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Pozměňovací návrh  1 

Philippe Juvin 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

1. bere na vědomí skutečnost, že 

finanční technologie (fintech) transformují 

celosvětové finančnictví; zdůrazňuje, že 

rozvoj finančních technologií může přinést 

spotřebitelům i podnikům výhody 

v podobě vyšší účinnosti, snazšího přístupu 

a nižších nákladů; 

1. konstatuje, že finanční technologie 

(fintech) se rychle rozvíjejí, a uznává, že 

by mohly transformovat celosvětové 

finančnictví; zdůrazňuje, že rozvoj 

finančních technologií může přinést 

spotřebitelům i podnikům výhody 

v podobě vyšší účinnosti, snazšího přístupu 

a nižších nákladů; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  2 

Andreas Schwab, Eva Maydell 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

1. bere na vědomí skutečnost, že 

finanční technologie (fintech) transformují 

celosvětové finančnictví; zdůrazňuje, že 

rozvoj finančních technologií může přinést 

spotřebitelům i podnikům výhody 

v podobě vyšší účinnosti, snazšího přístupu 

a nižších nákladů; 

1. bere na vědomí skutečnost, že 

finanční technologie (fintech) transformují 

celosvětové finančnictví; zdůrazňuje, že 

rozvoj finančních technologií může přinést 

spotřebitelům i podnikům, zejména MSP, 

výhody v podobě vyšší účinnosti, snazšího 

přístupu a nižších nákladů; zdůrazňuje 

tedy, že je nezbytné prosazovat Evropu 

jakožto centrum firem působících 

v odvětví fintech; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  3 

Maria Grapini 
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Návrh stanoviska 

Bod 1 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

1. bere na vědomí skutečnost, že 

finanční technologie (fintech) transformují 

celosvětové finančnictví; zdůrazňuje, že 

rozvoj finančních technologií může přinést 

spotřebitelům i podnikům výhody 

v podobě vyšší účinnosti, snazšího přístupu 

a nižších nákladů; 

1. bere na vědomí skutečnost, že 

finanční technologie (fintech) transformují 

celosvětové finančnictví i obecnější 

ekonomiku; zdůrazňuje, že rozvoj 

finančních technologií může přinést 

spotřebitelům i podnikům, zejména MSP, 

výhody v podobě vyšší účinnosti, snazšího 

přístupu a nižších nákladů; 

Or. ro 

 

Pozměňovací návrh  4 

Nicola Danti, Maria Grapini, Marc Tarabella, Pina Picierno 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

1. bere na vědomí skutečnost, že 

finanční technologie (fintech) transformují 

celosvětové finančnictví; zdůrazňuje, že 

rozvoj finančních technologií může přinést 

spotřebitelům i podnikům výhody 

v podobě vyšší účinnosti, snazšího přístupu 

a nižších nákladů; 

1. bere na vědomí skutečnost, že 

finanční technologie (fintech) transformují 

celosvětové finančnictví; zdůrazňuje, že 

rozvoj finančních technologií může přinést 

spotřebitelům i podnikům výhody 

v podobě vyšší účinnosti, snazšího 

přístupu, nižších nákladů a větší 

transparentnosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  5 

Eva Maydell, Carlos Coelho, Pascal Arimont, Antonio López-Istúriz White 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

2. domnívá se, že inovace ve 

finančním odvětví mohou vést ke vzniku 

pracovních míst a k podnícení růstu v EU 

2. domnívá se, že inovace ve 

finančním odvětví mohou vést ke vzniku 

pracovních míst a k podnícení růstu v EU 
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a přispět k rozšíření nabídky služeb pro 

spotřebitele; vyzývá Komisi, aby zjistila, 

jaké politické změny je nutné provést, aby 

EU mohla přínosů finančních technologií 

maximálně využít; 

a přispět k rozšíření nabídky služeb pro 

spotřebitele; konstatuje, že podniky 

z odvětví fintech už léta usilují o to, aby 

dohled nad jejich činností byl posílen, 

a snížila se tak regulační nejistota, jež jim 

brání v rozvoji; v tomto ohledu naléhavě 

vyzývá Komisi, aby v oblasti fintech 

předložila jasný a komplexní program 

legislativních a nelegislativních opatření, 

jež by měla být přijata před koncem 

současného funkčního období, aby EU 

mohla přínosů finančních technologií 

maximálně využít; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  6 

Nicola Danti, Maria Grapini, Marc Tarabella, Pina Picierno 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

2. domnívá se, že inovace ve 

finančním odvětví mohou vést ke vzniku 

pracovních míst a k podnícení růstu v EU 

a přispět k rozšíření nabídky služeb pro 

spotřebitele; vyzývá Komisi, aby zjistila, 

jaké politické změny je nutné provést, aby 

EU mohla přínosů finančních technologií 

maximálně využít; 

