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Predlog spremembe  1 

Philippe Juvin 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 1 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

1. se zaveda, da ima finančna 

tehnologija v svetovnem finančnem 

sektorju preobrazbeno vlogo; poudarja, da 

bi lahko njen razvoj koristil tako 

potrošnikom kot podjetjem, in to zaradi 

večje učinkovitosti, dostopnosti in manjših 

stroškov; 

1. ugotavlja, da je finančna 

tehnologija v polnem razmahu, in 

priznava, da ima v svetovnem finančnem 

sektorju preobrazbeno vlogo; poudarja, da 

bi lahko njen razvoj koristil tako 

potrošnikom kot podjetjem, in to zaradi 

večje učinkovitosti, dostopnosti in manjših 

stroškov; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  2 

Andreas Schwab, Eva Maydell 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 1 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

1. se zaveda, da ima finančna 

tehnologija v svetovnem finančnem 

sektorju preobrazbeno vlogo; poudarja, da 

bi lahko njen razvoj koristil tako 

potrošnikom kot podjetjem, in to zaradi 

večje učinkovitosti, dostopnosti in manjših 

stroškov; 

1. se zaveda, da ima finančna 

tehnologija v svetovnem finančnem 

sektorju preobrazbeno vlogo; poudarja, da 

bi lahko njen razvoj koristil tako 

potrošnikom kot podjetjem, zlasti malim in 

srednjim, in to zaradi večje učinkovitosti, 

dostopnosti in manjših stroškov; zato 

poudarja. da je treba spodbujati Evropo 

kot sedež gospodarskih dejavnosti za 

podjetja s področja finančne tehnologije; 

Or. de 

 

Predlog spremembe  3 

Maria Grapini 
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Osnutek mnenja 

Odstavek 1 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

1. se zaveda, da ima finančna 

tehnologija v svetovnem finančnem 

sektorju preobrazbeno vlogo; poudarja, da 

bi lahko njen razvoj koristil tako 

potrošnikom kot podjetjem, in to zaradi 

večje učinkovitosti, dostopnosti in manjših 

stroškov; 

1. se zaveda, da ima finančna 

tehnologija v svetovnem finančnem 

sektorju in širšem gospodarstvu 

preobrazbeno vlogo; poudarja, da bi lahko 

njen razvoj koristil tako potrošnikom kot 

podjetjem, zlasti malim in srednjim, in to 

zaradi večje učinkovitosti, dostopnosti in 

manjših stroškov; 

Or. ro 

 

Predlog spremembe  4 

Nicola Danti, Maria Grapini, Marc Tarabella, Pina Picierno 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 1 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

1. se zaveda, da ima finančna 

tehnologija v svetovnem finančnem 

sektorju preobrazbeno vlogo; poudarja, da 

bi lahko njen razvoj koristil tako 

potrošnikom kot podjetjem, in to zaradi 

večje učinkovitosti, dostopnosti in manjših 

stroškov; 

1. se zaveda, da ima finančna 

tehnologija v svetovnem finančnem 

sektorju preobrazbeno vlogo; poudarja, da 

bi lahko njen razvoj koristil tako 

potrošnikom kot podjetjem, in to zaradi 

večje učinkovitosti, dostopnosti, manjših 

stroškov in povečane preglednosti; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  5 

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

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 2 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

2. meni, da lahko inovacije v 

finančnem sektorju ustvarijo nova delovna 

mesta in spodbudijo rast v EU ter 

2. meni, da lahko inovacije v 

finančnem sektorju ustvarijo nova delovna 

mesta in spodbudijo rast v EU ter 
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prispevajo k širši izbiri storitev za 

potrošnike; poziva Komisijo, naj opredeli 

potrebne politične spremembe, ki bodo EU 

pomagale v celoti izkoristiti prednosti 

finančne tehnologije; 

prispevajo k širši izbiri storitev za 

potrošnike; ugotavlja, da si podjetja na 

področju finančnih tehnologij že leta 

prizadevajo za večji nadzor nad njihovimi 

dejavnostmi, da bi zmanjšala regulativno 

negotovost, ki ovira njihov razvoj; in v 

zvezi s tem poziva Komisijo, naj pripravi 

jasno in celovito agendo za zakonodajne 

in nezakonodajne ukrepe za finančno 

tehnologijo, ki bodo sprejeti pred koncem 

njenega mandata, da bodo EU omogočili 

v celoti izkoristiti prednosti finančne 

tehnologije; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  6 

Nicola Danti, Maria Grapini, Marc Tarabella, Pina Picierno 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 2 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

