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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar ieteikumiem Komisijai par digitālajām finansēm: jauni ar kriptoaktīviem saistīti 
riski — regulējuma un uzraudzības problēmas finanšu pakalpojumu, iestāžu un tirgu 
nozarē
(2020/2034(INL))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 225. pantu,

– ņemot vērā Komisijas 2018. gada 8. marta paziņojumu „Finanšu tehnoloģijas rīcības 
plāns konkurētspējīgākam un inovatīvākam Eiropas finanšu sektoram”1,

– ņemot vērā Komisijas Finanšu inovācijas regulatīvo šķēršļu ekspertu grupas 2019. gada 
13. decembra galīgo ziņojumu “30 ieteikumi par regulējumu, inovāciju un finansēm”,

– ņemot vērā Eiropas uzraudzības iestāžu (EUI) 2019. gada 10. aprīļa kopīgo ieteikumu 
Eiropas Komisijai par nepieciešamību uzlabot tiesību aktus attiecībā uz IKT riska 
pārvaldības prasībām ES finanšu sektorā,

– ņemot vērā Eiropas uzraudzības iestāžu 2019. gada 10. aprīļa kopīgo ieteikumu Eiropas 
Komisijai par izmaksām un ieguvumiem saistībā ar saskaņotas kibernoturības testēšanas 
sistēmas izstrādi nozīmīgiem tirgus dalībniekiem un infrastruktūrām visā ES finanšu 
sektorā,

– ņemot vērā Eiropas Banku iestāžu 2019. gada 29. novembra pamatnostādnes par IKT un 
drošības riska pārvaldību,

– ņemot vērā Eiropas Banku iestādes 2019. gada 9. janvāra ziņojumu ar ieteikumu Eiropas 
Komisijai par kriptoaktīviem,

– ņemot vērā Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2019. gada 9. janvāra ieteikumu 
Komisijai par sākotnējiem virtuālās valūtas piedāvājumiem un kriptoaktīviem,

– ņemot vērā Eiropas Komisijas 2019. gada decembra apspriešanas dokumentu par ES 
regulējumu kriptoaktīvu tirgiem,

– ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas 2019. gada jūlija ziņojumu par mazumtirdzniecības 
maksājumu digitalizācijas ietekmi uz Eurosistēmas katalizatora lomu,

– ņemot vērā Benoît Coeure 2019. gada 31. janvāra programmatisko runu “FinTech for the 
People” (Finanšu tehnoloģijas cilvēkiem),

– ņemot vērā Yves Mersch 2019. gada 26. februāra programmatisko runu “Lending and 
payment systems in upheaval: the FinTech challenge” (Aizdevumu un maksājumu 
sistēmas pārmaiņu laikā: finanšu tehnoloģiju izaicinājums) trešajā ikgadējā konferencē 

1 COM/2018/0109 final
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par finanšu tehnoloģijām un digitālo inovāciju,

– ņemot vērā Finanšu stabilitātes padomes 2017. gada 27. jūnija ziņojumu par finanšu 
tehnoloģiju ietekmi uz finanšu stabilitāti — uzraudzības un regulatīvie jautājumi, kam 
jāpievērš iestāžu uzmanība,

– ņemot vērā Finanšu stabilitātes padomes 2019. gada 6. jūnija ziņojumu “Decentralized 
financial technologies. Report on financial stability, regulatory and governance 
implications” (Decentralizētas finanšu tehnoloģijas. Ziņojums par finanšu stabilitāti, 
ietekmi uz regulējumu un pārvaldību),

– ņemot vērā Finanšu stabilitātes padomes ziņojumu “Crypto-assets: Report to the G20 on 
work by the FSB and standard-setting bodies” (Kriptoaktīvi: ziņojums G20 par FSP un 
standartizācijas struktūru darbu),

– ņemot vērā Finanšu stabilitātes padomes 2019. gada 14. februāra ziņojumu par finanšu 
tehnoloģijām un finanšu pakalpojumu tirgus struktūru: tirgus attīstība un iespējamā 
ietekme uz finanšu stabilitāti,

– ņemot vērā G7 darba grupas stabilo kriptomonētu jomā 2019. gada oktobra ziņojumu par 
globālo stabilo kriptomonētu ietekmes izvērtējumu,

– ņemot vērā Starptautisko norēķinu bankas 2020. gada janvāra analīzi “Policy responses 
to FinTech: a cross-country overview” (Politikas atbildes attiecībā uz finanšu 
tehnoloģijām: pārskats par valstīm),