2. domnívá se, že inovace ve 

finančním odvětví mohou vést ke vzniku 

pracovních příležitostí a k potenciálnímu 

růstu v EU; vyzývá Komisi, aby zjistila, 

jaké politické změny je nutné provést, aby 

EU mohla maximálně využít přínosů 

finančních technologií, aniž by byla 

narušena finanční stabilita a byla přitom 

zachována vysoká úroveň ochrany 

spotřebitelů a investorů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  7 

Philippe Juvin 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 
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2. domnívá se, že inovace ve 

finančním odvětví mohou vést ke vzniku 

pracovních míst a k podnícení růstu v EU 

a přispět k rozšíření nabídky služeb pro 

spotřebitele; vyzývá Komisi, aby zjistila, 

jaké politické změny je nutné provést, aby 
EU mohla přínosů finančních technologií 

maximálně využít; 

2. domnívá se, že inovace ve 

finančním odvětví mohou vést ke vzniku 

pracovních míst a k podnícení růstu v EU 

a přispět k rozšíření nabídky služeb pro 

spotřebitele; vyzývá Komisi, aby 

prozkoumala způsoby, jak by EU mohla 

přínosů finančních technologií maximálně 

využít; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  8 

Andreas Schwab, Eva Maydell 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

2. domnívá se, že inovace ve 

finančním odvětví mohou vést ke vzniku 

pracovních míst a k podnícení růstu v EU 

a přispět k rozšíření nabídky služeb pro 

spotřebitele; vyzývá Komisi, aby zjistila, 

jaké politické změny je nutné provést, aby 

EU mohla přínosů finančních technologií 

maximálně využít; 

2. domnívá se, že inovace ve 

finančním odvětví mohou vést ke vzniku 

pracovních míst a k podnícení růstu v EU 

a přispět k rozšíření nabídky služeb pro 

spotřebitele, které by byly přizpůsobeny 

potřebám zákazníků; vítá podněty k vývoji 

nových i k dalšímu rozvoji stávajících 

finančních služeb, jež by mohly být 

přínosné pro spotřebitele a podniky, 

zejména pro MSP; konstatuje, že také 

hospodářská soutěž stimulovaná 

výraznými inovacemi a dynamikou přináší 

etablovaným účastníkům trhu řadu 

příležitostí a nových výchozích bodů; 

vyzývá Komisi, aby zjistila, jaké politické 

změny je nutné provést, aby EU mohla 

přínosů finančních technologií maximálně 

využít; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  9 

Maria Grapini 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

2. domnívá se, že inovace ve 

finančním odvětví mohou vést ke vzniku 

pracovních míst a k podnícení růstu v EU 

a přispět k rozšíření nabídky služeb pro 

spotřebitele; vyzývá Komisi, aby zjistila, 

jaké politické změny je nutné provést, aby 

EU mohla přínosů finančních technologií 

maximálně využít; 

2. domnívá se, že inovace ve 

finančním odvětví mohou vést ke vzniku 

pracovních míst a k podnícení růstu v EU 

a přispět k rozšíření nabídky služeb pro 

spotřebitele; vyzývá Komisi, aby zjistila, 

jaké politické změny je nutné provést, aby 

EU mohla maximálně využít přínosů 

finančních technologií, aniž by se zvýšila 

rizika hrozící spotřebitelům a malým 

a středním podnikům; 

Or. ro 

 

Pozměňovací návrh  10 

Eva Maydell, Carlos Coelho, Pascal Arimont, Antonio López-Istúriz White, Andreas 

Schwab, Roberta Metsola 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 a (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 2a. zdůrazňuje, že firmy působící 

v oblasti fintech by mohly být přímo 

užitečné pro MSP, neboť by mohly 

rozšířit dostupnost úvěrů a urychlit 

procesy poskytování půjček; naléhavě 

vyzývá Komisi, aby svá legislativní 

opatření formulovala tak, aby firmy byly 

dostatečně flexibilní při své činnosti 

a zajišťování financí pro MSP, a rovněž 

tak, aby stimulovala partnerství mezi 

bankami a firmami z oblasti fintech, 

pokud jde o poskytování půjček MSP; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  11 

Nicola Danti, Maria Grapini, Pina Picierno 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 a (nový) 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 2a. podtrhuje, že finanční technologie 

mohou být případně přínosné pro 

podniky, zejména pro MSP 

a mikropodniky, ale i pro rodiny 

a zákazníky, kteří nemohou plně využívat 

služeb, neboť tyto technologie mohou 

zlepšit jejich přístup ke kapitálu 

a finančním zdrojům prostřednictvím 

alternativních způsobů poskytování 

půjček a investování, jako je skupinové 

financování („crowdfunding“) a přímé 

úvěrování; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  12 

Andreas Schwab, Eva Maydell 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 a (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 2a. vítá vznik pracovní skupiny pro 

finanční technologie, kterou zřídila 

Komise a jejímž účelem je hodnotit 

inovace na tomto poli a současně vyvíjet 

strategie k řešení případných problémů, 

k nimž by finanční technologie mohly 

vést; považuje tuto pracovní skupinu za 

základní krok směrem k vypracování 

komplexní strategie pro problematiku 

fintech; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  13 

Renato Soru 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 a (nový) 

 



 

