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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

li jinkludi rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar il-Finanzi Diġitali: riskji 
emerġenti relatati mal-kriptoassi - sfidi regolatorji u superviżorji fil-qasam tas-servizzi, 
l-istituzzjonijiet u s-swieq finanzjarji
(2020/2034(INL))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 225 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta' Marzu 2018 bit-titolu "Pjan 
ta' Azzjoni tal-FinTech: Għal settur finanzjarju Ewropew iktar kompetittiv u innovattiv"1,

– wara li kkunsidra r-rapport finali tal-Grupp ta' Esperti tal-Kummissjoni tat-
13 ta' Diċembru 2019 dwar l-Ostakli Regolatorji għall-Innovazzjoni Finanzjarja: 
30 rakkomandazzjoni dwar ir-regolamentazzjoni, l-innovazzjoni u l-finanzi,

– wara li kkunsidra l-parir konġunt tal-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej lill-Kummissjoni 
Ewropea tal-10 ta' April 2019 dwar il-ħtieġa ta' titjib leġiżlattiv relatat mar-rekwiżiti tal-
ġestjoni tar-riskji tal-ICT fis-settur finanzjarju tal-UE,

– wara li kkunsidra l-parir konġunt tal-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej lill-Kummissjoni 
Ewropea tal-10 ta' April 2019 dwar il-kostijiet u l-benefiċċji tal-iżvilupp ta' qafas koerenti 
ta' ttestjar tar-reżiljenza ċibernetika għal parteċipanti u infrastrutturi rilevanti tas-suq fis-
settur finanzjarju kollu tal-UE,

– wara li kkunsidra l-linji gwida tal-Awtoritajiet Bankarji Ewropej tad-
29 ta' Novembru 2019 dwar l-ICT u l-ġestjoni tar-riskji għas-sigurtà,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Awtorità Bankarja Ewropea tad-9 ta' Jannar 2019 b'pariri 
lill-Kummissjoni Ewropea dwar il-kriptoassi,

– wara li kkunsidra l-pariri tal-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq lill-Kummissjoni tad-
9 ta' Jannar 2019 dwar l-offerti inizjali tal-muniti u l-kriptoassi,

– wara li kkunsidra d-dokument ta' konsultazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea ta' 
Diċembru 2019 dwar qafas tal-UE għas-swieq fil-kriptoassi,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Bank Ċentrali Ewropew ta' Lulju 2019 dwar l-
implikazzjonijiet tad-diġitalizzazzjoni fil-pagamenti bl-imnut għar-rwol ta' katalizzatur 
tal-Eurosistema,

– wara li kkunsidra d-diskors ewlieni ta' Benoît Coeuré tal-31 ta' Jannar 2019 dwar 
"FinTech for the People",

– wara li kkunsidra d-diskors ewlieni ta' Yves Mersch tas-26 ta' Frar 2019, fit-3 Konferenza 

1 COM(2018)0109 final



PE650.539v01-00 4/13 PR\1206665MT.docx

MT

Annwali dwar il-FinTech u l-Innovazzjoni Diġitali, dwar "Lending and payment systems 
in upheaval: the FinTech challenge",

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Bord għall-Istabilità Finanzjarja tas-27 ta' Ġunju 2017 
dwar "Financial Stability Implications from FinTech, Supervisory and Regulatory Issues 
that Merit Authorities' Attention",

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Bord għall-Istabilità Finanzjarja tas-6 ta' Ġunju 2019 dwar 
"Decentralized financial technologies. Report on financial stability, regulatory and 
governance implications",

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Bord għall-Istabilità Finanzjarja tas-16 ta' Lulju 2018 dwar 
"Crypto-assets: Report to the G20 on work by the FSB and standard-setting bodies",

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Bord għall-Istabilità Finanzjarja tal-14 ta' Frar 2019 dwar 
"FinTech and market structure in financial services, Market developments and potential 
financial stability implications",

– wara li kkunsidra l-investigazzjoni tal-Grupp ta' Ħidma tal-G7 dwar l-Istablecoins ta' 
Ottubru 2019 dwar l-impatt tal-istablecoins globali,

– wara li kkunsidra l-analiżi tal-Bank għall-Ħlasijiet Internazzjonali ta' Jannar 2020 dwar 
"Policy responses to FinTech: a cross-country overview",

– wara li kkunsidra l-intervent ta' Fernando Restoy tas-16 ta' Ottubru 2019, fl-ambitu tas-
XVI-il Djalogu Reġjonali ta' Politika fis-Settur Bankarju Pubbliku-Privat (ASBA-
BID_FELABAN), dwar "Regulating FinTech: what is going on, and where are the 
challenges?",

– wara li kkunsidra l-Artikoli 47 u 54 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A9-
0000/2020), 

A. billi l-finanzi diġitali huma qasam tas-settur finanzjarju li qed jevolvi b'mod konsistenti u 
li jistħoqqlu monitoraġġ u kunsiderazzjoni kontinwi kemm fil-livell tal-industrija kif 
ukoll fil-livell regolatorju;

