptoturtas: ataskaita G 20 dėl Finansinio stabilumo tarybos ir standartus nustatančių 
institucijų atliekamo darbo“ (angl. Crypto-assets: Report to the G20 on work by the FSB 
and standard-setting bodies),

– atsižvelgdamas į 2019 m. vasario 14 d. Finansinio stabilumo tarybos ataskaitą dėl 
finansinių technologijų ir rinkos struktūros teikiant finansines paslaugas, rinkos plėtros ir 
potencialaus poveikio finansiniam stabilumui,

– atsižvelgdamas į 2019 m. spalio mėn. G 7 darbo grupės stabiliųjų kriptovaliutų klausimu 
atliktą tyrimą dėl pasaulinių stabiliųjų kriptovaliutų poveikio,

– atsižvelgdamas į 2020 m. sausio mėn. Tarptautinių atsiskaitymų banko analizę „Politikos 
atsakas į finansines technologijas.  Tarpvalstybinė apžvalga“ (angl. Policy responses to 
FinTech: a cross-country overview),

– atsižvelgdamas į 2019 m. spalio 16 d. Fernando Restoy pareiškimą „Finansinių 
technologijų reguliavimas. Kas vyksta, ir kokių kyla iššūkių?“ (angl. Regulating FinTech: 
what is going on, and where are the challenges?) per ASBA-BID-FELABAN XVI bankų 
ir privačiojo sektoriaus regioninės politikos dialogą,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 47 ir 54 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A9-0000/2020), 

A. kadangi skaitmeniniai finansai yra nuolat kintanti finansų sektoriaus sritis, kurią reikia 
nuolat stebėti ir svarstyti tiek sektoriaus, tiek reguliavimo lygmeniu;

B. kadangi terminas „kriptoturtas“ vartojamas kalbant apie labai įvairaus pobūdžio 
skaitmeninį turtą, įskaitant virtualiąsias valiutas ir žetonus, bet jais neapsiribojant;

C. kadangi du dažniausiai pasitaikantys kriptoturto komponentai yra i) jo privatus pobūdis 
ir ii) kriptografijos ir paskirstytojo registro technologijos (DLT) arba panašios 
technologijos naudojimas turto mainams vykdyti;

D. kadangi stabilizuotosios virtualiosios valiutos pasižymi panašiomis ypatybėmis, kaip 
kriptoturtas, ir neturi jokios konkrečios valiutos savybių, bet yra paremtos priemonių, 
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kuriomis siekiama kiek galima sumažinti jų kainos (išreikštos kita valiuta) svyravimus, 
rinkiniu;

E. kadangi centrinių bankų skaitmeninės valiutos (CBSV) yra paremtos stabilaus turto 
koncepcija, yra leidžiamos valstybių ir todėl skiriasi nuo kriptovaliutų;

F. kadangi tiek Sąjungos, tiek pasauliniu mastu svarstomos iniciatyvos naudoti CBSV;

G. kadangi skaitmeniniams finansams būdingas stiprus tarpvalstybinis aspektas, 
peržengiantis Sąjungos lygmens ribas, todėl tarptautinis bendradarbiavimas šioje srityje 
yra labai svarbus;

H. kadangi, remiantis rinkos duomenimis, 2020 m. pradžioje pasaulyje buvo daugiau kaip 
5 100 rūšių kriptoturto, kurio bendra rinkos kapitalizacija viršijo 250 mlrd. JAV dolerių2;

I. kadangi Europos Centrinio Banko (ECB) ekspertai 2019 m. paskelbtoje publikacijoje3 
pažymėjo, kad, nepaisant to, jog kriptoturtas yra labai rizikingas, jis nekelia tiesioginės 
grėsmės finansiniam stabilumui; 

J. kadangi skaitmeniniai finansai gali įvairiais būdais prisidėti prie COVID-19 pandemijos 
ekonominio poveikio piliečiams, MVĮ ir kitoms įmonėms bei finansinėms paslaugoms, 
šalinimo;