AM\1116420CS.docx 9/31 PE599.598v01-00 

 CS 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 2a. žádá Komisi, aby v zájmu podpory 

dokonalejších a cílenějších právních 

předpisů vzala v potaz různorodost odvětví 

finančních technologií a vypracovala 

podrobnější odvětvovou analýzu pro 

jednotlivé segmenty, které se vyskytují na 

trhu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  14 

Andreas Schwab, Eva Maydell 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 b (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 2b. domnívá se, že díky možnostem 

spolupráce, součinnosti a případného 

snižování nákladů nabízejí technologické 

inovace ve finančnictví různé příležitosti 

nejen novým firmám z oblasti fintech, ale 

i zavedeným subjektům;  

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  15 

Nicola Danti, Maria Grapini, Pina Picierno 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 b (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 2b. domnívá se, že služby a produkty 

z oblasti fintech mají doplňovat služby 

a produkty tradičních finančních institucí, 

a to zejména v méně rozvinutých 

a vzdálených oblastech; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  16 

Philippe Juvin 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

3. naléhavě vyzývá Komisi, aby určila 

překážky, které na jednotném trhu 

v současnosti brání rozvoji digitálních 

služeb a finančních technologií, a aby tyto 

překážky odstranila; 

3. vyzývá Komisi, aby určila 

překážky, které na jednotném trhu 

v současnosti brání rozvoji digitálních 

služeb a finančních technologií, a aby tyto 

překážky odstranila; vyzývá Komisi, aby 

byla ostražitá a zajistila, aby nevhodné 

finanční inovace nepoškodily spotřebitele 

ani neoslabily finanční stabilitu. 

Or. fr 

Amendment   17 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

3. naléhavě vyzývá Komisi, aby určila 

překážky, které na jednotném trhu 

v současnosti brání rozvoji digitálních 

služeb a finančních technologií, a aby tyto 

překážky odstranila; 

3. naléhavě vyzývá Komisi, aby určila 

překážky, které na jednotném trhu 

v současnosti brání rozvoji digitálních 

služeb a finančních technologií, a aby tyto 

překážky odstranila; vyzývá Komisi, aby 

pro oblast finančních technologií 

předložila akční plán založený na 

hospodářské soutěži, stabilitě a ochraně 

spotřebitelů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  18 

Vicky Ford 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

3. naléhavě vyzývá Komisi, aby určila 

překážky, které na jednotném trhu 

v současnosti brání rozvoji digitálních 

služeb a finančních technologií, a aby tyto 

překážky odstranila; 

3. naléhavě vyzývá Komisi, aby určila 

překážky, které na jednotném trhu 

v současnosti brání rozvoji digitálních 

služeb a finančních technologií, a aby tyto 

překážky odstranila; konstatuje, že je 

naprosto nezbytné, aby hospodářské 

subjekty působící na jednotném trhu měly 

přístup k investicím subjektů ve třetích 

zemích a mohly reagovat na 

technologický vývoj; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  19 

Renato Soru 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 a (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 3a. naléhavě vyzývá Komisi, aby 

podporovala úsilí o vypracování 

společných, otevřených 

a interoperabilních norem, které by 

upravovaly oblast finančních technologií, 

a bránily tak zneužití síťových efektů 

spojených s vytvářením monopolů 

a oligopolů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  20 

Andreas Schwab, Eva Maydell 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

4. zdůrazňuje, že služby spojené 

s finančními technologiemi mohou mít 

zásadní význam pro rozvoj perspektivního 

4. zdůrazňuje, že služby spojené 

s finančními technologiemi mohou mít 

zásadní význam pro rozvoj perspektivního 
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evropského jednotného digitálního trhu, 

neboť by mohly například zvýšit 

nákladovou efektivitu stávajících kanálů 

a nabízet inovativní způsoby platby; 

domnívá se, že Komise by měla v rámci 

svých politických iniciativ zvolit 

technologicky neutrální strategii; 

evropského jednotného digitálního trhu, 

neboť by mohly například zvýšit 

nákladovou efektivitu stávajících kanálů 

a nabízet inovativní způsoby platby; 

domnívá se, že Komise by měla v rámci 

svých politických iniciativ zvolit 

technologicky neutrální strategii; domnívá 

se, že kromě podpory inovací je rovněž 

žádoucí zachovat finanční stabilitu 

a chránit spotřebitele a investory; je toho 

názoru, že v zájmu vytvoření prostředí 

příznivého pro hospodářskou soutěž 

a zachování konkurenčních podmínek, jež 

by byly stejné pro všechny účastníky trhu, 

je nutný přiměřený a vyvážený přístup, 

který bude rovněž podporovat inovace; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  21 

Vicky Ford 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

4. zdůrazňuje, že služby spojené 

s finančními technologiemi mohou mít 

zásadní význam pro rozvoj perspektivního 

evropského jednotného digitálního trhu, 

neboť by mohly například zvýšit 

nákladovou efektivitu stávajících kanálů 

a nabízet inovativní způsoby platby; 

domnívá se, že Komise by měla v rámci 

svých politických iniciativ zvolit 

technologicky neutrální strategii; 