– ņemot vērā Fernando Restoy runu “Regulating FinTech: what is going on, and where are 
the challenges?” (Finanšu tehnoloģiju regulējums: kas notiek un kādi ir izaicinājumi?) 
2019. gada 16. oktobrī ASBA-BID-FELABAN XVI Publiskā un privātā sektora banku 
reģionālās politikas dialogā,

– ņemot vērā Reglamenta 47. un 54. pantu,

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A9-0000/2020), 

A. tā kā digitālās finanses ir finanšu sektora joma, kas nepārtraukti attīstās un ir pastāvīgi 
jāuzrauga un jāņem vērā gan nozares, gan regulatīvā līmenī;

B. tā kā terminu “kriptoaktīvi” lieto, lai apzīmētu plašu digitālo aktīvu klāstu, cita starpā 
virtuālās valūtas un autentifikācijas marķierierīces;

C. tā kā divi visizplatītākie kriptoaktīvu komponenti ir i) aktīva privātās iezīmes un 
ii) kriptogrāfijas un sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijas (DLT) vai līdzīgas tehnoloģijas 
izmantošana aktīva apmaiņas īstenošanai;

D. tā kā stabilām kriptomonētām ir kriptoaktīviem līdzīgas iezīmes un tās nav nevienas 
konkrētas valūtas veidā, bet balstās uz tādu instrumentu kopumu, kuru mērķis ir 
samazināt to valūtā izteiktās cenas svārstības;

E. tā kā centrālās bankas digitālā valūta (CBDC) ir balstīta uz stabila aktīva jēdzienu, tai ir 
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suverēns raksturs, un tāpēc tā atšķiras no kriptoaktīviem;

F. tā kā tiek apsvērtas iespējamās iniciatīvas CBDC īstenošanai gan Savienības, gan pasaules 
līmenī;

G. tā kā digitālās finanses ir spēcīgs pārrobežu elements, kas pārsniedz Savienības līmeni, 
un tādēļ šajā jomā būtiska ir starptautiskā sadarbība;

H. tā kā saskaņā ar tirgus datiem 2020. gada sākumā pasaulē pastāvēja vairāk nekā 
5100 kriptoaktīvu, kuru kopējā tirgus kapitalizācija pārsniedza 250 miljardus USD2;

I. tā kā Eiropas Centrālās bankas (ECB) eksperti 2019. gada publikācijā3 norādīja, ka, lai 
gan kriptoaktīvi ir ārkārtīgi spekulatīvi, tie nerada tūlītējus draudus finanšu stabilitātei; 

J. tā kā digitālās finanses var dažādos veidos palīdzēt novērst Covid-19 uzliesmojuma 
ekonomisko ietekmi uz iedzīvotājiem, MVU un citiem uzņēmumiem un finanšu 
pakalpojumiem;

K. tā kā finanšu sektors ir lielākais informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) lietotājs 
pasaulē, jo aptuveni piektā daļa no visiem IKT izdevumiem ir tieši šajā sektorā;

L. tā kā mākslīgā intelekta plašāka izmantošana finanšu pakalpojumu jomā radīs vajadzību 
pēc lielākas operatīvās noturības un atbilstošas uzraudzības;

M. tā kā operacionālās problēmas, jo īpaši IKT un drošības riski, var radīt sistēmiskus riskus 
finanšu sektoram; 

N. tā kā pašreizējam ES finanšu pakalpojumu noteikumu kopumam ir sadrumstalota pieeja 
jautājumam par operacionālā riska noteikumiem;

O. tā kā IKT un drošības riski, ar ko saskaras finanšu nozare, un tās integrācijas līmenis ES 
mērogā ir faktors, kura dēļ vajadzīgas konkrētas un progresīvākas darbības, kas balstās 
uz TID direktīvu, bet pārsniedz tās robežas;

P. tā kā kibernoturība ir neatņemama daļa no darba pie finanšu iestāžu operatīvās noturības, 
ko iestādes veic globālā līmenī,

Ieteikumi

Vispārīgi apsvērumi

1. atzinīgi vērtē Komisijas apņemšanos līdz 2020. gada 3. ceturksnim pabeigt rīcības plānu 
par finanšu tehnoloģijām; uzskata, ka Komisijas priekšlikums par kriptoaktīviem, kā arī 
starpnozaru finanšu pakalpojumu akts par operatīvo un kibernoturību ir savlaicīgs un 
nepieciešams, ņemot vērā jaunākās norises tirgos; prasa Komisijai iesniegt attiecīgu 