B. billi t-terminu "kriptoassi" jintuża biex jirreferi għal varjetà wiesgħa ta' assi diġitali, 
inklużi l-muniti u t-tokens virtwali, iżda mhux limitati għalihom;

C. billi l-aktar żewġ komponenti komuni tal-kriptoassi adottati huma (i) in-natura privata 
tal-assi, u (ii) l-użu tal-kriptografija u tat-teknoloġija tar-reġistru distribwit (DLT) jew ta' 
teknoloġija simili biex isostnu l-iskambji tal-assi;

D. billi l-istablecoins għandhom karatteristiċi simili għall-kriptoassi u ma jiħdux il-forma ta' 
xi munita speċifika, iżda jiddependu fuq sett ta' għodod li għandhom l-għan li 
jimminimizzaw il-fluttwazzjonijiet tal-prezz tagħhom kif denominat f'munita;

E. billi Munita Diġitali tal-Bank Ċentrali (CBDC) hija bbażata fuq il-kunċett ta' assi stabbli, 
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hija sovrana fin-natura tagħha u għalhekk hija distinta mill-kriptoassi;

F. billi inizjattivi possibbli għall-implimentazzjoni tas-CBDCs qed jiġu kkunsidrati, kemm 
fl-Unjoni kif ukoll f'livell globali;

G. billi l-finanzi diġitali għandhom element transfruntier qawwi, li jmur lil hinn mil-livell 
tal-Unjoni u għalhekk il-kooperazzjoni internazzjonali f'dan il-qasam hija essenzjali;

H. billi, skont data tas-suq, fil-bidu tal-2020 jeżistu aktar minn 5 100 kriptoassi globalment, 
b'kapitalizzazzjoni tas-suq totali ta' aktar minn USD 250 biljun2;

I. billi esperti tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE), fil-pubblikazzjoni tagħhom tal-20193, 
innotaw li minkejja li l-kriptoassi huma spekulattivi ħafna, ma jirrappreżentawx theddida 
immedjata għall-istabbiltà finanzjarja; 

J. billi l-finanzi diġitali jistgħu jikkontribwixxi f'diversi modi biex jiġu indirizzati l-effetti 
ekonomiċi tat-tifqigħa tal-COVID-19 fir-rigward tal-konsegwenzi għaċ-ċittadini, l-SMEs 
u impriżi u servizzi finanzjarji oħra;

K. billi s-settur finanzjarju huwa l-akbar utent tat-teknoloġija tal-informazzjoni u tal-
komunikazzjoni (ICT) fid-dinja, u jirrappreżenta madwar għoxrin fil-mija tan-nefqa 
kollha tal-ICT;

L. billi ż-żieda fl-użu tal-intelliġenza artifiċjali fis-servizzi finanzjarji se twassal għal ħtieġa 
ta' reżiljenza operattiva aktar b'saħħitha u tas-superviżjoni korrispondenti xierqa;

M. billi problemi operattivi, b'mod partikolari r-riskji għall-ICT u s-sigurtà, jistgħu joħolqu 
riskji sistemiċi għas-settur finanzjarju; 

N. billi l-ġabra ta' regoli attwali tal-UE għas-servizzi finanzjarji tieħu approċċ frammentat 
fir-rigward tal-kwistjoni tad-dispożizzjonijiet dwar ir-riskji operattivi;

O. billi r-riskji għall-ICT u s-sigurtà ffaċċjati mis-settur finanzjarju, u l-livell ta' integrazzjoni 
tiegħu fil-livell tal-UE, jirrikjedu azzjonijiet speċifiċi u aktar avvanzati li jibnu fuq id-
Direttiva NIS u jmorru lil hinn minnha;

P. billi r-reżiljenza ċibernetika hija parti integrali mill-ħidma fuq ir-reżiljenza operattiva tal-
istituzzjonijiet finanzjarji mwettqa mill-awtoritajiet f'livell globali;

Rakkomandazzjonijiet:

Kunsiderazzjonijiet ġenerali

1. Jilqa' l-impenn tal-Kummissjoni li tiffinalizza Pjan ta' Azzjoni dwar il-FinTech sat-tielet 
trimestru tal-2020; iqis li proposta tal-Kummissjoni dwar il-kriptoassi, kif ukoll att dwar 

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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is-servizzi finanzjarji transsettorjali rigward ir-reżiljenza operattiva u ċibernetika, huma 
f'waqthom u meħtieġa minħabba żviluppi reċenti fis-swieq; jitlob li l-Kummissjoni, 
abbażi tal-Artikolu 114, tressaq proposta rispettiva skont ir-rakkomandazzjonijiet 
stabbiliti fl-Anness; 