4. zdůrazňuje, že služby spojené 

s finančními technologiemi mohou mít 

zásadní význam pro rozvoj perspektivního 

evropského jednotného digitálního trhu, 

neboť by mohly například zvýšit 

nákladovou efektivitu stávajících kanálů 

a nabízet inovativní způsoby platby; 

domnívá se, že Komise by měla v rámci 

svých politických iniciativ zvolit 

technologicky neutrální strategii; vyzývá 

Komisi, aby zajistila, aby tyto iniciativy 

odpovídaly danému účelu, byly 

orientované na vnější svět a založené na 

inovacích; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  22 
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Eva Maydell, Carlos Coelho, Pascal Arimont, Antonio López-Istúriz White, Roberta 

Metsola 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

4. zdůrazňuje, že služby spojené 

s finančními technologiemi mohou mít 

zásadní význam pro rozvoj perspektivního 

evropského jednotného digitálního trhu, 

neboť by mohly například zvýšit 

nákladovou efektivitu stávajících kanálů 

a nabízet inovativní způsoby platby; 

domnívá se, že Komise by měla v rámci 

svých politických iniciativ zvolit 

technologicky neutrální strategii; 

4. zdůrazňuje, že služby spojené 

s finančními technologiemi mohou mít 

zásadní význam pro rozvoj perspektivního 

evropského jednotného digitálního trhu, 

neboť by mohly například zvýšit 

nákladovou efektivitu stávajících kanálů, 

nabízet inovativní způsoby platby a posílit 

důvěru spotřebitelů v digitální 

technologie; domnívá se, že Komise by 

měla v rámci svých politických iniciativ 

zvolit technologicky neutrální strategii; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  23 

Nicola Danti, Maria Grapini, Marc Tarabella, Pina Picierno 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

4. zdůrazňuje, že služby spojené 

s finančními technologiemi mohou mít 

zásadní význam pro rozvoj perspektivního 

evropského jednotného digitálního trhu, 

neboť by mohly například zvýšit 

nákladovou efektivitu stávajících kanálů 

a nabízet inovativní způsoby platby; 

domnívá se, že Komise by měla v rámci 

svých politických iniciativ zvolit 

technologicky neutrální strategii; 

4. zdůrazňuje, že služby spojené 

s finančními technologiemi mohou mít 

zásadní význam pro rozvoj perspektivního 

evropského jednotného digitálního trhu, 

neboť by mohly například zvýšit 

nákladovou efektivitu stávajících kanálů 

a nabízet inovativní, transparentnější 

a rychlejší způsoby platby; domnívá se, že 

Komise by měla v rámci svých politických 

iniciativ zvolit technologicky neutrální 

strategii; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  24 
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Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Grapini, Olga Sehnalová, Marc Tarabella, 

Pina Picierno 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 a (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 4a. poukazuje na případná rizika 

nových způsobů platby, například na 

riziko podvodů, zneužití údajů 

o spotřebiteli, nedostatečných požadavků 

na identifikaci a neexistence 

transparentních a jasných podmínek; 

žádá proto Komisi a členské státy, aby pro 

spotřebitele, kterým by mohla hrozit 

uvedená rizika, zajistily náležitou úroveň 

pojistných mechanismů a účinných 

prostředků nápravy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  25 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 a (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 4a. domnívá se, že dokončení unie 

kapitálový trhů pomůže podpořit rozvoj 

finančních technologií a skutečného 

jednotného trhu s finančními produkty 

a službami; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  26 

Marcus Pretzell, Mylène Troszczynski 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 
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5. vyjadřuje politování nad tím, že 

neexistuje společný evropský systém pro 

internetové bankovnictví a elektronické 

platby; domnívá se, že tento systém by měl 

zásadní význam pro hladké fungování 

unie kapitálových trhů a hlavní část 

jednotného digitálního trhu, neboť by 

podpořil evropské elektronické 

obchodování a přeshraniční konkurenci ve 

finančních službách; vyzývá Komisi, aby 

určila, jaké kroky je třeba učinit 
k vytvoření prostředí, jež napomůže 

rozvoji tohoto systému; 

5. domnívá se, že peníze v hotovosti 

mají zásadní význam pro svobodnou 

společnost; z toho důvody by se 

internetové bankovnictví, elektronické 

obchodování a přeshraniční konkurence ve 

finančních službách nikdy neměly stát 

záminkou k omezení či zrušení 

hotovostních plateb; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  27 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

5. vyjadřuje politování nad tím, že 

neexistuje společný evropský systém pro 

internetové bankovnictví a elektronické 

platby; domnívá se, že tento systém by měl 

zásadní význam pro hladké fungování unie 

kapitálových trhů a hlavní část jednotného 

digitálního trhu, neboť by podpořil 

evropské elektronické obchodování 

a přeshraniční konkurenci ve finančních 

službách; vyzývá Komisi, aby určila, jaké 

kroky je třeba učinit k vytvoření prostředí, 

jež napomůže rozvoji tohoto systému; 

5. zdůrazňuje, že existuje prostor pro 

další zlepšování prostředků, které lze 

používat k přeshraničním platbám; 

podporuje rozvoj těchto platebních 

prostředků v Evropě a vyjadřuje politování 

nad velkou roztříštěností trhu EU v oblasti 

elektronického bankovnictví i nad tím, že 

chybí evropský systém kreditních či 

debetních karet, který by fungoval v celé 

EU; domnívá se, že tento systém by měl 

zásadní význam pro hladké fungování unie 

kapitálových trhů a hlavní část jednotného 

digitálního trhu, neboť by podpořil 

evropské elektronické obchodování 

a přeshraniční konkurenci ve finančních 

službách; vyzývá Komisi, aby určila, jaké 

kroky je třeba učinit k vytvoření prostředí, 

jež napomůže rozvoji tohoto systému; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  28 