K. kadangi finansų sektorius yra didžiausias informacinių ir ryšių technologijų (IRT) 
naudotojas pasaulyje (jo išlaidos sudaro apie penktadalį visų IRT išlaidų);

L. kadangi plačiau naudojant dirbtinį intelektą finansinių paslaugų srityje reikės užtikrinti 
didesnį veiklos atsparumą ir deramą atitinkamą priežiūrą;

M. kadangi veiklos problemos, ypač IRT ir saugumo rizika, gali sukelti sisteminę riziką 
finansų sektoriui; 

N. kadangi dabartiniame ES finansinių paslaugų taisyklių sąvade taikomas nenuoseklus 
požiūris į nuostatas dėl veiklos rizikos;

O. kadangi dėl IRT ir saugumo rizikos, su kuria susiduria finansų sektorius, ir jo integracijos 
ES lygmeniu lygio reikia imtis konkrečių ir pažangesnių veiksmų, kurie būtų grindžiami 
TIS direktyva, bet ja neapsiribotų;

P. kadangi kibernetinis atsparumas yra neatsiejama valdžios institucijų pasauliniu lygmeniu 
atliekamo darbo, susijusio su finansų įstaigų veiklos atsparumu, dalis;

Rekomendacijos:

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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Bendrosios pastabos

1. palankiai vertina Komisijos įsipareigojimą iki 2020 m. 3 ketvirčio baigti rengti „FinTech“ 
srities veiksmų planą; mano, kad Komisijos pasiūlymas dėl kriptoturto, taip pat įvairius 
sektorius apimantis finansinių paslaugų aktas dėl operacinio ir kibernetinio atsparumo yra 
teikiami laiku ir yra būtini, turint omenyje naujausius pokyčius rinkose; prašo, kad 
Komisija, remdamasi 114 straipsniu, pateiktų atitinkamą pasiūlymą, atsižvelgdama į 
priede pateiktas rekomendacijas; 

2. mano, kad finansinės technologijos bus neatsiejama sėkmingai įgyvendinamos kapitalo 
rinkų sąjungos dalis, ir ragina Komisiją apsvarstyti, kaip pasinaudoti jų teikiama nauda 
skatinant kapitalo rinkų integraciją Sąjungoje;

3. pabrėžia, kaip svarbu, kad Komisija, rengdama tarptautinius standartus, glaudžiai 
bendradarbiautų su tarptautiniais forumais ir reguliavimo institucijomis, turint omenyje 
tai, kad skaitmeniniai finansai turi kelioms jurisdikcijoms priklausančios veiklos pobūdį;

4. ragina Komisiją savo darbe, susijusiame su finansinėmis technologijomis, taikyti 
proporcingą, įvairius sektorius apimantį ir holistinį požiūrį;

5. ragina Komisiją veikti kaip iniciatorę, siekiant sukurti palankią aplinką plėstis Europos 
finansinių technologijų centrams ir įmonėms; 

6. pabrėžia, kad teisės aktų ir priežiūros pagrindą finansinių technologijų srityje turėtų 
sudaryti šie principai:

a) vienodų taisyklių taikymas vienodoms paslaugoms ir su jomis susijusiai panašiai 
rizikai;

b) technologinis neutralumas;

c) rizika pagrįstas požiūris;

7. pažymi, kad Sąjungos lygmens priemonėmis neturėtų būti varžomos įmonių galimybės 
augti ir vystytis Sąjungoje;

8. pabrėžia pasitikėjimo, tapatybės ir duomenų trejeto svarbą siekiant užtikrinti, kad 
operatoriai, vartotojai ir priežiūros institucijos galėtų pasitikėti skaitmeniniais finansais; 