2. Iqis li l-FinTech se tkun essenzjali għas-suċċess tal-Unjoni tas-Swieq Kapitali (CMU) u 
jħeġġeġ lill-Kummissjoni tqis kif tista' tisfrutta l-benefiċċji tal-FinTech fit-tmexxija 'l 
quddiem tal-integrazzjoni tas-swieq kapitali fl-Unjoni;

3. Jenfasizza l-importanza li l-Kummissjoni tallinja mill-qrib il-ħidma tagħha ma' fora u 
korpi regolatorji internazzjonali fl-iżvilupp ta' standards internazzjonali minħabba n-
natura transġuriżdizzjonali tal-finanzi diġitali;

4. Jistieden lill-Kummissjoni tuża approċċ proporzjonat, transsettorjali u olistiku għall-
ħidma tagħha fuq il-FinTech;

5. Jistieden lill-Kummissjoni tkun minn tal-ewwel li tieħu azzjoni sabiex toħloq ambjent 
favorevoli biex il-hubs u l-impriżi Ewropej tal-FinTech Ewropej jespandu; 

6. Jenfasizza li l-liġi u s-superviżjoni fil-qasam tal-FinTech għandhom ikunu bbażati fuq il-
prinċipji li ġejjin:

a. l-istess servizzi u r-riskji simili assoċjati tagħhom għandhom ikunu soġġetti għall-
istess regoli;

b. newtralità teknoloġika;

c. approċċ ibbażat fuq ir-riskju;

7. Jirrimarka li l-miżuri fil-livell tal-Unjoni m'għandhomx joħonqu l-opportunitajiet biex l-
impriżi jikbru u jiżviluppaw fl-Unjoni;

8. Jenfasizza l-importanza tat-triangolu ta' fiduċja, identità u data sabiex ikun żgurat li l-
operaturi, il-konsumaturi u s-superviżuri jkun jista' jkollhom fiduċja fil-finanzi diġitali; 

Definizzjoni ta' qafas għall-kriptoassi

9. Iqis li l-iżvilupp ta' tassonomija pan-Ewropea għall-kriptoassi huwa mixtieq bħala pass 
lejn it-trawwim ta' fehim komuni, il-faċilitazzjoni tal-kollaborazzjoni bejn il-
ġuriżdizzjonijiet u l-għoti ta' ċertezza regolatorja akbar lill-parteċipanti fis-suq involuti 
f'attività transfruntiera; jirrakkomanda li titqies l-importanza tal-kooperazzjoni 
internazzjonali u tal-inizjattivi globali fir-rigward tal-oqfsa għall-kriptoassi, filwaqt li 
titqies b'mod partikolari n-natura bla fruntieri tagħhom; iwissi, madankollu, li l-iżvilupp 
ta' mudell ta' tassonomija miftuħ jista' jkun aktar xieraq għal dan is-segment tas-suq li qed 
jevolvi;

10. Jemmen, għalhekk, li kwalunkwe kategorizzazzjoni ulterjuri għandha tkun ibbilanċjata u 
flessibbli sabiex jingħata spazju lill-innovazzjoni fis-settur filwaqt li jiġi żgurat li r-riskji 
jistgħu jiġu identifikati fi stadju bikri;

11. Jenfasizza wkoll li tenħtieġ gwida ċara dwar il-proċessi regolatorji u prudenzjali 
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applikabbli sabiex tiġi pprovduta ċertezza regolatorja rigward il-kriptoassi; 

12. Jirrimarka li se tkun meħtieġa l-applikazzjoni ta' regolamenti eżistenti għal kriptoassi li 
qabel ma kinux regolati, kif se jkun meħtieġ il-ħolqien ta' reġimi regolatorji mfassla 
apposta għal attivitajiet ta' kriptoassi li qed jevolvu, bħall-offerti inizjali tal-muniti;

13. Jenfasizza li qafas komuni tal-Unjoni dwar il-kriptoassi għandu jgħin biex iżid il-
protezzjoni tal-konsumatur u tal-investitur, itejjeb l-obbligi "kun af il-klijent tiegħek" 
(KYC) u s-sorveljanza tat-teknoloġija sottostanti;

Approċċ komuni għar-reżiljenza ċibernetika tas-settur finanzjarju

14. Jirrimarka li biż-żieda fid-diġitalizzazzjoni tas-servizzi finanzjarji, kif ukoll bl-
esternalizzazzjoni lil fornituri esterni ta' soluzzjonijiet jew manutenzjoni tal-IT, bħall-
fornituri ta' servizz ta' cloud, l-esponiment tal-istituzzjonijiet u s-swieq finanzjarji għat-
tfixkil ikkawżat minn nuqqasijiet ta' funzjonament interni jew attakki esterni qed isir aktar 
evidenti;

15. Jistieden lill-Kummissjoni tipproponi bidliet leġiżlattivi fil-qasam tal-ICT u r-rekwiżiti 
tas-sigurtà ċibernetika għas-settur finanzjarju tal-Unjoni sabiex jiġu indirizzati 
kwalunkwe inkonsistenza, diskrepanza u lakuna li jinsabu fil-liġi rilevanti;