Vicky Ford 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

5. vyjadřuje politování nad tím, že 

neexistuje společný evropský systém pro 

internetové bankovnictví a elektronické 

platby; domnívá se, že tento systém by měl 

zásadní význam pro hladké fungování unie 

kapitálových trhů a hlavní část jednotného 

digitálního trhu, neboť by podpořil 

evropské elektronické obchodování 

a přeshraniční konkurenci ve finančních 

službách; vyzývá Komisi, aby určila, jaké 

kroky je třeba učinit k vytvoření prostředí, 

jež napomůže rozvoji tohoto systému; 

5. vyjadřuje politování nad tím, že 

neexistuje společný evropský systém pro 

internetové bankovnictví a elektronické 

platby; domnívá se, že tento systém by měl 

zásadní význam pro hladké fungování unie 

kapitálových trhů a hlavní část jednotného 

digitálního trhu, neboť by podpořil 

evropské elektronické obchodování 

a přeshraniční konkurenci ve finančních 

službách; vyzývá Komisi, aby určila, jaké 

kroky je třeba učinit k vytvoření prostředí, 

jež napomůže rozvoji tohoto systému; bere 

na vědomí, že v zájmu hospodářské 

soutěže je zapotřebí, aby takový systém 

koexistoval souběžně s dalšími 

inovativními způsoby platby a v případě 

potřeby byl s těmito způsoby 

interoperabilní; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  29 

Maria Grapini 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

5. vyjadřuje politování nad tím, že 

neexistuje společný evropský systém pro 

internetové bankovnictví a elektronické 

platby; domnívá se, že tento systém by měl 

zásadní význam pro hladké fungování unie 

kapitálových trhů a hlavní část jednotného 

digitálního trhu, neboť by podpořil 

evropské elektronické obchodování 

a přeshraniční konkurenci ve finančních 

službách; vyzývá Komisi, aby určila, jaké 

5. vyjadřuje politování nad tím, že 

neexistuje společný evropský systém pro 

internetové bankovnictví a elektronické 

platby; domnívá se, že tento systém by měl 

zásadní význam pro hladké fungování unie 

kapitálových trhů a hlavní část jednotného 

digitálního trhu, neboť by podpořil 

evropské elektronické obchodování 

a přeshraniční konkurenci ve finančních 

službách; vyzývá Komisi, aby určila, jaké 
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kroky je třeba učinit k vytvoření prostředí, 

jež napomůže rozvoji tohoto systému; 

kroky je třeba učinit k vytvoření prostředí, 

jež napomůže rozvoji tohoto systému, 

který by podporoval rozvoj přeshraničního 

obchodu a snížil transakční náklady; 

Or. ro 

Amendment   30 

Eva Maydell, Carlos Coelho, Pascal Arimont, Antonio López-Istúriz White, Andreas 

Schwab, Roberta Metsola 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 a (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 5a. bere na vědomí, že firmy působící 

v oblasti fintech se mezi sebou značně liší, 

pokud jde o náplň jejich činnosti, 

a naléhá proto na Komisi, aby neusilovala 

o zavedení univerzálních opatření a svůj 

návrh regulačního předpisu vypracovala 

tak, aby vyhovoval různým 

podnikatelským modelům; 

Or. en 

Pozměňovací návrh  31 

Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Grapini, Pina Picierno 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 a (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 5a. zdůrazňuje, že při použití 

finančních technologií je zapotřebí 

transparentních a spolehlivých rovných 

podmínek na úrovni EU pro všechny 

účastníky trhu, které by měly zabránit 

vytváření monopolů a zároveň zajistit 

vysokou úroveň ochrany spotřebitelů, 

interoperabilitu mezi tržními operátory 

a odpovídající úroveň transparentnosti; 

jedná se o základní předpoklady toho, aby 

se pro ekonomiku EU mohl uvolnit plný 

potenciál a výhody inovací fintech, jakož 
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i zvýšila důvěra v získávání a používání 

digitálních finančních produktů a služeb; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  32 

Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Grapini, Marc Tarabella, Pina Picierno 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 b (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 5b. kromě toho vyzývá Komisi, aby pro 

finanční technologie zřídila horizontální 

akční plán na základě politických 

doporučení a opatření, která budou 

prezentována interní pracovní skupinou 

pro finanční technologie; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  33 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Návrh stanoviska 

Bod 6 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

6. podtrhuje, že pokyny Evropského 

orgánu pro bankovnictví týkající se 

„důkladného ověřování údajů při 

provádění plateb“ by měly zohledňovat 

finanční technologie a elektronické 

obchodování; žádá EBA, aby své návrhy 

pozměnil a zabránil tak jejich 

nepříznivému dopadu na služby 

poskytované online; požaduje, aby vzal 

v potaz postupy zabezpečení založené na 

rizikových faktorech. 