2. meni, da lahko inovacije v 

finančnem sektorju ustvarijo nova delovna 

mesta in spodbudijo rast v EU ter 

prispevajo k širši izbiri storitev za 

potrošnike; poziva Komisijo, naj opredeli 

potrebne politične spremembe, ki bodo EU 

pomagale v celoti izkoristiti prednosti 

finančne tehnologije; 

2. meni, da lahko inovacije v 

finančnem sektorju ustvarijo priložnosti za 

zaposlitev in potencialno rast v EU; poziva 

Komisijo, naj opredeli potrebne politične 

spremembe, ki bodo EU pomagale v celoti 

izkoristiti prednosti finančne tehnologije, 

ne da bi ogrozile finančno stabilnost, in ki 

bodo ohranile visoko raven varstva 

potrošnikov in vlagateljev; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  7 

Philippe Juvin 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 2 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 
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2. meni, da lahko inovacije v 

finančnem sektorju ustvarijo nova delovna 

mesta in spodbudijo rast v EU ter 

prispevajo k širši izbiri storitev za 

potrošnike;  poziva Komisijo, naj opredeli 

potrebne politične spremembe, ki bodo 

EU pomagale v celoti izkoristiti prednosti 

finančne tehnologije; 

2. meni, da lahko inovacije v 

finančnem sektorju ustvarijo nova delovna 

mesta in spodbudijo rast v EU ter 

prispevajo k širši izbiri storitev za 

potrošnike; poziva Komisijo, naj preuči, 

kako bi lahko EU v celoti izkoristila 

prednosti finančne tehnologije; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  8 

Andreas Schwab, Eva Maydell 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 2 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

2. meni, da lahko inovacije v 

finančnem sektorju ustvarijo nova delovna 

mesta in spodbudijo rast v EU ter 

prispevajo k širši izbiri storitev za 

potrošnike; poziva Komisijo, naj opredeli 

potrebne politične spremembe, ki bodo EU 

pomagale v celoti izkoristiti prednosti 

finančne tehnologije; 

2. meni, da lahko inovacije v 

finančnem sektorju ustvarijo nova delovna 

mesta in spodbudijo rast v EU ter za 

potrošnike prispevajo k širši izbiri storitev, 

ki bodo prilagojene potrebam strank; 

pozdravlja pobude za razvoj novih in 

nadaljnji razvoj obstoječih finančnih 

storitev, ki bodo lahko v korist 

potrošnikom in podjetjem, predvsem 

malim in srednjim; ugotavlja, da lahko 

konkurenca, ki jo spodbujajo močne 

inovacije in dinamika, prinaša številne 

priložnosti za povezovanje tudi 

uveljavljenim udeležencem na trgu; 

poziva Komisijo, naj opredeli potrebne 

politične spremembe, ki bodo EU 

pomagale v celoti izkoristiti prednosti 

finančne tehnologije; 

Or. de 

 

Predlog spremembe  9 

Maria Grapini 

 

Osnutek mnenja 
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Odstavek 2 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

2. meni, da lahko inovacije v 

finančnem sektorju ustvarijo nova delovna 

mesta in spodbudijo rast v EU ter 

prispevajo k širši izbiri storitev za 

potrošnike; poziva Komisijo, naj opredeli 

potrebne politične spremembe, ki bodo EU 

pomagale v celoti izkoristiti prednosti 

finančne tehnologije; 

2. meni, da lahko inovacije v 

finančnem sektorju ustvarijo nova delovna 

mesta in spodbudijo rast v EU ter 

prispevajo k širši izbiri storitev za 

potrošnike; poziva Komisijo, naj opredeli 

potrebne politične spremembe, ki bodo EU 

pomagale v celoti izkoristiti prednosti 

finančne tehnologije, ne da bi se povečalo 

tveganje za potrošnike ter mala in srednja 

podjetja; 

Or. ro 

 

Predlog spremembe  10 

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

Schwab, Roberta Metsola 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 2 a (novo) 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 2a. poudarja, da imajo podjetja s 

področja finančne tehnologije potencial 

za neposredne koristi za mala in srednja 

podjetja, tako da podaljšajo razpoložljivost 

kreditov in pospešijo postopek 

dodeljevanja posojil; odločno poziva 

Komisijo, naj svoje zakonodajne ukrepe 

oblikuje tako, da bodo podjetjem 

omogočali dovolj prožnosti, da bodo lahko 

izvajala in uredila financiranje za mala in 

srednja podjetja ter da bodo spodbujali 

partnerstva med bankami in podjetji na 

področju finančne tehnologije, ki delujejo 

na področju posojil malim in srednjim 

podjetjem; 