Kriptoturto sistemos nustatymas

9. mano, kad reikėtų sukurti visos Europos kriptoturto taksonomiją, kadangi tai būtų pirmas 
žingsnis bendram supratimui skatinti, jurisdikcijų bendradarbiavimui palengvinti ir 
didesniam reguliavimo tikrumui tarpvalstybinę veiklą vykdantiems rinkos dalyviams 
užtikrinti; rekomenduoja atsižvelgti į tarptautinio bendradarbiavimo ir pasaulinių 
iniciatyvų, susijusių su kriptoturto sistemomis, svarbą, ypač atsižvelgiant į jų 
tarpvalstybinį pobūdį; vis dėlto įspėja, kad šiam nuolat kintančiam rinkos segmentui 
tinkamesnis galėtų būti negalutinis taksonomijos modelis;

10. todėl mano, kad bet koks tolesnis skirstymas į kategorijas turėtų būti proporcingas ir 
lankstus, siekiant suteikti erdvės inovacijoms šiame sektoriuje, sykiu užtikrinant, kad 
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riziką būtų galima pastebėti ankstyvuoju etapu;

11. taip pat pabrėžia, kad reikalingos aiškios galiojančių reguliavimo ir rizikos ribojimo 
procesų gairės, kad būtų užtikrintas kriptoturto reguliavimo tikrumas; 

12. pažymi, kad anksčiau nereglamentuotam kriptoturtui neišvengiamai teks taikyti esamus 
teisės aktus ir kad naujai atsirandančiai su kriptoturtu susijusiai veiklai, pavyzdžiui, 
pradiniam kriptomonetų platinimui, reikės parengti specialias reguliavimo sistemas;

13. pabrėžia, kad bendra Sąjungos kriptoturto sistema turėtų padėti didinti vartotojų ir 
investuotojų apsaugą, stiprinti principą „pažink savo klientą“ ir prižiūrėti naudojamą 
technologiją;

Bendras požiūris į finansų sektoriaus kibernetinį atsparumą

14. atkreipia dėmesį į tai, kad vis labiau skaitmeninant finansines paslaugas ir vis dažniau 
perduodant IT sprendimų ar priežiūros paslaugų teikimą išorės teikėjams, pvz., debesijos 
paslaugų teikėjams, kyla vis didesnis pavojus, kad finansų įstaigoms ir rinkoms kils 
veiklos trikdžių dėl vidaus sutrikimų ar išorės atakų;

15. ragina Komisiją pasiūlyti reikiamus Sąjungos finansų sektoriui taikomus IRT ir 
kibernetinio saugumo reikalavimų teisės aktų pakeitimus, kad būtų pašalinti nustatyti 
atitinkamų teisės aktų neatitikimai, trūkumai ir spragos;

16. mano, kad šie pakeitimai turėtų apimti keturias pagrindines sritis:

a) modernizavimą;

b) pranešimų apie IRT incidentus taisyklių suvienodinimą;

c) bendrą visų finansų sektorių įsiskverbimų ir veiklos kibernetinio atsparumo 
testavimo sistemą;

d) ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančių trečiųjų šalių priežiūrą;

17. pabrėžia, kad reikia aktyviau keistis informacija, visų pirma apie incidentus, ir stiprinti 
atitinkamų reguliavimo ir priežiūros institucijų veiklos koordinavimą;

Duomenys

18. primena, kad duomenų rinkimas ir analizė finansinėse technologijose atlieka labai svarbų 
vaidmenį, todėl pabrėžia, kad reikia nuosekliai ir technologiniu požiūriu neutraliai taikyti 
esamus duomenų teisės aktus;

19. pažymi, kad asmens duomenų apsaugos srityje pasaulinius standartus nustato Sąjunga; 
pabrėžia, kad asmens ir ne asmens duomenų perdavimas ir naudojimas finansinių 
paslaugų sektoriuje turi atitikti visus galiojančius standartus, sykiu sudarant sąlygas 
duomenų srautui, kuris reikalingas plėtojant novatoriškas finansines iniciatyvas;