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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priekšlikumu, pamatojoties uz 114. pantu un ievērojot pielikumā izklāstītos ieteikumus; 

2. uzskata, ka finanšu tehnoloģijas būs kapitāla tirgu savienības (KTS) panākumu 
neatņemama sastāvdaļa, un mudina Komisiju apsvērt, kā izmantot finanšu tehnoloģiju 
sniegtās priekšrocības, virzot kapitāla tirgu integrāciju Savienībā;

3. uzsver, ka ir svarīgi, lai Komisija starptautisku standartu izstrādāšanas procesā cieši 
saskaņotu savu darbu ar starptautiskajiem forumiem un regulatīvajām iestādēm, ņemot 
vērā digitālo finanšu vairākjurisdikciju iezīmes;

4. aicina Komisiju darbā pie finanšu tehnoloģijām izmantot samērīgu, starpnozaru un 
holistisku pieeju;

5. aicina Komisiju uzņemties vadošo lomu Eiropas finanšu tehnoloģiju centru un uzņēmumu 
izaugsmei labvēlīgas vides radīšanā; 

6. uzsver, ka tiesību aktiem un uzraudzībai finanšu tehnoloģiju jomā būtu jābalstās uz 
šādiem principiem:

a. vieniem un tiem pašiem pakalpojumiem un ar tiem saistītajiem līdzīgajiem riskiem 
būtu jāpiemēro vieni un tie paši noteikumi;

b. tehnoloģiju neitralitāte;

c. uz risku izvērtēšanu balstīta pieeja;

7. norāda, ka Savienības līmeņa pasākumiem nevajadzētu ierobežot uzņēmumu izaugsmes 
un attīstības iespējas Savienībā;

8. uzsver, ka trīs saistītie faktori — uzticība, identitāte un dati — ir svarīgi, lai nodrošinātu 
to, ka operatori, patērētāji un uzraudzītāji var uzticēties digitālajām finansēm; 

Kriptoaktīvu regulējuma izstrāde

9. uzskata, ka Eiropas mēroga kriptoaktīvu taksonomijas izveide ir vēlama kā solis ceļā uz 
to, lai veicinātu vienotu izpratni, sekmētu sadarbību starp jurisdikcijām un nodrošinātu 
lielāku regulatīvo noteiktību tirgus dalībniekiem, kas iesaistīti pārrobežu darbībās; iesaka 
ņemt vērā starptautiskās sadarbības un globālo iniciatīvu nozīmi attiecībā uz kriptoaktīvu 
sistēmām, jo īpaši ņemot vērā to bezrobežu iezīmes; tomēr brīdina, ka beztermiņa 
taksonomijas modeļa izstrāde varētu būt piemērotāka šim mainīgajam tirgus segmentam;

10. tādēļ uzskata, ka jebkādai turpmākai kategorizācijai vajadzētu būt līdzsvarotai un 
elastīgai, lai nozarē būtu iespējama inovācija, vienlaikus nodrošinot, ka riskus var noteikt 
agrīnā posmā;

11. turklāt uzsver, ka nolūkā nodrošināt regulatīvo noteiktību attiecībā uz kriptoaktīviem ir 
nepieciešami skaidri norādījumi par piemērojamajiem regulatīvajiem un prudenciālajiem 
procesiem; 

12. norāda, ka būs nepieciešams spēkā esošos noteikumus piemērot iepriekš neregulētajiem 
kriptoaktīviem, kā arī izveidot pielāgotus regulatīvos režīmus pastāvīgi augošajām 
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kriptoaktīvu darbībām, piemēram, sākotnējiem virtuālās valūtas piedāvājumiem;

13. uzsver, ka kopējam Savienības regulējumam attiecībā uz kriptoaktīviem vajadzētu 
palīdzēt uzlabot patērētāju un ieguldītāju aizsardzību, sekmēt pienākumus saistībā ar 
principu “pazīsti savu klientu” un to pamatā esošo tehnoloģiju pārraudzību;