Or. en 
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Predlog spremembe  11 

Nicola Danti, Maria Grapini, Pina Picierno 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 2 a (novo) 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 2a. poudarja potencialne koristi 

finančne tehnologije za podjetja, zlasti za 

mala in srednja ter mikropodjetja, vendar 

tudi za družine in zapostavljene stranke, 

da se poveča njihov dostop do kapitala in 

finančnih sredstev prek alternativnih 

posojil in naložbenih kanalov, kot so 

množično financiranje in medsebojno 

posojanje; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  12 

Andreas Schwab, Eva Maydell 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 2 a (novo) 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 2a. pozdravlja projektno skupino za 

finančno tehnologijo, ki jo je ustanovila 

Komisija in katere cilj je ocenjevati 

inovacije na tem področju ter razvijati 

strategije za obvladovanje potencialnih 

izzivov, s katerimi se soočajo akterji na 

področju finančne tehnologije; meni, da 

je ta projektna skupina temeljni korak v 

smeri oblikovanja obsežne strategije za 

akterje na področju finančne tehnologije; 

Or. de 

 

Predlog spremembe  13 

Renato Soru 
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Osnutek mnenja 

Odstavek 2 a (novo) 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 2a. poziva Komisijo, naj upošteva 

raznolikost sektorja finančne tehnologije 

in pripravi podrobnejšo sektorsko analizo 

za različne segmente, ki so del trga, da bi 

podprla boljšo in bolj prilagojeno 

zakonodajo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  14 

Andreas Schwab, Eva Maydell 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 2 b (novo) 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 2b. meni, da tehnološke inovacije v 

finančnem gospodarstvu ne omogočajo 

priložnosti samo podjetjem na področju 

finančne tehnologije, temveč tudi 

uveljavljenim akterjem prek možnosti 

sodelovanja, sinergijskih učinkov in 

potencialov za znižanje stroškov; 

Or. de 

 

Predlog spremembe  15 

Nicola Danti, Maria Grapini, Pina Picierno 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 2 b (novo) 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 2b. meni, da bodo izdelki in storitve 

finančne tehnologije dopolnjevali 

tradicionalne finančne institucije, zlasti v 

manj razvitih in oddaljenih regijah sveta; 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  16 

Philippe Juvin 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 3 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

3. poziva Komisijo, naj dejavno 

poišče in odpravi obstoječe ovire na 

enotnem trgu, ki ovirajo napredovanje 

digitalnih storitev, tudi na področju 

finančne tehnologije; 

3. poziva Komisijo, naj prepozna in 

odpravi obstoječe ovire na enotnem trgu, ki 

ovirajo napredovanje digitalnih storitev, 

tudi na področju finančne tehnologije; 

poziva jo, naj budno pazi, da neprimerne 

finančne inovacije ne bi škodile 

potrošnikom ali ogrozile finančne 

stabilnosti. 

Or. fr 

Predlog spremembe  17 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 3 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

3. poziva Komisijo, naj dejavno 

poišče in odpravi obstoječe ovire na 

enotnem trgu, ki ovirajo napredovanje 

digitalnih storitev, tudi na področju 

finančne tehnologije; 

3. poziva Komisijo, naj dejavno 

poišče in odpravi obstoječe ovire na 

enotnem trgu, ki ovirajo napredovanje 

digitalnih storitev, tudi na področju 

finančne tehnologije; poziva Komisijo, naj 

predloži akcijski načrt o finančni 

tehnologiji na osnovi konkurenčnosti, 

stabilnosti in varstva potrošnikov; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  18 

Vicky Ford 

 

Osnutek mnenja 
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Odstavek 3 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

3. poziva Komisijo, naj dejavno 

poišče in odpravi obstoječe ovire na 

enotnem trgu, ki ovirajo napredovanje 

digitalnih storitev, tudi na področju 

finančne tehnologije; 