6. podtrhuje, že návrh regulačních 

technických norem Evropského orgánu 

pro bankovnictví týkající se „důkladného 

ověřování údajů klienta“ by měly 

zohledňovat finanční technologie 

a elektronické obchodování; žádá EBA, 

aby své návrhy pozměnil a zabránil tak 

jejich nepříznivému dopadu na služby 

poskytované online; požaduje, aby vzal 

v potaz postupy zabezpečení založené na 

rizikových faktorech; podporuje snahu 

Komise dále harmonizovat normy pro 

finanční služby, ale zároveň zdůrazňuje, 

že pro jakékoli budoucí nastavení norem 

je třeba vzít v úvahu inovace a nové 
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vstupy na trh; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  34 

Vicky Ford 

 

Návrh stanoviska 

Bod 6 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

6. podtrhuje, že pokyny Evropského 

orgánu pro bankovnictví týkající se 

„důkladného ověřování údajů při provádění 

plateb“ by měly zohledňovat finanční 

technologie a elektronické obchodování; 

žádá EBA, aby své návrhy pozměnil 

a zabránil tak jejich nepříznivému dopadu 

na služby poskytované online; požaduje, 

aby vzal v potaz postupy zabezpečení 

založené na rizikových faktorech. 

6. podtrhuje, že návrh regulačních 

technických norem Evropského orgánu 

pro bankovnictví týkající se „důkladného 

ověřování údajů při provádění plateb“ by 

měly zohledňovat finanční technologie 

a elektronické obchodování; žádá EBA, 

aby své návrhy pozměnil a zabránil tak 

jejich nepříznivému dopadu na služby 

poskytované online; požaduje, aby vzal 

v potaz postupy zabezpečení založené na 

rizikových faktorech. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  35 

Eva Maydell, Carlos Coelho, Pascal Arimont, Andreas Schwab, Antonio López-Istúriz 

White, Roberta Metsola 

 

Návrh stanoviska 

Bod 6 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

6. podtrhuje, že pokyny Evropského 

orgánu pro bankovnictví týkající se 

„důkladného ověřování údajů při provádění 

plateb“ by měly zohledňovat finanční 

technologie a elektronické obchodování; 

žádá EBA, aby své návrhy pozměnil 

a zabránil tak jejich nepříznivému dopadu 

na služby poskytované online; požaduje, 

aby vzal v potaz postupy zabezpečení 

založené na rizikových faktorech. 

6. podtrhuje, že pokyny Evropského 

orgánu pro bankovnictví týkající se 

„důkladného ověřování údajů při provádění 

plateb“ by měly zohledňovat finanční 

technologie a elektronické obchodování; 

žádá EBA, aby své návrhy pozměnil 

a zabránil tak jejich nepříznivému dopadu 

na služby poskytované online a zajistil 

rovné podmínky povzbuzující finanční 

inovace a zlepšující podmínky 
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hospodářské soutěže mezi všemi účastníky 

trhu; požaduje, aby vzal v potaz postupy 

zabezpečení založené na rizikových 

faktorech. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  36 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Návrh stanoviska 

Bod 6 a (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 6a. v návaznosti na práci v souvislosti 

s nařízením eIDAS vyzývá Komisi, aby 

dále posoudila rámec pro evropské 

systémy elektronických osobních dokladů 

s cílem zajistit, aby usnadňovaly dodávky 

v souvislosti s přeshraničními finančními 

službami online; žádá dále Komisi, aby 

urychleně posoudila stávající regulační 

překážky, které brání širšímu využívání 

technik elektronické identifikace; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  37 

Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Grapini, Marc Tarabella, Pina Picierno 

 

Návrh stanoviska 

Bod 6 a (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 6a. vyzývá Komisi, aby sledovala 

zvýšené využívání algoritmů ve finančním 

odvětví, zejména robotických 

poradenských produktů a služeb; žádá 

Komisi a evropské orgány dohledu, aby 

přezkoumaly chyby a odchylky 

v algoritmech, které by mohly být škodlivé 

pro účastníky trhu, a vyhodnotily aspekty 

odpovědnosti pro použití dat při 
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současném zvýšení odpovědnosti 

a informovanosti spotřebitelů, pokud jde 

o algoritmy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  38 

Vicky Ford 

 

Návrh stanoviska 

Bod 6 a (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 6a. uznává potenciální přínosy 

regulační separace spustitelného 

programového kódu (sandboxing) tím, že 

umožňuje rozvíjejícím se podnikům 

a finančním společnostem testovat 

produkty finančních technologií 

v každodenní praxi; podporuje výměnu 

osvědčených postupů, které se lze naučit 

od regulačních iniciativ v rámci separace 

spustitelného programového kódu 

(sandboxingu); 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  39 

Andreas Schwab, Eva Maydell 

 

Návrh stanoviska 

Bod 6 a (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 6a. poznamenává, že shromažďování 

a analýza údajů hrají v souvislosti 

s finančními technologiemi ústřední roli, 

mimo jiné proto, aby bylo možné cíleně 

reagovat na přání zákazníků; vyzývá 

Komisi, aby měla tuto skutečnost na 

zřeteli, a to zejména s odkazem na obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů 

a druhou směrnici o platebních službách; 
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Or. de 