20. atsižvelgdamas į tai, prašo Komisijos išnagrinėti, kaip būtų galima užtikrinti, kad 
skaitmeninių finansų įmonės galėtų vienodomis sąlygomis gauti aktualius ir naudingus 
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duomenis, siekiant užtikrinti, kad novatoriškos finansinių technologijų įmonės galėtų 
augti Sąjungoje ir už jos ribų;

21. prašo, kad Komisija apsvarstytų skaitmeninio prisijungimo prie skaitmeninės finansinės 
tapatybės ir jos naudojimo sistemą, kuria būtų siekiama prireikus suderinti šias priemones 
visoje Sąjungoje;

22. pažymi, kad finansų įstaigos vis plačiau naudoja klientų duomenis arba didžiuosius 
duomenis; primena Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 71 straipsnio nuostatas ir 
ragina suinteresuotuosius subjektus dėti daugiau pastangų siekiant užtikrinti jame 
įtvirtintas teises;

23. mano, kad prieinamų duomenų ir informacijos apie finansinėmis technologijomis 
paremtą veiklą trūkumas gali stabdyti augimą; ragina padidinti skaidrumą ir teikti 
išsamesnes ataskaitas finansinių technologijų tema siekiant sumažinti asimetriją ir riziką;

24. ragina užtikrinti veiksmingą didžiųjų duomenų analizės priežiūrą atsižvelgiant į tai, kad 
naudojami modeliai dažnai yra neskaidrūs, kartu užtikrinant pakankamą prieigą prie 
aktualių ir kokybiškų duomenų;

25. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir pridedamas rekomendacijas Komisijai ir 
Tarybai bei valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms.
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PASIŪLYMO DĖL REZOLIUCIJOS PRIEDAS.
REKOMENDACIJOS DĖL PRAŠOMO PATEIKTI PASIŪLYMO TURINIO

A. PASIŪLYMO PRINCIPAI IR TIKSLAI

1. padėti pagrindą į ateitį orientuotam požiūriui į taisykles, susijusias su skaitmeniniais 
finansais Sąjungoje;

2. užtikrinti, kad skaitmeniniai finansai ir toliau galėtų būti novatoriška ekonomikos augimo 
ir darbo vietų kūrimo varomoji jėga visoje bendrojoje rinkoje;

3. skatinti bendrą pagrindinių su skaitmeniniais finansais susijusių klausimų supratimą ir 
skatinti susijusių nuostatų derinimą, – tai paskatins aktyvesnę tarpvalstybinę veiklą;

4. didinti dalijimąsi duomenimis laikantis Sąjungos principų, kad būtų skatinamos 
inovacijos. Tikslas turėtų būti palengvinti prieigą prie viešųjų duomenų visoje Sąjungoje. 
Tai būtų naudinga ne tik skaitmeninių finansų bendrovėms, bet ir daugeliui kitų Sąjungos 
politikos sričių, ir padidintų rinkos skaidrumą;

5. apsvarstyti tris sritis, kuriose Sąjunga turėtų imtis pradinių veiksmų, konkrečiai – sukurti 
kriptoturto sistemą, parengti kibernetinio ir veiklos atsparumo sistemą ir siekti suderinti 
skaitmeninio prisijungimo prie bendrosios rinkos koncepciją.

B. SIŪLOMI VEIKSMAI

1. pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl kriptoturto, kuriuo būtų 
užtikrintas teisinis tikrumas dėl kriptoturto tvarkymo, kartu užtikrinant vartotojų ir 
investuotojų apsaugą. Tokioje sistemoje reikėtų apsvarstyti atviros taksonomijos 
galimybę ir siekti priimti teisės aktus vadovaujantis principu, kad tokiai pačiai veiklai ir 
tokiai pačiai rizikai turi būti taikomos tokios pačios taisyklės;

2. pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl kibernetinio atsparumo, 
kuriuo būtų užtikrinti nuoseklūs IRT saugumo standartai visame Sąjungos finansų 
sektoriuje. Tokia sistema turėtų būti orientuota į ateitį ir daug dėmesio turėtų būti skiriama 
dabartinių kibernetinio atsparumo taisyklių modernizavimui, kartu pašalinant visas 
reglamentavimo spragas ir trūkumus, dėl kurių gali kilti pavojus įmonėms, 
investuotojams ir vartotojams;