3. poziva Komisijo, naj dejavno 

poišče in odpravi obstoječe ovire na 

enotnem trgu, ki ovirajo napredovanje 

digitalnih storitev, tudi na področju 

finančne tehnologije; ugotavlja, da je 

pomembno, da lahko imajo gospodarski 

subjekti na enotnem trgu dostop do 

vlaganj iz tretjih držav in so lahko odzivni 

na razvoj tehnologije; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  19 

Renato Soru 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 3 a (novo) 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 3a. poziva Komisijo, naj podpira 

prizadevanja za opredelitev skupnih, 

odprtih in interoperabilnih standardov za 

finančno tehnologijo, da bi preprečili 

zlorabo mrežnih učinkov, povezanih z 

oblikovanjem monopolov in oligopolov; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  20 

Andreas Schwab, Eva Maydell 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 4 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

4. poudarja, da utegnejo imeti tovrstne 

storitve pomembno vlogo pri razvoju 

evropskega enotnega digitalnega trga, ki bo 

kos izzivom prihodnosti, na primer tako, da 

4. poudarja, da utegnejo imeti tovrstne 

storitve pomembno vlogo pri razvoju 

evropskega enotnega digitalnega trga, ki bo 

kos izzivom prihodnosti, na primer tako, da 
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bodo zaradi njih obstoječi kanali postali 

stroškovno učinkovitejši in tako, da bodo 

omogočale inovativne plačilne rešitve; 

meni, da bi morala Komisija pri svojih 

političnih pobudah uporabljati tehnološko 

nevtralen pristop; 

bodo zaradi njih obstoječi kanali postali 

stroškovno učinkovitejši in tako, da bodo 

omogočale inovativne plačilne rešitve; 

meni, da bi morala Komisija pri svojih 

političnih pobudah uporabljati tehnološko 

nevtralen pristop; meni, da je treba ob 

spodbujanju inovacij tudi ohraniti 

finančno stabilnost in zaščititi potrošnike 

in vlagatelje; je prepričan, da je potreben 

sorazmeren, uravnotežen in inovacijam 

prijazen pristop, da bi ustvarili 

konkurenčnosti prijazno okolje in 

ohranili enake konkurenčne pogoje za vse 

udeležence na trgu; 

Or. de 

 

Predlog spremembe  21 

Vicky Ford 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 4 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

4. poudarja, da utegnejo imeti tovrstne 

storitve pomembno vlogo pri razvoju 

evropskega enotnega digitalnega trga, ki bo 

kos izzivom prihodnosti, na primer tako, da 

bodo zaradi njih obstoječi kanali postali 

stroškovno učinkovitejši in tako, da bodo 

omogočale inovativne plačilne rešitve; 

meni, da bi morala Komisija pri svojih 

političnih pobudah uporabljati tehnološko 

nevtralen pristop; 

4. poudarja, da utegnejo imeti tovrstne 

storitve pomembno vlogo pri razvoju 

evropskega enotnega digitalnega trga, ki bo 

kos izzivom prihodnosti, na primer tako, da 

bodo zaradi njih obstoječi kanali postali 

stroškovno učinkovitejši in tako, da bodo 

omogočale inovativne plačilne rešitve; 

meni, da bi morala Komisija pri svojih 

političnih pobudah uporabljati tehnološko 

nevtralen pristop; poziva Komisijo, naj 

zagotovi, da pobude ustrezajo svojemu 

namenu, so usmerjene navzven in 

temeljijo na inovacijskem načelu; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  22 

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

Metsola 
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Osnutek mnenja 

Odstavek 4 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

4. poudarja, da utegnejo imeti tovrstne 

storitve pomembno vlogo pri razvoju 

evropskega enotnega digitalnega trga, ki bo 

kos izzivom prihodnosti, na primer tako, da 

bodo zaradi njih obstoječi kanali postali 

stroškovno učinkovitejši in tako, da bodo 

omogočale inovativne plačilne rešitve; 

meni, da bi morala Komisija pri svojih 

političnih pobudah uporabljati tehnološko 

nevtralen pristop; 

4. poudarja, da utegnejo imeti tovrstne 

storitve pomembno vlogo pri razvoju 

evropskega enotnega digitalnega trga, ki bo 

kos izzivom prihodnosti, na primer tako, da 

bodo zaradi njih obstoječi kanali postali 

stroškovno učinkovitejši, da bodo 

omogočale inovativne plačilne rešitve in 

da bodo povečale zaupanje potrošnikov v 

digitalne tehnologije; meni, da bi morala 

Komisija pri svojih političnih pobudah 

uporabljati tehnološko nevtralen pristop; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  23 