16. Iqis li dawn il-bidliet għandhom jiffukaw fuq erba' oqsma ewlenin:

a. il-modernizzazzjoni;

b. l-allinjament tar-regoli tar-rappurtar fir-rigward ta' inċidenti tal-ICT;

c. qafas komuni għall-penetrazzjoni u l-ittestjar tar-reżiljenza operattiva fis-setturi 
finanzjarji kollha;

d. is-sorveljanza ta' fornituri terzi kritiċi ta' servizzi tal-ICT;

17. Jenfasizza l-ħtieġa ta' aktar kondiviżjoni ta' informazzjoni, b'mod partikolari dwar 
inċidenti, u koordinazzjoni msaħħa bejn l-awtoritajiet regolatorji u superviżorji rilevanti;

Data

18. Ifakkar li l-ġbir u l-analiżi tad-data għandhom rwol ċentrali għall-FinTech, u għalhekk 
jenfasizza l-ħtieġa ta' applikazzjoni konsistenti u teknoloġikament newtrali tal-liġijiet 
eżistenti dwar id-data;

19. Jirrimarka li l-Unjoni hija minn ta' quddiem fid-dinja fl-istabbiliment ta' standards fir-
rigward tal-protezzjoni tad-data personali; jenfasizza li t-trasferiment u l-użu ta' data 
personali u mhux personali fis-settur tas-servizzi finanzjarji għandhom jissodisfaw l-
istandards rilevanti kollha filwaqt li jippermettu l-fluss tad-data meħtieġ biex jiżdiedu l-
inizjattivi finanzjarji innovattivi;

20. Jitlob, f'dan ir-rigward, li l-Kummissjoni teżamina kif tista' tiżgura li l-entitajiet tal-
finanzi diġitali jistgħu jaċċessaw fuq bażi ekwa data rilevanti u utli biex jiġi żgurat li l-
impriżi innovattivi tal-FinTech jistgħu jikbru fl-Unjoni u lil hinn minnha;
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21. Jitlob li l-Kummissjoni tikkunsidra qafas għall-onboarding diġitali u l-użu ta' identitajiet 
finanzjarji diġitali, li jkollhom l-għan li jarmonizzaw dawn il-miżuri fl-Unjoni kollha sa 
fejn ikun meħtieġ;

22. Jirrimarka li d-data dwar il-klijenti jew il-"big data" qed tintuża dejjem aktar mill-
istituzzjonijiet finanzjarji; ifakkar fid-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 71 tal-GDPR u 
jistieden lill-partijiet ikkonċernati kollha jżidu l-isforzi biex jiggarantixxu l-infurzar tad-
drittijiet inklużi fih;

23. Jemmen li n-nuqqas ta' data u informazzjoni aċċessibbli rigward l-attivitajiet tal-FinTech 
jista' jkun ta' detriment għat-tkabbir; jirrakkomanda żieda fit-trasparenza u rappurtar 
imtejjeb tal-attività tal-FinTech sabiex jitnaqqsu l-asimmetriji u r-riskji;

24. Jappella għal sorveljanza effikaċi tal-analitika tal-"big data" b'mod li jindirizza l-opaċità 
tal-mudelli filwaqt li jiżgura li jkun hemm aċċess suffiċjenti għal data rilevanti u ta' 
kwalità;

25. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni u r-
rakkomandazzjonijiet li jinsabu fl-annessi lill-Kummissjoni u lill-Kunsill kif ukoll lill-
parlamenti u lill-gvernijiet tal-Istati Membri.
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ANNESS GĦALL-MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI:
RAKKOMANDAZZJONIJIET DWAR IL-KONTENUT TAL-PROPOSTA MITLUBA

A. PRINĊIPJI U OBJETTIVI TAL-PROPOSTA

1. Biex titwitta t-triq għal approċċ orjentat lejn il-futur fir-rigward tar-regoli li jikkonċernaw 
il-finanzi diġitali fl-Unjoni;

2. Biex jiġi żgurat li l-finanzi diġitali jkunu jistgħu jkomplu jkunu mutur innovattiv tat-
tkabbir u l-impjiegi fis-suq uniku kollu;

3. Biex jitrawwem fehim komuni tal-kwistjonijiet ewlenin li jikkonċernaw il-finanzi diġitali 
u titħeġġeġ l-armonizzazzjoni tad-dispożizzjonijiet rilevanti, li jwasslu għal attività 
transfruntiera msaħħa;

4. Biex tiżdied il-kondiviżjoni tad-data f'konformità mal-prinċipji tal-Unjoni sabiex tiġi 
stimulata l-innovazzjoni. L-objettiv għandu jkun li jiġi ffaċilitat l-aċċess għad-data 
pubblika fl-Unjoni kollha. Dan ikun ta' benefiċċju mhux biss għall-kumpaniji tal-finanzi 
diġitali, iżda jkun ta' benefiċċju wkoll għal għadd ta' oqsma oħra ta' politika tal-Unjoni u 
jżid it-trasparenza tas-suq;

5. Biex jitqiesu tliet oqsma għal azzjoni inizjali tal-Unjoni, b'mod speċifiku l-iżvilupp ta' 
qafas għall-kriptoassi, l-iżvilupp ta' qafas għar-reżiljenza ċibernetika u operattiva, kif 
ukoll il-ħidma biex il-kunċett tal-onboarding diġitali jiġi armonizzat fis-suq uniku.