Vienota pieeja finanšu sektora kibernoturībai

14. norāda, ka, palielinoties finanšu pakalpojumu digitalizācijai, kā arī ārpakalpojumu 
izmantošanai no ārējo IT risinājumu vai uzturēšanas pakalpojumu sniedzējiem, 
piemēram, mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzējiem, finanšu iestāžu un tirgu saskare ar 
traucējumiem, ko izraisa iekšējas kļūmes vai ārēji uzbrukumi, kļūst arvien izteiktāka;

15. aicina Komisiju ierosināt izmaiņas tiesību aktos IKT un kiberdrošības prasību jomā 
attiecībā uz Savienības finanšu sektoru, lai novērstu visas neatbilstības, trūkumus un 
nepilnības, kas konstatētas attiecīgajos tiesību aktos;

16. uzskata, ka, veicot šīs izmaiņas, galvenā uzmanība būtu jāpievērš četrām svarīgākajam 
jomām:

a. modernizācija;

b. ziņošanas noteikumu saskaņošana attiecībā uz IKT drošības incidentiem;

c. vienota sistēma ielaušanās un operatīvās noturības testēšanai visās finanšu nozarēs;

d. to trešo personu pārraudzība, kas sniedz kritiski svarīgus IKT pakalpojumus;

17. uzsver, ka ir jāturpina apmainīties ar informāciju, jo īpaši par drošības incidentiem, un 
jāsekmē attiecīgo regulatīvo un uzraudzības iestāžu darba koordinācija;

Dati

18. atgādina, ka finanšu tehnoloģiju jomā datu vākšana un analīze ir ārkārtīgi svarīga, un tādēļ 
uzsver, ka spēkā esošie tiesību akti datu jomā ir jāpiemēro konsekventi un tehnoloģiski 
neitrālā veidā;

19. norāda, ka Savienība ir globālo standartu noteicēja attiecībā uz personas datu aizsardzību; 
uzsver, ka personas datu un nepersondatu nodošanai un izmantošanai finanšu 
pakalpojumu jomā būtu jāatbilst visiem attiecīgajiem standartiem, vienlaikus nodrošinot 
datu plūsmu, kas vajadzīga, lai izvērstu inovatīvas finanšu iniciatīvas;

20. šajā sakarībā prasa Komisijai izvērtēt, kā nodrošināt to, lai digitālo finanšu struktūras 
varētu taisnīgi piekļūt būtiskiem un noderīgiem datiem, jo tas palīdzētu nodrošināt 
inovatīvu finanšu tehnoloģiju uzņēmumu izaugsmi Savienībā un ārpus tās;

21. prasa Komisijai apsvērt digitālās piesaistīšanas un digitālās finanšu identitātes 
izmantošanas satvaru, kura mērķis būtu saskaņot šos pasākumus visā Savienībā, ciktāl tas 
ir nepieciešams;

22. norāda, ka finanšu iestādes arvien vairāk izmanto klientu datus vai “lielos datus”; 
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atgādina par Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) 71. panta noteikumiem un 
aicina visas ieinteresētās personas pastiprināt centienus, lai nodrošinātu tajā paredzēto 
tiesību īstenošanu;

23. uzskata, ka pieejamu datu un informācijas trūkums par finanšu tehnoloģiju darbībām var 
kaitēt izaugsmei; iestājas par lielāku pārredzamību un uzlabotu ziņošanu par finanšu 
tehnoloģiju darbību, lai samazinātu asimetriju un riskus;

24. aicina efektīvi uzraudzīt “lielo datu” analīzi tā, lai tiktu novērsta modeļu nepārredzamība, 
vienlaikus nodrošinot pietiekamu piekļuvi būtiskiem un kvalitatīviem datiem;

25. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju un pielikumā izklāstītos ieteikumus nosūtīt 
Komisijai un Padomei, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.
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REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMA PIELIKUMS:
IETEIKUMI PAR PIEPRASĪTĀ PRIEKŠLIKUMA SATURU

A. PRIEKŠLIKUMA PRINCIPI UN MĒRĶI:

1) likt pamatus uz nākotni orientētai pieejai attiecībā uz noteikumiem par digitālajām 
finansēm Savienībā;

2) nodrošināt, lai digitālās finanses arī turpmāk varētu būt inovatīvs izaugsmes un 
nodarbinātības virzītājspēks visā vienotajā tirgū;

3) veicināt vienotu izpratni par galvenajiem jautājumiem, kas saistīti ar digitālajām 
finansēm, un veicināt attiecīgo noteikumu saskaņošanu, kas sekmēs pārrobežu darbību;