Nicola Danti, Maria Grapini, Marc Tarabella, Pina Picierno 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 4 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

4. poudarja, da utegnejo imeti tovrstne 

storitve pomembno vlogo pri razvoju 

evropskega enotnega digitalnega trga, ki bo 

kos izzivom prihodnosti, na primer tako, da 

bodo zaradi njih obstoječi kanali postali 

stroškovno učinkovitejši in tako, da bodo 

omogočale inovativne plačilne rešitve; 

meni, da bi morala Komisija pri svojih 

političnih pobudah uporabljati tehnološko 

nevtralen pristop; 

4. poudarja, da utegnejo imeti tovrstne 

storitve pomembno vlogo pri razvoju 

evropskega enotnega digitalnega trga, ki bo 

kos izzivom prihodnosti, na primer tako, da 

bodo zaradi njih obstoječi kanali postali 

stroškovno učinkovitejši in tako, da bodo 

omogočale inovativne, preglednejše in 

hitrejše plačilne rešitve; meni, da bi morala 

Komisija pri svojih političnih pobudah 

uporabljati tehnološko nevtralen pristop; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  24 

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

Pina Picierno 
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Osnutek mnenja 

Odstavek 4 a (novo) 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 4a. opozarja na potencialna tveganja 

novih plačilnih rešitev, kot so tveganje 

goljufije, zlorabe potrošniških podatkov, 

šibkih zahtev po overitvi ter premalo 

preglednih in jasnih pogojev; zato poziva 

Komisijo in države članice, naj zagotovijo 

ustrezno raven zaščitnih ukrepov in 

učinkovitih pravnih sredstev za 

potrošnike, ki bi se lahko soočali z 

omenjenimi tveganji; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  25 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 4 a (novo) 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 4a. meni, da bo dokončna vzpostavitev 

unije kapitalskih trgov pripomogla k 

razvoju finančnih tehnologij in pravega 

enotnega trga za finančne proizvode in 

storitve; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  26 

Marcus Pretzell, Mylène Troszczynski 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 5 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

5. obžaluje, da ni skupnega 

evropskega spletnega bančnega 

5. Meni, da je gotovina bistvena za 

svobodno družbo. Zato se spletno 
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plačilnega sistema; meni, da bi bil 

odločilen za dobro delujočo unijo 

kapitalskih trgov in bistven del evropskega 

enotnega digitalnega trga, saj bi 

spodbujal e-trgovino in čezmejno 

konkurenco na področju finančnih 

storitev; poziva Komisijo, naj opredeli 

prihodnje ukrepe za vzpostavitev 

ugodnega okolja za razvoj tovrstnega 

sistema; 

bančništvo, e-trgovina in čezmejna 

konkurenca na področju finančnih storitev 

nikoli ne smejo uporabljati kot izgovor za 

omejevanje ali odpravo plačevanja z 

gotovino; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  27 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 5 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

5. obžaluje, da ni skupnega 

evropskega spletnega bančnega plačilnega 

sistema; meni, da bi bil odločilen za dobro 

delujočo unijo kapitalskih trgov in bistven 

del evropskega enotnega digitalnega trga, 

saj bi spodbujal e-trgovino in čezmejno 

konkurenco na področju finančnih storitev; 

poziva Komisijo, naj opredeli prihodnje 

ukrepe za vzpostavitev ugodnega okolja za 

razvoj tovrstnega sistema; 

5. poudarja, da obstaja prostor za 

nadaljnje izboljšave sredstev, ki se lahko 

uporabijo za čezmejna plačila; podpira 

razvoj tovrstnih plačilnih sredstev v 

Evropi in obžaluje visoko stopnjo 

razdrobljenosti spletnega bančnega trga v 

EU ter pomanjkanje vseevropskega 
sistema kreditnih ali debetnih kartic, ki bi 

bil v evropski lasti; meni, da bi bil 

odločilen za dobro delujočo unijo 

kapitalskih trgov in bistven del evropskega 

enotnega digitalnega trga, saj bi spodbujal 

e-trgovino in čezmejno konkurenco na 

področju finančnih storitev; poziva 

Komisijo, naj opredeli prihodnje ukrepe za 

vzpostavitev ugodnega okolja za razvoj 

tovrstnega sistema; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  28 

Vicky Ford 
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Osnutek mnenja 

Odstavek 5 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

5. obžaluje, da ni skupnega 

evropskega spletnega bančnega plačilnega 

sistema; meni, da bi bil odločilen za dobro 

delujočo unijo kapitalskih trgov in bistven 

del evropskega enotnega digitalnega trga, 

saj bi spodbujal e-trgovino in čezmejno 

konkurenco na področju finančnih storitev; 

poziva Komisijo, naj opredeli prihodnje 

ukrepe za vzpostavitev ugodnega okolja za 

razvoj tovrstnega sistema; 