B. AZZJONIJIET LI GĦANDHOM JIĠU PROPOSTI

1. Biex titressaq proposta leġiżlattiva għall-kriptoassi, li tipprovdi ċertezza tad-dritt għat-
trattament tal-kriptoassi filwaqt li tiżgura l-protezzjoni tal-konsumatur u tal-investitur. 
Tali qafas għandu jikkunsidra tassonomija miftuħa u jkollu l-għan li jilleġiżla abbażi tal-
prinċipju skont liema jiġu applikati l-istess regoli għall-istess attivitajiet u riskji;

2. Biex issir proposta leġiżlattiva dwar ir-reżiljenza ċibernetika, li tiżgura standards 
konsistenti ta' sigurtà tal-ICT fis-settur finanzjarju kollu tal-Unjoni. Tali qafas għandu 
jkun orjentat lejn il-futur u jiffoka fuq il-modernizzazzjoni tar-regoli attwali applikabbli 
fir-rigward tar-reżiljenza ċibernetika, filwaqt li jelimina wkoll kwalunkwe lakuna u 
diskrepanza regolatorja, li jistgħu jipperikolaw l-impriżi, l-investituri u l-konsumaturi;

3. Biex jiġi propost qafas għall-onboarding diġitali. Tali qafas għandu jikkonforma mal-
leġiżlazzjoni rilevanti tal-Unjoni, bħad-dispożizzjonijiet kontra l-ħasil tal-flus, u għandu 
jkollu l-objettiv li jiżgura fehim komuni tal-identitajiet tal-finanzi diġitali fis-suq uniku 
kollu.
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NOTA SPJEGATTIVA

Introduzzjoni

Il-finanzi diġitali, magħrufa wkoll bħala FinTech, jikkonsistu fl-użu ta' teknoloġiji ġodda li 
jippermettu u jtejbu l-attivitajiet tas-settur finanzjarju. Għalhekk, il-finanzi diġitali għandhom 
rwol ewlieni fl-iżvilupp ta' attivitajiet finanzjarji u fiż-żieda tal-prevalenza tagħhom, peress li 
l-applikazzjoni tagħhom għandha benefiċċji sinifikanti, bħal gwadann ġenerali fl-effiċjenza, 
tnaqqis fl-ispejjeż, protezzjonijiet aħjar għall-konsumaturi, ġestjoni u trasparenza tad-data. L-
innovazzjonijiet potenzjali introdotti minnhom jistgħu jikkontribwixxu għall-
awtomatizzazzjoni ta' diversi proċessi, kif ukoll għal bosta deċiżjonijiet amministrattivi u ta' 
investiment, u kkontribwew għal teħid ta' deċiżjonijiet aktar effiċjenti u għat-traċċabbiltà tal-
operazzjonijiet, billi tejbu l-kwalità tad-data disponibbli għall-operaturi tas-suq. L-
introduzzjoni ta' strumenti teknoloġiċi ġodda fis-settur finanzjarju tista' twassal ukoll għal aktar 
inklużjoni finanzjarja u għal flussi finanzjarji transfruntieri aktar b'saħħithom permezz ta' mezzi 
alternattivi ta' self u ta' investiment, jekk jiġu ġestiti b'mod xieraq. Barra minn hekk, sabiex tiġi 
ffaċilitata l-Unjoni tas-Swieq Kapitali (CMU) fl-Ewropa, il-finanzi diġitali se jkollhom rwol 
ewlieni x'jiżvolġu f'termini ta' innovazzjoni u ta' tneħħija tal-ostakli transfruntieri dment li 
jibqgħu parti integrali mill-objettivi usa' tas-CMU. Filwaqt li wieħed iżomm f'moħħu b'mod 
partikolari t-tifqigħa attwali tal-COVID u t-tkabbir assoċjat tal-użu ta' mezzi diġitali għall-
konsumaturi, l-investituri u l-istituzzjonijiet finanzjarji biex jittrattaw il-finanzi, il-FinTech se 
tkompli tikber kemm fid-daqs kif ukoll fl-importanza għall-ekonomija tal-UE. 

Madankollu, fl-istess ħin, l-evoluzzjoni kontinwa tat-teknoloġija u t-tkabbir tal-
applikazzjonijiet potenzjali tagħha f'setturi oħra huma waħda mill-akbar sfidi kemm minn 
perspettiva ekonomika kif ukoll minn perspettiva regolatorja. L-espansjoni tal-FinTech tinvolvi 
riskji f'oqsma bħall-istabbiltà finanzjarja, il-kriminalità finanzjarja u l-protezzjoni tal-
konsumatur.