4) palielināt datu apmaiņu saskaņā ar Savienības principiem, lai veicinātu inovāciju; mērķim 
vajadzētu būt atvieglot piekļuvi publiskajiem datiem visā Savienībā; tas nāktu par labu 
ne tikai digitālo finanšu uzņēmumiem, bet arī vairākām citām Savienības politikas jomām 
un palielinātu tirgus pārredzamību;

5) apsvērt trīs sākotnējās Savienības darbības jomas, proti, kriptovalūtu satvara izstrādi, 
kibernoturības un operatīvās noturības satvara izstrādi, kā arī darbu pie digitālās 
piesaistīšanas jēdziena saskaņošanas vienotajā tirgū.

B. IEROSINĀMIE PASĀKUMI:

1) iesniegt tiesību akta priekšlikumu par kriptoaktīviem, ar ko nodrošina juridisko noteiktību 
attiecībā uz darbu ar kriptoaktīviem, vienlaikus nodrošinot patērētāju un ieguldītāju 
aizsardzību; šādā regulējumā būtu jāapsver atvērta taksonomija un par mērķi būtu 
jāizvirza tiesību aktu pieņemšana saskaņā ar principu, ka vienām un tām pašām darbībām 
un riskiem piemēro vienus un tos pašus noteikumus;

2) izstrādāt tiesību akta priekšlikumu par kibernoturību, ar ko nodrošina saskaņotus IKT 
drošības standartus visā Savienības finanšu sektorā; šādam regulējumam vajadzētu būt 
vērstam uz nākotni un pašreizējo kibernoturības jomā piemērojamo noteikumu 
modernizēšanu, vienlaikus novēršot visas regulējuma nepilnības un trūkumus, kas var 
apdraudēt uzņēmumus, ieguldītājus un patērētājus;

3) ierosināt digitālās piesaistīšanas regulējumu; šādam regulējumam būtu jāatbilst 
attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem, piemēram, noteikumiem par nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizācijas novēršanu un mērķim nodrošināt vienotu izpratni par digitālo 
finanšu identitāti vienotajā tirgū.
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PASKAIDROJUMS

Ievads

Digitālās finanses, ko dēvē arī par finanšu tehnoloģijām, veido jaunu tehnoloģiju izmantošana, 
lai nodrošinātu un sekmētu finanšu sektora darbību. Tādējādi digitālajām finansēm ir būtiska 
nozīme finanšu darbību attīstīšanā un to izplatības palielināšanā, jo to piemērošanai ir būtiskas 
priekšrocības, piemēram, vispārējs efektivitātes pieaugums, izmaksu samazinājums, labāka 
patērētāju aizsardzība, datu pārvaldība un pārredzamība. To ieviestās potenciālās inovācijas var 
veicināt vairāku procesu automatizāciju, kā arī daudzu ieguldījumu un administratīvo lēmumu 
pieņemšanu, un tās ir veicinājušas efektīvāku lēmumu pieņemšanu un darbību izsekojamību, 
uzlabojot tirgus dalībniekiem pieejamo datu kvalitāti. Jaunu tehnoloģisku instrumentu 
ieviešana finanšu sektorā var arī veicināt lielāku finansiālo integrāciju un spēcīgākas pārrobežu 
finanšu plūsmas, izmantojot alternatīvus aizdevumu un ieguldījumu kanālus, ja tie tiek 
pienācīgi pārvaldīti. Turklāt kapitāla tirgu savienības sekmēšanai (KTS) Eiropā digitālajām 
finansēm būs būtiska nozīme inovācijas jomā un pārrobežu šķēršļu novēršanā, kamēr vien tās 
būs neatņemama daļa no plašākiem KTS mērķiem. Ņemot vērā jo īpaši pašreizējo Covid 
uzliesmojumu un ar to saistīto digitālo līdzekļu izmantošanas pieaugumu, lai patērētāji, 
ieguldītāji un finanšu iestādes varētu strādāt ar finansēm, finanšu tehnoloģijas ES ekonomikā 
turpinās augt gan apjoma, gan nozīmes ziņā. 

Vienlaikus pastāvīgā tehnoloģiju attīstība un to potenciālo lietojumu paplašināšanās citos 
sektoros ir viens no lielākajiem izaicinājumiem gan no ekonomikas, gan regulējuma viedokļa. 
Finanšu tehnoloģiju lietojuma paplašināšanās ir saistīta ar riskiem tādās jomās kā finanšu 
stabilitāte, finanšu noziegumi un patērētāju aizsardzība.