5. obžaluje, da ni skupnega 

evropskega spletnega bančnega plačilnega 

sistema; meni, da bi bil odločilen za dobro 

delujočo unijo kapitalskih trgov in bistven 

del evropskega enotnega digitalnega trga, 

saj bi spodbujal e-trgovino in čezmejno 

konkurenco na področju finančnih storitev; 

poziva Komisijo, naj opredeli prihodnje 

ukrepe za vzpostavitev ugodnega okolja za 

razvoj tovrstnega sistema; priznava 

potrebo po takšnem sistemu, ki bi sobival 

in bil po potrebi interoperabilen z drugimi 

inovativnimi plačilnimi rešitvami v 

interesu konkurence; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  29 

Maria Grapini 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 5 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

5. obžaluje, da ni skupnega 

evropskega spletnega bančnega plačilnega 

sistema; meni, da bi bil odločilen za dobro 

delujočo unijo kapitalskih trgov in bistven 

del evropskega enotnega digitalnega trga, 

saj bi spodbujal e-trgovino in čezmejno 

konkurenco na področju finančnih storitev; 

poziva Komisijo, naj opredeli prihodnje 

ukrepe za vzpostavitev ugodnega okolja za 

razvoj tovrstnega sistema; 

5. obžaluje, da ni skupnega 

evropskega spletnega bančnega plačilnega 

sistema; meni, da bi bil odločilen za dobro 

delujočo unijo kapitalskih trgov in bistven 

del evropskega enotnega digitalnega trga, 

saj bi spodbujal e-trgovino in čezmejno 

konkurenco na področju finančnih storitev; 

poziva Komisijo, naj opredeli prihodnje 

ukrepe za vzpostavitev ugodnega okolja za 

razvoj tovrstnega sistema, s katerim bi 

podprli razvoj čezmejne trgovine in 

zmanjšali stroške poslovanja; 

Or. ro 

Predlog spremembe  30 
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Eva Maydell, Carlos Coelho, Pascal Arimont, Antonio López-Istúriz White, Andreas 

Schwab, Roberta Metsola 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 5 a (novo) 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 5a. priznava, da se poslovanje podjetij 

na področju finančnih tehnologij 

medsebojno močno razlikuje, zato poziva 

Komisijo, naj ne sprejema enotnih rešitev 

in naj svoj regulativni predlog prilagodi 

tako, da bo ustrezal različnim poslovnim 

modelom; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  31 

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

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 5 a (novo) 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 5a. poudarja potrebo po preglednih in 

zanesljivih enakih konkurenčnih pogojih 

na ravni EU za vse udeležence na trgu, ko 

uporabljajo finančne tehnologije, ki bodo 

sposobni preprečevati nastanek 

monopolov, hkrati pa zagotavljali visoko 

raven varstva potrošnikov, 

interoperabilnost med akterji na trgu in 

ustrezno raven preglednosti; to so bistveni 

pogoji za izkoriščanje celotnega 

potenciala in prednosti inovacij na 

področju finančne tehnologije za 

gospodarstvo EU ter za okrepitev 

zaupanja v pridobivanje in uporabo 

digitalnih finančnih proizvodov in 

storitev; 

Or. en 
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Predlog spremembe  32 

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

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 5 b (novo) 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 5b. poleg tega poziva Komisijo, naj 

oblikuje horizontalni akcijski načrt za 

finančne tehnologije, in sicer na podlagi 

političnih priporočil in ukrepov, ki jih bo 

predstavila interna projektna skupina za 

finančne tehnologije; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  33 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 6 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

6. poudarja, da bi moral Evropski 

bančni organ (EBA) v svojih smernicah o 

„močni avtentikaciji“ upoštevati tudi 

finančno tehnologijo in prakse 

elektronskega poslovanja; poziva EBA, naj 

revidira svoje predloge in tako prepreči 

negativne učinke na spletne storitve; 

poziva, naj upošteva tudi varnostno 

politiko na osnovi tveganj. 