Minbarra dawk l-isfidi regolatorji, is-suq globali għall-FinTech se jkompli jespandi, u dan 
jenfasizza l-importanza tal-kooperazzjoni internazzjonali f'dan il-qasam. L-Unjoni Ewropea 
jeħtieġ li tkun kapaċi tirrispondi b'mod rapidu għall-iżviluppi globali fis-suq. Barra minn hekk, 
u minkejja li l-applikazzjoni ta' teknoloġiji ġodda għall-attivitajiet finanzjarji toħloq 
opportunitajiet kbar għall-atturi finanzjarji Ewropej, l-Unjoni Ewropea tinsab f'riskju li tibqa' 
lura meta mqabbla mal-kontrapartijiet globali tagħha. Hemm frammentazzjoni tar-reġimi 
regolatorji li jikkonċernaw il-finanzi diġitali, kif ukoll nuqqas ta' kapital ta' riskju u strumenti 
baġitarji biex tingħata spinta lit-tkabbir tal-kumpaniji FinTech eżistenti fl-Ewropa. Dan 
jirrikjedi l-adozzjoni ta' għadd ta' miżuri leġiżlattivi u mhux leġiżlattivi fil-livell Ewropew, bil-
għan kemm li jindirizzaw l-isfidi msemmija hawn fuq kif ukoll li jikkonsolidaw u jespandu s-
settur tal-finanzi diġitali fl-Unjoni kollha.

L-entitajiet finanzjarji Ewropej, u b'mod partikolari l-FinTech, jirrikjedu qafas regolatorju 
komprensiv u stabbli biex jespandu l-attivitajiet tagħhom u joperaw b'ċertezza tad-dritt. 
Konsegwentement, kwalunkwe proposta bl-għan li tirregola b'mod effiċjenti l-impatt tat-
teknoloġija fuq il-finanzi u r-riskji potenzjali tagħha għandu primarjament ikollha l-għan li 
tiżviluppa kundizzjonijiet ekwi (billi tikkombina sorveljanza xierqa u trattament ugwali), 
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filwaqt li tindirizza l-aktar riskji sinifikanti tagħha fir-rigward tal-istabbiltà finanzjarja. Il-
proposti tal-Kummissjoni għandhom ikunu teknoloġikament newtrali u japplikaw il-prinċipju 
ta' leġiżlar b'mod ugwali għal attivitajiet simili, li jippreżentaw l-istess riskju. Kwalunkwe 
proposta leġiżlattiva għandha tieħu wkoll approċċ ibbażat fuq ir-riskju u għandha twitti t-triq 
għall-entitajiet finanzjarji u l-konsumaturi biex jibbenefikaw aktar mill-innovazzjoni diġitali, 
filwaqt li tipprovdi kundizzjonijiet ekwi.

Barra minn hekk, l-azzjonijiet meħuda minn regolaturi madwar id-dinja jistgħu jkunu eżempju 
tajjeb għal-leġiżlaturi Ewropej, peress li juru l-modi differenti kif l-awtoritajiet ippruvaw 
jindirizzaw ir-riskji li jinħolqu mill-espansjoni tal-FinTech u l-użu jikber tal-kriptoassi. 
Minbarra l-miżuri adottati minn pajjiżi terzi, istituzzjonijiet internazzjonali bħall-Bord għall-
Istabilità Finanzjarja, il-Bank għall-Ħlasijiet Internazzjonali u l-Grupp ta' Ħidma tal-G7 dwar 
l-Istablecoins (fost ħafna oħrajn) mexxew l-isforzi biex jinbena approċċ regolatorju intelliġenti 
għall-FinTech.

Il-prijoritajiet ewlenin ta' dan ir-rapport huma li jiġu indirizzati ż-żoni ewlenin li jirrikjedu 
rispons regolatorju pan-Ewropew għall-finanzi diġitali. Ir-rapport jindirizza 3 kwistjonijiet li 
għandhom jitqiesu għall-fini ta' azzjoni leġiżlattiva: il-kriptoassi, ir-reżiljenza ċibernetika u d-
data. Dawn l-oqsma huma essenzjali għall-iżvilupp futur tal-finanzi diġitali fl-Ewropa.