Papildus šīm regulējuma problēmām finanšu tehnoloģiju globālais tirgus turpinās paplašināties, 
priekšplānā izvirzot starptautisko sadarbību šajā jomā. Eiropas Savienībai būs jāspēj ātri reaģēt 
uz globālām norisēm tirgū. Turklāt, lai gan jauno tehnoloģiju izmantošana finanšu darbībās 
sniedz milzīgas iespējas Eiropas finanšu tirgus dalībniekiem, pastāv risks, ka Eiropas Savienība 
var atpalikt no saviem globālajiem partneriem. Ir vērojama digitālo finanšu regulējuma 
sadrumstalotība, kā arī riska kapitāla un tādu budžeta instrumentu trūkums, ar ko veicina 
pašreizējo finanšu tehnoloģiju uzņēmumu izaugsmi Eiropā. Tādēļ Eiropas līmenī ir jāpieņem 
vairāki leģislatīvi un neleģislatīvi pasākumi, kuru mērķis ir gan risināt iepriekš minētās 
problēmas, gan konsolidēt un paplašināt digitālo finanšu nozari visā Savienībā.

Eiropas finanšu iestādēm un jo īpaši finanšu tehnoloģiju uzņēmumiem darbības paplašināšanai 
un juridiskajai noteiktībai ir vajadzīgs visaptverošs un stabils tiesiskais regulējums. Tādējādi 
ikvienam priekšlikumam, kura mērķis ir efektīvi regulēt tehnoloģiju ietekmi uz finansēm un to 
potenciālos riskus, galvenokārt vajadzētu būt vērstam uz to, lai izveidotu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus (apvienojot pienācīgu uzraudzību un vienlīdzīgu attieksmi), vienlaikus 
pievēršoties būtiskākajiem finanšu stabilitātes riskiem. Komisijas priekšlikumiem vajadzētu 
būt tehnoloģiski neitrāliem un piemērot principu, ka attiecībā uz līdzīgām darbībām, kas rada 
vienādu risku, pieņem vienādus tiesību aktus. Jebkurā tiesību akta priekšlikumā būtu jāizmanto 
arī uz risku balstīta pieeja, un tam būtu jārada pamats, lai finanšu struktūras un patērētāji gūtu 
arvien lielāku labumu no digitālās inovācijas, vienlaikus nodrošinot vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus.
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Turklāt pasākumi, ko regulatori veic visā pasaulē, varētu būt labs piemērs Eiropas 
likumdevējiem, jo liecina par dažādiem veidiem, kādos iestādes ir centušās novērst riskus, ko 
rada finanšu tehnoloģiju lietojuma izvēršana un aizvien plašāka kriptoaktīvu izmantošana. 
Papildus pasākumiem, ko pieņēmušas trešās valstis, starptautiskās iestādes, cita starpā Finanšu 
stabilitātes padome, Starptautisko norēķinu banka un G7 darba grupa stabilo kriptomonētu 
jomā, ir virzījušas centienus izveidot pārdomātu regulatīvo pieeju finanšu tehnoloģijām.

Šā ziņojuma galvenās prioritātes ir pievērsties svarīgākajām jomām, kurās ir vajadzīgi Eiropas 
mēroga regulatīvi pasākumi attiecībā uz digitālo finansējumu. Ziņojumā aplūkoti 3 jautājumi, 
kas jāapsver likumdošanas pasākumu veikšanā: kriptoaktīvi, kibernoturība un dati. Šīs jomas ir 
būtiskas turpmākai digitālo finanšu attīstībai Eiropā.