6. poudarja, da bi morali osnutki 

regulativnih tehničnih standardov 

Evropskega bančnega organa (EBA) v 

svojih smernicah o „močni avtentikaciji 

potrošnikov“ upoštevati tudi finančno 

tehnologijo in prakse elektronskega 

poslovanja; poziva EBA, naj revidira svoje 

predloge in tako prepreči negativne učinke 

na spletne storitve; poziva, naj upošteva 

tudi varnostno politiko na osnovi tveganj; 

podpira Komisijo pri oblikovanju 

nadaljnjih harmoniziranih standardov za 

finančne storitve, vendar hkrati poudarja, 

da je treba pri prihodnjem oblikovanju 

standardov upoštevati inovacije in nove 

vstope na trg; 

Or. en 
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Predlog spremembe  34 

Vicky Ford 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 6 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

6. poudarja, da bi moral Evropski 

bančni organ (EBA) v svojih smernicah o 

„močni avtentikaciji“ upoštevati tudi 

finančno tehnologijo in prakse 

elektronskega poslovanja; poziva EBA, naj 

revidira svoje predloge in tako prepreči 

negativne učinke na spletne storitve; 

poziva, naj upošteva tudi varnostno 

politiko na osnovi tveganj. 

6. poudarja, da bi morali regulativni 

tehnični standardi Evropskega bančnega 

organa (EBA) o „močni avtentikaciji“ 

upoštevati tudi finančno tehnologijo in 

prakse elektronskega poslovanja; poziva 

EBA, naj revidira svoje predloge in tako 

prepreči negativne učinke na spletne 

storitve; poziva, naj upošteva tudi 

varnostno politiko na osnovi tveganj. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  35 

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

White, Roberta Metsola 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 6 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

6. poudarja, da bi moral Evropski 

bančni organ (EBA) v svojih smernicah o 

„močni avtentikaciji“ upoštevati tudi 

finančno tehnologijo in prakse 

elektronskega poslovanja; poziva EBA, naj 

revidira svoje predloge in tako prepreči 

negativne učinke na spletne storitve; 

poziva, naj upošteva tudi varnostno 

politiko na osnovi tveganj. 

6. poudarja, da bi moral Evropski 

bančni organ (EBA) v svojih smernicah o 

„močni avtentikaciji“ upoštevati tudi 

finančno tehnologijo in prakse 

elektronskega poslovanja; poziva EBA, naj 

revidira svoje predloge in tako prepreči 

negativne učinke na spletne storitve ter 

zagotovi enake konkurenčne pogoje, ki 

spodbujajo finančne inovacije in 

izboljšujejo konkurenco med vsemi 

udeleženci na trgu; poziva, naj upošteva 

tudi varnostno politiko na osnovi tveganj. 

Or. en 
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Predlog spremembe  36 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 6 a (novo) 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 6a. na podlagi dela, opravljenega v 

okviru uredbe o elektronski identifikaciji 

in skrbniških storitvah poziva Komisijo, 

naj dodatno oceni okvir za evropske 

sisteme e-potrdil o istovetnosti, da 

zagotovi, da lajšajo izvajanje čezmejnih 

spletnih finančnih storitev; nadalje poziva 

Komisijo, naj nujno oceni sedanje 

regulativne prepreke, ki ovirajo širšo 

uporabo tehnik elektronske identifikacije; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  37 

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

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 6 a (novo) 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 6a. poziva Komisijo, naj spremlja 

povečano uporabo algoritmov v 

finančnem sektorju, zlasti pri robotskih 

svetovalnih proizvodih in storitvah; poziva 

Komisijo in evropske nadzorne organe, 

naj preučijo napake in odklone v 

algoritmih, ki bi lahko bili škodljivi za 

udeležence na trgu, ter ocenijo vidike 

odgovornosti pri uporabi podatkov in 

okrepijo algoritmično odgovornost in 

ozaveščenost potrošnikov; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  38 
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Vicky Ford 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 6 a (novo) 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 6a. priznava potencialne koristi 

regulativnih „peskovnikov“, ki podjetjem, 

ki se širijo, in finančnim podjetjem 

omogočajo testiranje produktov finančne 

tehnologije v realnem okolju; spodbuja 

izmenjavo primerov dobre prakse, ki jih je 

mogoče pridobiti iz regulativnih pobud s 

področja uporabe „peskovnikov“; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  39 