 

Pozměňovací návrh  40 

Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Grapini, Marc Tarabella, Pina Picierno 

 

Návrh stanoviska 

Bod 6 b (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 6b. kromě toho zdůrazňuje, že je třeba 

přezkoumat potenciální škody na 

soukromí způsobené zvýšením objemu, 

rozmanitosti a rychlosti údajů 

používaných ve finančním odvětví; vyzývá 

Komisi a členské státy, aby přijaly veškerá 

nezbytná opatření k zajištění toho, aby 

právo občanů na soukromí bylo plně 

respektováno a jejich osobní údaje byly 

v odvětví fintech chráněny, a vyzývá 

Komisi, aby zintenzívnila prosazování 

stávajících právních předpisů EU, a to 

zejména tím, že zajistí včasné uplatňování 

obecného nařízení o ochraně osobních 

údajů; zejména zdůrazňuje, že je důležité 

zaručit právo uživatele na přenositelnost 

údajů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  41 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Návrh stanoviska 

Bod 6 b (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 6b. připomíná, že finanční technologie 

také zahrnují regulační a pojistné 

technologie; zdůrazňuje, že technologie by 

měly být použity pro lepší a účinnější 

dohled ze strany veřejných orgánů a že by 

se měl podpořit aktivní přístup i výměna 

údajů; zároveň zdůrazňuje, že v případě 

vzniku obav ohledně chyby nebo 
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diskriminace by rozhodnutí učiněná 

prostřednictvím automatizovaných služeb 

fintech měla být předmětem stížností 

a podléhat postupu kontroly, jakož 

i náležité opravě; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  42 

Andreas Schwab, Eva Maydell 

 

Návrh stanoviska 

Bod 6 b (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 6b. zdůrazňuje, že zabezpečení proti 

kybernetickým útokům a kybernetické 

kriminalitě hraje ve finančním odvětví 

důležitou roli; vyzývá Komisi, aby 

prošetřila, do jaké míry jsou adekvátní 

ochranná opatření proti kybernetickým 

rizikům, která byla v této oblasti přijata; 

Or. de 

Pozměňovací návrh  43 

Vicky Ford 

 

Návrh stanoviska 

Bod 6 b (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 6b. uznává přínos regulačních 

technologií při zlepšování regulačních 

procesů a ochrany spotřebitelů ve 

finanční oblasti; vybízí vnitrostátní 

regulační orgány, aby vzaly v úvahu 

budoucí vývoj v technologiích 

zajišťujících dodržování pravidel 

v případech, kdy je to považováno za 

nutné; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  44 

Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Grapini, Olga Sehnalová, Marc Tarabella, 

Pina Picierno 

 

Návrh stanoviska 

Bod 6 c (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 6c. podotýká, že je třeba podporovat 

digitální a finanční vzdělávání mezi 

spotřebiteli a provozovateli v celé EU; 

zdůrazňuje význam odpovídajících 

kompetencí a nových digitálních 

dovedností a vyzývá Komisi, členské státy 

a odvětví fintech k tomu, aby v rámci 

celoživotního učení umožnily příslušná 

školení a rozvoj dovedností, které jsou 

klíčovými předpoklady k tomu, aby co 

nejvíce jednotlivců využívalo plný přístup 

k finančním službám a nástrojům fintech; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  45 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Návrh stanoviska 

Bod 6 c (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 6c. zdůrazňuje, že finanční 

technologie by měly být využity jako 

prostředek ke zvýšení finanční stability 

v Evropě; žádá Komisi, aby provedla 

analýzu toho, jak mohou finanční 

technologie tomuto procesu napomoci; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  46 

Vicky Ford 
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Návrh stanoviska 

Bod 6 c (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 6c. uznává, že finanční technologie se 

vztahují k inovacím vyskytujícím se na 

rozhraní mezi oblastí financí 

a technologií; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  47 

Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Grapini, Marc Tarabella, Pina Picierno 

 

Návrh stanoviska 

Bod 6 d (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 6d. vyzývá Komisi, členské státy 

a odvětví fintech, aby účinně 

spolupracovaly prostřednictvím sdílení 

informací, prevence a reakcí na 

kybernetické hrozby s cílem zaručit pro 

občany a podniky v EU bezpečné a lépe 

zabezpečené kybernetické prostředí, což je 

základním předpokladem pro dosažení 

všech přínosů inovací fintech; vyzývá 

členské státy, aby včas převedly do svých 

právních systémů směrnici o bezpečnosti 

sítí a informací, a vítá nové partnerství 

veřejného a soukromého sektoru v oblasti 

kybernetické bezpečnosti, které nedávno 

zahájila Evropská komise za účasti 

průmyslového odvětví; žádá Komisi, aby 

vytvořila řadu nových a konkrétních 

iniciativ k posílení odolnosti podniků 

v tomto odvětví proti kybernetickým 

útokům, zejména v případě malých 

a středních podniků a začínajících 

podniků; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  48 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Návrh stanoviska 