Kriptoaktīvu regulējuma izstrāde
 
Dažādu kriptoaktīvu parādīšanās un ar tiem saistīto darījumu paplašināšanās ir izraisījusi 
debates par to iespējamo ietekmi uz finanšu stabilitāti. Šā iemesla dēļ, ņemot vērā to, ka 
kriptoaktīvu tirgus, ko pašlaik veido 5100 kriptoaktīvi ar tirgus kapitalizāciju vairāk nekā 
250 miljardu ASV dolāru apmērā pasaulē1, turpina augt, ir svarīgi nodrošināt, lai mēs Eiropā 
būtu gatavi izmantot to piedāvātās iespējas, vienlaikus nodrošinot, ka mēs neapdraudam finanšu 
stabilitāti. Turklāt iespējamos riskus finanšu stabilitātei palielina visaptveroša un saskaņota 
tiesiskā regulējuma trūkums. Tas tā ir Eiropas Savienībā, kur regulatīvie režīmi ir sadrumstaloti 
un kopumā novecojuši, tādēļ tajos nav efektīvi novērtēta kriptoaktīvu paplašinātas 
izmantošanas ietekme. Tādēļ Komisijai būtu jānāk klajā ar priekšlikumu, kura mērķis ir 
izveidot kriptoaktīvu regulējumu, pievēršoties to iespējamai ietekmei uz finanšu tirgiem un tos 
attiecīgi klasificējot.
 
Ar šo ziņojuma projektu aicina Komisiju sākt apsvērt, kā izstrādāt taksonomiju attiecībā uz 
kriptoaktīviem, un pirmām kārtām pievērsties vienotas definīcijas izstrādei. Šāda Eiropas 
mēroga kriptoaktīvu taksonomija sekmētu dažādu jurisdikciju sadarbību un nodrošinātu 
juridisko noteiktību tirgus dalībniekiem. Jebkādam taksonomijas modelim vajadzētu būt 
beztermiņa modelim, ņemot vērā to, ka kriptoaktīvu joma turpmākajos gados, visticamāk, 
ievērojami attīstīsies. Papildus kriptoaktīvu definēšanai jebkurai regulatīvai iniciatīvai 
galvenokārt vajadzētu būt vērstai uz visneatliekamākajiem riskiem, kas izriet no kriptoaktīvu 
plašākas izmantošanas, kā arī uz to, lai nodrošinātu, ka jaunus riskus var konstatēt agrīnā posmā. 
Būtu jāpievērš pienācīga uzmanība arī riskiem, ko rada lielāka banku nozares saskare ar 
kriptoaktīvu turējumiem.
 
Vienlīdzīgi konkurences apstākļi ir priekšnoteikums, lai nodrošinātu, ka darbībām tiek 
piemērots vienāds regulatīvais režīms neatkarīgi no tā, kurā dalībvalstī šīs darbības notiek. 
Turklāt ir svarīgi apsvērt, kā pielāgot spēkā esošos tiesību aktus, lai nodrošinātu, ka tajos nav 
nepilnību vai trūkumu attiecībā uz kriptoaktīvu izmantošanu.
 
Katrā ziņā, izstrādājot definīciju un apsverot turpmāko kriptoaktīvu taksonomiju, mums kā 
likumdevējiem būtu jāapzinās, ka kriptoaktīvu joma, visticamāk, ātri attīstīsies. Turpmākā 
inovācija finanšu sektorā varētu paplašināt šāda veida aktīvu darbības jomu vai pat mainīt to 
būtību un iespējamo izmantojumu, tādēļ regulatoriem būtu jāizstrādā elastīga regulatīvā pieeja 
kriptoaktīviem. To attīstībai nevajadzētu padarīt visu tiesisko regulējumu par novecojušu. Tādēļ 

1 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/648779/IPOL_STU(2020)648779_EN.pdf
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ir jānodrošina regulatīvā noteiktība attiecībā uz kriptoaktīviem no to emisijas brīža.

Tiesiskajā regulējumā būtu jānodrošina pienācīga to ieguldītāju un patērētāju aizsardzība, kuri 
darbojas ar kriptoaktīviem vai kuru turējumā ir kriptoaktīvi. Lai nodrošinātu pienācīgu 
ieguldītāju un patērētāju aizsardzību, būtu jāpielāgo “pazīsti savu klientu” pienākumi un to 
pamatā esošo tehnoloģiju uzraudzība.

Vienota pieeja finanšu sektora kibernoturībai

Tā kā finanšu sektorā mēs aizvien vairāk paļaujamies uz tehnoloģijām, uzņēmumiem ir svarīgi 
stiprināt kibernoturību, lai nodrošinātu aizsardzību pret iespējamiem traucējumiem, ko var radīt 
iekšējas kļūmes vai ārēji faktori. 