Definizzjoni ta' qafas għall-kriptoassi
 
L-emerġenza ta' kriptoassi differenti u l-espansjoni tat-tranżazzjonijiet li jinvolvuhom qajmu 
dibattiti dwar l-impatt potenzjali tagħhom fuq l-istabbiltà finanzjarja. Għalhekk, hekk kif is-suq 
tal-kriptoassi, li bħalissa jikkostitwixxi 5 100 kriptoassi b'kapitalizzazzjoni tas-suq ta' aktar 
minn $250 biljun globalment1, ikompli jikber, huwa importanti li fl-Ewropa nkunu lesti naħtfu 
l-opportunitajiet li joffru filwaqt li niżguraw li ma nikkompromettux l-istabbiltà finanzjarja. 
Barra minn hekk, ir-riskji potenzjali għall-istabbiltà finanzjarja jiżdiedu bin-nuqqas ta' qafas 
regolatorju komprensiv u koerenti. Dan huwa l-każ fl-Unjoni Ewropea, fejn ir-reġimi 
regolatorji huma frammentati u ġeneralment skaduti, u għalhekk ma jivvalutawx b'mod 
effiċjenti l-implikazzjonijiet tal-estensjoni tal-użu tal-kriptoassi. Konsegwentement, il-
Kummissjoni għandha tressaq proposta bl-għan li tifforma qafas għall-kriptoassi li jindirizza l-
impatt potenzjali tagħhom fuq is-swieq finanzjarji, u jikklassifikahom skont dan.
 
Dan l-abbozz ta' rapport jitlob lill-Kummissjoni tibda tikkunsidra kif tiżviluppa tassonomija li 
tikkonċerna l-kriptoassi, b'definizzjoni komuni tal-punt ta' tluq l-aktar xieraq. Tali tassonomija 
pan-Ewropea għall-kriptoassi ttejjeb il-kollaborazzjoni bejn ġuriżdizzjonijiet differenti u 
tipprovdi lill-operaturi tas-suq b'ċertezza tad-dritt. Kwalunkwe mudell ta' tassonomija għandu 
jkun miftuħ, minħabba li l-kriptoassi x'aktarx li jesperjenzaw perjodu sinifikanti ta' evoluzzjoni 
fis-snin li ġejjin. Minbarra d-definizzjoni tal-kriptoassi, kwalunkwe inizjattiva regolatorja 
għandu primarjament ikollha l-għan li tindirizza r-riskji l-aktar urġenti li jinħolqu bl-espansjoni 
fl-użu tal-kriptoassi, filwaqt li tiżgura wkoll li riskji ġodda jkunu jistgħu jiġu identifikati fi 
stadju bikri. Ir-riskji li jinħolqu minn esponiment akbar tas-settur bankarju għal holdings ta' 
kriptoassi għandhom jiġu indirizzati b'mod xieraq.
 
Kundizzjonijiet ekwi huma prerekwiżit biex jiġi żgurat li l-operazzjonijiet jingħataw l-istess 
trattament regolatorju irrispettivament mill-Istat Membru li fih isiru dawk l-operazzjonijiet. 

1 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/648779/IPOL_STU(2020)648779_EN.pdf
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Barra minn hekk, huwa importanti li jiġi kkunsidrat kif il-leġiżlazzjoni attwali tiġi adattata biex 
jiġi żgurat li ma jkun hemm ebda diskrepanza jew lakuna li tikkonċerna l-użu tal-kriptoassi.
 
Fi kwalunkwe każ, fit-tfassil ta' definizzjoni u fil-kunsiderazzjoni ta' tassonomija futura għall-
kriptoassi, aħna, bħala leġiżlaturi, għandna nirrikonoxxu li l-kriptoassi x'aktarx li jevolvu fil-
futur qarib. L-innovazzjoni futura fis-settur finanzjarju tista' tkabbar l-ambitu ta' dan it-tip ta' 
assi, jew saħansitra timmodifika n-natura u l-użu possibbli tagħhom, u għalhekk ikun meħtieġ 
li r-regolaturi jiżviluppaw approċċ regolatorju flessibbli għall-kriptoassi. L-evoluzzjoni 
tagħhom m'għandhiex trendi obsolet il-qafas regolatorju kollu. Għalhekk jeħtieġ li jiġi żgurat 
li jkun hemm ċertezza regolatorja għall-kriptoassi mill-mument li jinħarġu.

Ikun meħtieġ li jiġi żgurat, fil-qafas leġiżlattiv, li l-investituri u l-konsumaturi jkunu protetti 
b'mod adegwat meta joperaw jew jippossjedu l-kriptoassi. Sabiex tiġi żgurata protezzjoni xierqa 
għall-investitur u l-konsumatur, l-obbligi tal-KYC u s-sorveljanza tat-teknoloġija sottostanti 
għandhom jiġu adattati.

Approċċ komuni għar-reżiljenza ċibernetika tas-settur finanzjarju

Hekk kif insiru niddependu aktar mit-teknoloġija fis-settur finanzjarju, huwa importanti wkoll 
għall-impriżi li r-reżiljenza ċibernetika tissaħħaħ bħala salvagwarjda kontra t-tfixkil potenzjali 
kkawżat minn nuqqasijiet interni jew minn fatturi esterni. 