Bod 6 d (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 6d. vítá vytvoření pracovní skupiny 

pro finanční technologie v rámci Komise; 

zdůrazňuje, že veškeré budoucí politické 

návrhy by měly řešit problematiku 

ochrany spotřebitele v souvislosti 

s finančními technologiemi, avšak 

zároveň nebránit růstu tohoto odvětví; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  49 

Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Grapini, Pina Picierno 

 

Návrh stanoviska 

Bod 6 e (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 6e. vítá zprávu Parlamentu 

o virtuálních měnách (VCs) a technologii 

distribuované účetní knihy (DLTs), která 

podtrhuje všechny potenciální přínosy pro 

spotřebitele a zúčastněné strany, ale 

zároveň konstatuje související rizika, jako 

je teroristická a trestná činnost, daňové 

úniky a podvody i praní špinavých peněz, 

která se vztahují k rychlému šíření VCs 

a DLTs; žádá Komisi, aby prozkoumala 

možné využití technologie distribuované 

účetní knihy v odvětví fintech i v jiných 

systémech jednotného digitálního trhu 

a aby monitorovala výše uvedená rizika 

a snažila se jim zabránit; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  50 
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Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Návrh stanoviska 

Bod 6 e (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 6e. ačkoli vítá nárůst skupinového 

financování a přímého úvěrování, 

domnívá se, že tyto systémy by měly 

podléhat alespoň minimální regulaci, aby 

se předešlo jejich zneužívání a nekalým 

obchodním praktikám; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  51 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Návrh stanoviska 

Bod 6 f (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 6f. zdůrazňuje, že problémy v oblasti 

kybernetické bezpečnosti musí být řešeny 

ve fázi plánování veškerých iniciativ 

fintech i přísných ochranných opatření, 

jež jsou přijímána k zabezpečení této 

infrastruktury proti kybernetickým 

útokům; žádá Komisi a členské státy 

k zajištění toho, aby tato opatření byla 

prováděna; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  52 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Návrh stanoviska 

Bod 6 g (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 6g. připomíná zprávu Parlamentu 

o virtuálních měnách a potenciální 
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přínosy technologie distribuované účetní 

knihy (DLT) nad rámec virtuálních měn; 

žádá Komisi, aby se zabývala možnými 

způsoby využití DLT v odvětví fintech i 

v jiných systémech jednotného digitálního 

trhu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  53 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Návrh stanoviska 

Bod 6 h (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 6h. bere na vědomí nárůst robotického 

finančního poradenství a tento krok vítá, 

neboť by mohl snížit překážky tržních 

investic ze strany spotřebitelů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  54 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Návrh stanoviska 

Bod 6 i (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 6i. bere na vědomí podporu, kterou 

poskytují některé vnitrostátní subjekty 

finanční regulace regulační separaci 

spustitelného programového kódu 

(sandboxingu) v případě nových pilotních 

projektů fintech; je toho názoru, že by 

mohl být podpořen podobný přístup na 

evropské úrovni a zároveň zajištěno, aby 

spotřebitelé, stanou-li se součástí 

takového pilotního projektu, byli 

o souvisejících rizicích uvědoměni; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  55 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Vicky Ford, Kaja Kallas 

 

Návrh stanoviska 

Bod 6 j (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 6j. zdůrazňuje, že spotřebitelé jsou 

hybnou silou vzestupu finančních 

technologií; klade důraz na to, že cílem 

veškerých budoucích legislativních změn 

by měla být podpora spotřebitelů v rámci 

této transformace; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  56 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Návrh stanoviska 

Bod 6 k (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 6k. zdůrazňuje, že pravidla utvářená 

dle zásady „znej svého zákazníka“ by 

měla zohlednit ověřování na dálku tak, 

aby byl spotřebitelům umožněn lepší 

přístup k přeshraničním službám fintech; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  57 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Vicky Ford 

 

Návrh stanoviska 

Bod 6 l (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 6l. podporuje používání dat velkého 

objemu mj. při řízení rizik ze strany 

fintech; bere na vědomí nárůst využívání 
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„digitálního / datového onboardingu“ 

společnostmi fintech; zdůrazňuje však, že 

musí být přijata opatření na ochranu 

údajů a spotřebitelům by měla být dána 

možnost volby ohledně toho, jak jsou data 

používána a shromažďována v souladu 

s obecným nařízením o ochraně osobních 

údajů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  58 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Návrh stanoviska 

Bod 6 m (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 6m. je přesvědčen, že součástí služeb 

fintech musí být přenositelnost údajů 

s cílem zajistit, aby spotřebitelé nebyli 

nutně omezeni na jednoho poskytovatele 

služeb nebo produkt; dále žádá Komisi, 

aby zanalyzovala přínosy lepšího přístupu 

společností fintech k rozhraní pro 

programování aplikací (API), což by 

přineslo doplňkové služby pro 

spotřebitele; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  59 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Návrh stanoviska 

Bod 6 n (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 6n. podotýká, že na základě finanční 

pasportizace by bylo možné nabízet služby 

fintech v celé Evropě, přičemž by 

podléhaly kontrole regulačního subjektu 

jediného členského státu; 
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Or. en 

 

 

 

 

 

 