Šā iemesla dēļ Komisijai būtu jāierosina mērķtiecīgi pasākumi kiberdrošības palielināšanai, 
novēršot neatbilstības un trūkumus spēkā esošajos tiesību aktos, ko piemēro finanšu sektoram. 
Tādēļ var būt lietderīgi ierosināt regulējumu, kas attiecas galvenokārt uz finanšu sektoru. Šim 
regulējumam vajadzētu būt vērstam uz pašreizējo noteikumu modernizēšanu un saskaņošanu, 
vienlaikus koncentrējoties uz problemātiskajiem jautājumiem, kas saistīti ar finanšu sektoru. 

Turklāt, ņemot vērā informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) straujo attīstību, ir 
jānovērš pašreizējā tiesiskā regulējuma nekonsekvence un trūkumi, kas atklājušies tā 
piemērošanas gaitā.  Līdz ar to jebkādas izmaiņas IKT jomas tiesību aktos būtu jāveic, 
koncentrējoties uz to modernizēšanu, pielāgojot ziņošanas noteikumus atbilstīgi iepriekš 
notikušajiem drošības incidentiem, stiprinot to trešo personu pārraudzību, kas sniedz kritiski 
svarīgus IKT pakalpojumus, un izstrādājot vienotu ielaušanās un operatīvās noturības 
testēšanas sistēmu visās finanšu nozarēs.
 
Šajā ziņojumā Komisija tiek aicināta risināt minētos jautājumus, vienlaikus veicinot papildu 
koordināciju starp valstu un Eiropas regulatīvajām un uzraudzības iestādēm.
 
Dati

Uz datiem balstīta inovācija ir galvenais izaugsmes un nodarbinātības virzītājspēks Eiropā un 
visā pasaulē. Lai ES varētu gūt labumu no šīs izaugsmes, ir svarīgi katrā nozarē ieviest 
piemērotu datu politiku, kas sekmētu patērētāju uzticēšanos, un šajā nolūkā izmantot 
pašreizējās sistēmas, piemēram, Vispārīgo datu aizsardzības regulu (GDPR), vienlaikus ļaujot 
finanšu sektora uzņēmumiem gūt labumu no datu apmaiņas vienotajā tirgū. 

Šā iemesla dēļ digitālo finanšu sektorā ir svarīgi ieviest piemērotus pasākumus, kas var palīdzēt 
veicināt izaugsmi un nodrošināt piekļuvi finansējumam plašam struktūru lokam, sākot ar 
mikrouzņēmumiem un MVU un beidzot ar lieliem uzņēmumiem. Šajā kontekstā datu apmaiņa 
palīdzētu nodrošināt, ka Eiropas uzņēmumi spēj ieviest jauninājumus un paplašināt darbību gan 
Savienībā, gan ārpus tās. Pienācīga politika nodrošinās, ka paralēli tiek samazināta gan 
asimetrija, gan riski, savukārt kvalitatīvu un pieejamu datu trūkums varētu kavēt Eiropas 
uzņēmumu paplašināšanos.

Līdz ar to datu apstrādei ir ārkārtīgi svarīga nozīme finanšu tehnoloģiju jomā, tāpēc ir jāparedz 
konsekventi un tehnoloģiski neitrāli pasākumi, kuru mērķis ir nodrošināt pienācīgu datu 
apstrādi finanšu sektorā.
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Turklāt, tā kā ES tradicionāli ir bijusi centrālā loma globālo datu standartu noteikšanā, ir 
jāīsteno vērienīga regulatīvā pieeja finanšu iestāžu veiktai datu pārvaldībai, kurā likumdevēja 
prioritāte ir patērētāju aizsardzība, ņemot vērā to, ka finanšu iestādes jau izmanto patērētāju 
datus, kas tagad ir īpaši noderīgi, jo jaunie tehnoloģiskie instrumenti ļauj tos analizēt (tā dēvētie 
“lielie dati”). Ir jāparedz šādas izmantošanas pastiprināta uzraudzība, jo īpaši, ja šāda 
izmantošana notiek, pastāvot modeļu nepārredzamībai, un vienlaikus jāgarantē finanšu 
dalībniekiem taisnīga piekļuve attiecīgajiem datiem.
 
Visbeidzot, ziņojumā Komisija tiek aicināta izpētīt iespēju ieviest regulējumu attiecībā uz 
digitālo piesaistīšanu, kā arī digitālās finanšu identitātes izmantošanu, ņemot vērā arī 
pašreizējos valstu pasākumus, jo šāds regulējums veicinātu finanšu pakalpojumu integrāciju un 
pārrobežu sniegšanu vienotajā tirgū.