3. pasiūlyti skaitmeninio prisijungimo sistemą. Tokia sistema turėtų būti paremta 
atitinkamais Sąjungos teisės aktais, pavyzdžiui, kovos su pinigų plovimu nuostatomis, ir 
ja turėtų būti siekiama užtikrinti bendrą skaitmeninės finansinės tapatybės supratimą 
visoje bendrojoje rinkoje.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Įžanga

Skaitmeniniai finansai, taip pat žinomi kaip finansinės technologijos, yra paremti naujų 
technologijų, sudarančių galimybes vykdyti ir gerinti finansų sektoriaus veiklą, naudojimu. 
Todėl skaitmeniniai finansai atlieka labai svarbų vaidmenį plėtojant finansinę veiklą ir didinant 
jos paplitimą, nes jų taikymas turi didelių privalumų, pavyzdžiui, didesnis veiksmingumas, 
mažesnės sąnaudos, geresnė vartotojų apsauga, duomenų valdymas ir skaidrumas. 
Skaitmeniniuose finansuose taikomos inovacijos gali prisidėti prie daugelio procesų 
automatizavimo, taip pat priimant daugelį investavimo ir administracinių sprendimų, ir jau 
prisidėjo prie veiksmingesnio sprendimų priėmimo ir veiklos atsekamumo pagerinus rinkos 
dalyviams prieinamų duomenų kokybę. Finansų sektoriuje pradėjus taikyti naujas 
technologines priemones taip pat gali padidėti finansinė įtrauktis ir sustiprėti tarpvalstybiniai 
finansiniai srautai pasitelkus alternatyvius skolinimo ir investavimo kanalus, jei jie tinkamai 
valdomi. Be to, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas kapitalo rinkų sąjungai Europoje, 
skaitmeniniams finansams teks svarbus vaidmuo inovacijų ir tarpvalstybinių kliūčių šalinimo 
srityse, jei jie tebebus neatsiejama platesnių kapitalo rinkų sąjungos tikslų dalis. Visų pirma 
turint omenyje dabartinį COVID protrūkį ir dėl jo atitinkamai didėjantį skaitmeninių priemonių 
naudojimą tarp vartotojų, investuotojų ir finansų įstaigų jiems tvarkant finansus, finansinių 
technologijų mastas ir svarba ES ekonomikai ir toliau didės. 

Tačiau tuo pat metu vykstanti technologijų raida ir jų potencialių taikymo galimybių plėtra 
kituose sektoriuose yra vienas didžiausių iššūkių tiek ekonominiu, tiek reguliavimo požiūriu. 
Finansinių technologijų plėtra kelia riziką tokiose srityse, kaip finansinis stabilumas, finansiniai 
nusikaltimai ir vartotojų apsauga.

Greta reguliavimo iššūkių reikia nepamiršti fakto, kad pasaulinė finansinių technologijų rinka 
plėsis ir toliau, todėl tarptautinis bendradarbiavimas šioje srityje bus ypač svarbus. Europos 
Sąjunga turės greitai reaguoti į pasaulines vystymosi tendencijas rinkoje. Be to, nors naujų 
technologijų taikymas finansų srityje suteikia didžiulių galimybių Europos finansų įmonėms, 
esama rizikos, kad Europos Sąjunga atsiliks nuo savo pasaulinių partnerių. Skaitmeninių 
finansų reguliavimo sistemos yra suskaidytos, taip pat trūksta rizikos kapitalo ir biudžeto 
priemonių, kuriomis būtų skatinamas Europoje veikiančių finansinių technologijų įmonių 
augimas. Todėl Europos lygmeniu reikia priimti nemažai teisėkūros ir ne teisėkūros priemonių, 
kuriomis būtų siekiama spręsti pirmiau minėtas problemas ir konsoliduoti bei plėsti 
skaitmeninių finansų sektorių visoje Sąjungoje.