Il-Kummissjoni għalhekk għandha tipproponi miżuri mmirati biex tiżdied is-sigurtà ċibernetika 
billi jiġu indirizzati l-inkonsistenzi u n-nuqqasijiet fil-leġiżlazzjoni eżistenti, li japplikaw għas-
settur finanzjarju. Għaldaqstant, jista' jkun xieraq li jiġi propost qafas li japplika primarjament 
għas-settur finanzjarju. Dan il-qafas għandu jkollu l-għan li jimmodernizza u jarmonizza r-
regoli attwali filwaqt li jiffoka fuq tħassib relatat mas-settur finanzjarju. 

Barra minn hekk, l-evoluzzjoni rapida tat-teknoloġija tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni 
(ICT) għamlitha neċessarja li jiġu indirizzati l-inkonsistenzi u n-nuqqasijiet fil-qafas regolatorju 
eżistenti żvelati bl-applikazzjoni tiegħu.  Konsegwentement, kwalunkwe bidla leġiżlattiva fil-
qasam tal-ICT għandha tkun iffukata fuq il-modernizzazzjoni tiegħu; fuq l-allinjament tar-
regoli tar-rappurtar fid-dawl ta' inċidenti preċedenti; fuq it-tisħiħ tas-sorveljenza ta' fornituri 
terzi kritiċi tal-ICT; u fuq l-iżvilupp ta' qafas komuni għall-penetrazzjoni u l-ittestjar tar-
reżiljenza operattiva fis-setturi finanzjarji kollha.
 
Dan ir-rapport jistieden lill-Kummissjoni tindirizza dan it-tħassib, filwaqt li jinkoraġġixxi 
koordinazzjoni addizzjonali bejn l-awtoritajiet regolatorji u superviżorji nazzjonali u Ewropej.
 
Data

L-innovazzjoni mmexxija mid-data hija mutur ewlieni tat-tkabbir u l-impjiegi fl-Ewropa u fid-
dinja kollha. Sabiex l-UE tibbenefika minn dan it-tkabbir, huwa importanti li jkunu fis-seħħ il-
politiki adegwati dwar id-data għal kull settur, li jippermettu l-fiduċja min-naħa tal-konsumatur 
permezz ta' oqfsa attwali bħall-GDPR waqt li fl-istess ħin jippermettu lill-impriżi fis-settur 
finanzjarju jibbenefikaw mill-kondiviżjoni tad-data fis-suq uniku kollu. 

Għalhekk, fis-settur tal-finanzi diġitali huwa importanti li nistabbilixxu l-miżuri adegwati, billi 
dan jista' jgħin biex tingħata spinta lit-tkabbir u biex jiġi żgurat aċċess għall-finanzi għal firxa 
wiesgħa ta' entitajiet, mill-mikrointrapriżi u l-SMEs għall-impriżi l-kbar. Il-kondiviżjoni tad-
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data, f'dan il-kuntest, tgħin biex jiġi żgurat li l-impriżi Ewropej ikunu kapaċi jinnovaw u 
jespandu kemm fl-Unjoni kif ukoll lil hinn minnha. Il-politiki adegwati jiżguraw li l-asimmetriji 
u r-riskji jitnaqqsu b'mod parallel, filwaqt li n-nuqqas ta' data ta' kwalità tajba u aċċessibbli jista' 
jxekkel l-espansjoni tal-kumpaniji Ewropej.

Konsegwentement, it-trattament tad-data huwa parti fundamentali tal-FinTech, u b'hekk jeħtieġ 
li jiġu inklużi miżuri konsistenti u teknoloġikament newtrali bil-għan li jiġi żgurat trattament 
adegwat tad-data fis-settur finanzjarju.
 
Barra minn hekk, ir-rwol tradizzjonali tal-UE li tistabbilixxi l-istandards f'livell globali fir-
rigward tad-data jirrikjedi approċċ regolatorju ambizzjuż għall-ġestjoni tad-data mill-entitajiet 
finanzjarji, fejn il-protezzjoni tal-konsumatur hija prijorità għal-leġiżlaturi, peress li d-data tal-
konsumatur li issa hija partikolarment utli meta jitqiesu l-istrumenti teknoloġiċi li jippermettu 
l-analiżi tagħha (l-hekk imsejħa "big data") diġà qed tintuża mill-istituzzjonijiet finanzjarji. 
Sorveljanza msaħħa ta' tali użu hija meħtieġa, b'mod partikolari jekk tkun strutturata b'mod li 
jindirizza l-opaċità tal-mudelli filwaqt li jiggarantixxi aċċess ġust għal data rilevanti mill-atturi 
finanzjarji.
 
Fl-aħħar nett, ir-rapport jistieden lill-Kummissjoni teżamina l-possibbiltà li jiġi introdott qafas 
għall-onboarding diġitali, kif ukoll għall-użu ta' identitajiet finanzjarji diġitali li jqis ukoll il-
miżuri nazzjonali attwali, peress li tali qafas jiffaċilita l-inklużjoni finanzjarja u l-provvista 
transfruntiera ta' servizzi finanzjarji fis-suq uniku.