Europos finansų įstaigoms ir visų pirma finansinių technologijų įstaigoms reikia visapusiškos 
ir stabilios reguliavimo sistemos, kad jos galėtų plėsti savo veiklą ir kad būtų užtikrintas teisinis 
tikrumas. Todėl bet kokiu pasiūlymu, kuriuo siekiama veiksmingai reguliuoti technologijų 
poveikį finansams ir galimą jų riziką, visų pirma turėtų būti siekiama sukurti vienodas sąlygas 
(derinant tinkamą priežiūrą ir vienodą požiūrį), sykiu atsižvelgiant į didžiausią riziką 
finansiniam stabilumui. Komisijos pasiūlymai turėtų būti technologiškai neutralūs, o panašioms 
veiklos rūšims, kurios kelia tokią pačią riziką, turėtų būti taikomas vienodo reglamentavimo 
principas. Visuose pasiūlymuose dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų taip pat turėtų būti 
laikomasi rizika grindžiamo požiūrio ir sudaromas pagrindas finansų įmonėms ir vartotojams 
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vis plačiau naudotis skaitmeninių inovacijų privalumais, kartu užtikrinant vienodas sąlygas.

Be to, kitų pasaulio valstybių reguliavimo institucijų veiksmai galėtų būti geras pavyzdys 
Europos teisės aktų leidėjams, nes esama įvairių pavyzdžių, kaip valdžios institucijos sprendžia 
vis plačiau naudojamų finansinių technologijų ir kriptoturto keliamos rizikos klausimus. Be 
trečiųjų šalių taikomų priemonių, tarptautinės institucijos, pavyzdžiui, Finansinio stabilumo 
taryba, Tarptautinių atsiskaitymų bankas ir G7 darbo grupė stabilizuotųjų virtualiųjų valiutų 
klausimais (taip pat kitos institucijos), ėmėsi vadovaujamojo vaidmens siekiant sukurti 
pažangią finansinių technologijų reguliavimo strategiją.

Pagrindiniai šios ataskaitos prioritetai – sutelkti dėmesį į pagrindines sritis, kuriose reikalingas 
Europos masto reguliavimo atsakas į skaitmeninius finansus. Ataskaitoje nagrinėjami trys 
klausimai, į kuriuos reikia atsižvelgti imantis teisėkūros veiksmų: kriptoturtas, kibernetinis 
atsparumas ir duomenys. Tai svarbiausios sritys Europos skaitmeninių finansų ateities plėtrai.

Kriptoturto sistemos nustatymas
 
Atsiradus įvairaus pobūdžio kriptoturtui ir vis didėjant su juo susijusių sandorių skaičiui kilo 
diskusijų dėl jų galimo poveikio finansiniam stabilumui. Kadangi kriptoturto rinka, kurią šiuo 
metu sudaro 5100 rūšių kriptoturtas ir kurio kapitalizacija pasaulio mastu siekia 250 mlrd. JAV 
dolerių1, toliau auga, svarbu, kad mes Europoje būtume pasirengę pasinaudoti jos teikiamomis 
galimybėmis, tačiau sykiu užtikrintume, kad nekiltų pavojaus finansiniam stabilumui. Taip pat 
reikia pažymėti, kad galimą riziką finansiniam stabilumui didina visapusiškos ir nuoseklios 
reguliavimo sistemos nebuvimas. Taip yra Europos Sąjungoje, kur reguliavimo tvarka yra 
nevienoda ir daugeliu atvejų pasenusi, todėl ją taikant nėra veiksmingai įvertinamas platesnio 
kriptoturto naudojimo poveikis. Todėl Komisija turėtų pateikti pasiūlymą, kuriuo būtų siekiama 
sukurti kriptoturto sistemą, kurią taikant būtų sprendžiamas galimo jo poveikio finansų rinkoms 
klausimas, ir kad šis turtas būtų atitinkamai klasifikuojamas.
 
Šiuo pranešimo projektu Komisija raginama pradėti nagrinėti, kaip būtų galima parengti 
kriptoturto taksonomiją ir bendrai nustatyti tinkamiausio atskaitos taško apibrėžtį. Tokia visai 
Europai taikoma kriptoturto taksonomija sustiprintų įvairių jurisdikcijų bendradarbiavimą ir 
suteiktų rinkos dalyviams teisinio tikrumo. Visi taksonomijos šablonai turėtų būti atviri, nes 
tikėtina, kad artimiausiu laikotarpiu kriptoturtas iš esmės keisis. Visose reguliavimo 
iniciatyvose turėtų būti ne tik pateikiama kriptoturto apibrėžtis, bet jomis visų pirma turėtų būti 
siekiama mažinti didžiausią riziką, kylančią dėl vis platesnio kriptoturto naudojimo, taip pat 
užtikrinti, kad naują riziką būtų galima nustatyti ankstyvame etape. Taip pat reikėtų tinkamai 
spręsti rizikos, su kuria dėl vis didesnės turimo kriptoturto apimties susiduria bankų sektorius, 
klausimus.
 
Vienodos sąlygos yra būtinos siekiant užtikrinti, kad veikla reguliavimo požiūriu būtų 
traktuojama vienodai, neatsižvelgiant į tai, kurioje valstybėje narėje ta veikla vykdoma. Taip 
pat svarbu apsvarstyti, kaip būtų galima pritaikyti galiojančius teisės aktus ir užtikrinti, kad 
nebūtų trūkumų ar spragų, susijusių su kriptoturto naudojimu.
 
Bet kuriuo atveju, kurdami kriptoturto apibrėžtį ir svarstydami būsimą taksonomiją mes, kaip 

1 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/648779/IPOL_STU(2020)648779_EN.pdf
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teisės aktų leidėjai, turime pripažinti, kad kriptoturtas artimiausiu metu tikriausiai sparčiai kis. 
Būsimos inovacijos finansų sektoriuje galėtų išplėsti tokios rūšies turto apimtį arba net pakeisti 
jo pobūdį ir galimą panaudojimą, todėl reguliavimo institucijoms reikėtų laikytis lankstaus 
požiūrio kriptoturto reguliavimo atžvilgiu. Kriptoturto pokyčiai neturėtų visos reguliavimo 
sistemos padaryti pasenusia. Todėl būtina užtikrinti kriptoturto reguliavimo tikrumą nuo pat jo 
išleidimo momento.

Pagal teisės aktų sistemą reikėtų užtikrinti, kad investuotojai ir vartotojai, vykdydami su 
kriptoturtu susijusią veiklą arba jo turėdami, būtų tinkamai apsaugoti. Siekiant užtikrinti 
tinkamą investuotojų ir vartotojų apsaugą, reikėtų atitinkamai nustatyti principo „pažink savo 
klientą“ ir pagrindinės technologijos priežiūros pareigas.

Bendras požiūris į finansų sektoriaus kibernetinį atsparumą

Kadangi finansų sektoriuje vis labiau pasikliaujame technologijomis, įmonėms labai svarbu 
stiprinti savo kibernetinį atsparumą, kad jos galėtų apsisaugoti nuo galimų trikdžių, kuriuos gali 
sukelti vidaus sutrikimai ar išorės veiksniai. 

Todėl Komisija turėtų pasiūlyti tikslinių priemonių kibernetiniam saugumui didinti, šalindama 
esamų finansų sektoriui taikomų teisės aktų neatitikimus ir trūkumus. Todėl gali būti tikslinga 
pasiūlyti sistemą, kuri pirmiausia būtų taikoma finansų sektoriui. Taikant tą sistemą turėtų būti 
siekiama modernizuoti ir suderinti dabartines taisykles, daugiausia dėmesio skiriant su finansų 
sektoriumi susijusiems klausimams. 

Be to, sparčiai kintant informacinėms ir ryšių technologijoms (IRT) būtina pašalinti esamos 
reguliavimo sistemos neatitikimus ir trūkumus, kurių buvo pastebėta ją taikant.  Todėl bet 
kokiais IRT srities teisės aktų pakeitimais turėtų būti siekiama juos modernizuoti, suderinti 
ataskaitų teikimo taisykles atsižvelgiant į ankstesnius incidentus, sustiprinti ypatingos svarbos 
IRT paslaugas teikiančių trečiųjų šalių priežiūrą, parengti bendrą visų finansų sektorių 
įsiskverbimų ir veiklos kibernetinio atsparumo testavimo sistemą.
 
Šiuo pranešimu Komisija raginama spręsti minėtas problemas ir kartu skatinti papildomą 
nacionalinių ir Europos reguliavimo ir priežiūros institucijų veiklos koordinavimą.
 
Duomenys

Duomenimis grindžiamos inovacijos yra pagrindinė augimo ir darbo vietų kūrimo Europoje ir 
pasaulyje varomoji jėga. Kad ES iš šio augimo galėtų gauti naudos, svarbu užtikrinti, kad 
kiekvienam sektoriui būtų taikoma tinkama duomenų politika, kuri sudarytų sąlygas vartotojų 
pasitikėjimui pagal galiojančias sistemas, pavyzdžiui, Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, 
ir sykiu sudarytų sąlygas finansų sektoriaus įmonėms gauti naudos iš to, kad duomenimis 
dalijamasi visoje bendrojoje rinkoje. 

Todėl skaitmeninių finansų sektoriuje svarbu nustatyti tinkamas priemones, kurios gali padėti 
skatinti augimą ir užtikrinti įvairių subjektų – nuo labai mažų įmonių ir MVĮ iki didelių įmonių 
– galimybes gauti finansavimą. Dalijimasis duomenimis šiomis aplinkybėmis padėtų užtikrinti, 
kad Europos įmonės galėtų diegti inovacijas ir plėstis tiek Sąjungoje, tiek už jos ribų. Taikant 
tinkamą politiką bus galima užtikrinti lygiagretų asimetrijos ir rizikos mažinimą, o kokybiškų 
ir prieinamų duomenų trūkumas galėtų trukdyti Europos įmonių plėtrai.
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Vadinasi, duomenų tvarkymas yra viena iš svarbiausių finansinių technologijų dalių, todėl 
būtina įtraukti nuoseklias, technologiškai neutralias priemones, kuriomis būtų siekiama 
užtikrinti tinkamą duomenų tvarkymą finansų sektoriuje.
 
Be to, tradicinis ES standartų nustatymo pasauliniu mastu, kiek tai susiję su duomenimis, 
vaidmuo reikalauja plataus užmojo reguliavimo požiūrio į finansų subjektų vykdomą duomenų 
valdymą, kur vartotojų apsauga yra teisės aktų leidėjų prioritetas, todėl kad vartotojų duomenys 
dabar yra ypač vertingi, turint omenyje finansų įstaigose jau naudojamas technologines 
priemones, leidžiančias juos analizuoti (vadinamieji didieji duomenys). Būtina taikyti 
griežtesnę didžiųjų duomenų naudojimo priežiūrą, ypač jei ji parengta atsižvelgiant į tai, kad 
naudojami modeliai dažnai yra neskaidrūs, kartu užtikrinant sąžiningą finansų įmonių prieigą 
prie aktualių duomenų.
 
Galiausiai šiuo pranešimu Komisija raginama išnagrinėti galimybę sukurti skaitmeninio 
prisijungimo ir skaitmeninės finansinės tapatybės naudojimo sistemą, kurioje taip pat būtų 
atsižvelgiama į dabartines nacionalines priemones, nes tokia sistema sudarytų palankesnes 
sąlygas finansinei įtraukčiai ir tarpvalstybiniam finansinių paslaugų teikimui bendrojoje 
rinkoje.