Andreas Schwab, Eva Maydell 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 6 a (novo) 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 6a. ugotavlja, da imajo zbiranje in 

analiza podatkov osrednjo vlogo za 

finančno tehnologijo, da bi se lahko med 

drugim načrtno odzivali na želje strank; 

poziva Komisijo, naj to upošteva predvsem 

v zvezi z uredbo o varstvu podatkov in 

direktivo o plačilnih storitvah II; 

Or. de 

 

Predlog spremembe  40 

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

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 6 b (novo) 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 
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 6b. hkrati poudarja, da je treba 

preučiti morebitno škodo za zasebnost 

zaradi povečanega obsega, raznolikosti in 

hitrosti podatkov, ki se uporabljajo v 

finančnem sektorju; poziva Komisijo in 

države članice, naj sprejmejo potrebne 

ukrepe, da bi zagotovile popolno 

spoštovanje pravic državljanov do 

zasebnosti in varstva njihovih osebnih 

podatkov v sektorju finančne tehnologije, 

ter poziva Komisijo, naj okrepi izvrševanje 

veljavnega prava EU, predvsem z 

zagotovitvijo pravočasne uporabe Splošne 

uredbe o varstvu podatkov; ter zlasti 

poudarja, da je pomembno zagotoviti 

pravico uporabnikov do prenosljivosti 

podatkov; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  41 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 6 b (novo) 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 6b. želi spomniti, da finančna 

tehnologija vključuje tudi regulativno in 

zavarovalniško tehnologijo; poudarja, da 

bi bilo treba s tehnologijo javnim 

organom omogočiti boljši in učinkovitejši 

nadzor in da je treba spodbujati aktivni 

dostop in izmenjavo podatkov; hkrati 

poudarja, da morajo v primeru suma 

napake ali diskriminacije odločitve, 

sprejete prek samodejnih storitev finančne 

tehnologije, omogočati postopek pritožbe 

in pregleda ter ustrezen popravek; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  42 
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Andreas Schwab, Eva Maydell 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 6 b (novo) 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 6b. poudarja, da ima varnost pred 

kibernetskimi napadi in kibernetsko 

kriminaliteto pomembno vlogo v 

finančnem sektorju; poziva Komisijo, naj 

preveri, v kolikšni meri se na tem 

področju uporabljajo ustrezni zaščitni 

ukrepi proti kibernetskim tveganjem; 

Or. de 

Predlog spremembe  43 

Vicky Ford 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 6 b (novo) 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 6b. priznava prednosti regulativne 

tehnologije pri izboljšanju regulativnega 

procesa in varstvu finančnih potrošnikov; 

spodbuja nacionalne regulatorje, naj po 

potrebi upoštevajo prihodnji razvoj 

tehnologij skladnosti; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  44 

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

Pina Picierno 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 6 c (novo) 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 6c. ugotavlja, da je treba spodbujati 

digitalno in finančno izobraževanje med 

potrošniki in subjekti po EU; poudarja 
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pomen ustreznih kompetenc in novih 

digitalnih znanj in spretnosti ter spodbuja 

Komisijo, države članice in panoge 

finančne tehnologije, naj omogočijo 

vseživljenjsko učenje, usposabljanje in 

razvoj spretnosti, ki so ključni pogoji, da 

bi karseda velikemu številu posameznikov 

omogočili poln dostop do finančnih 

storitev in orodij finančne tehnologije; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  45 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 6 c (novo) 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 6c. poudarja, da bi se morala 

finančna tehnologija uporabljati kot 

sredstvo za okrepitev finančne stabilnosti 

v Evropi; poziva Komisijo, naj preuči, 

kako lahko finančna tehnologija prispeva 

k temu procesu; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  46 

Vicky Ford 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 6 c (novo) 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 6c. priznava, da se finančna 

tehnologija nanaša na inovacije na 

presečišču financ in tehnologije; 

Or. en 
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Predlog spremembe  47 

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

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 6 d (novo) 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 6d. poziva Komisijo, države članice in 

panoge finančne industrije, naj 

učinkovito sodelujejo, in sicer z izmenjavo 

informacij, preprečevanjem kibernetskih 

groženj in z odzivom nanje, da bi 

zagotovili varno in bolj zaščiteno 

kibernetsko okolje v EU za državljane in 

podjetja, kar je temeljni pogoj za 

izkoriščanje vseh prednosti inovacij na 

področju finančne tehnologije; poziva 

države članice, naj pravočasno prenesejo 

direktivo o kibernetski varnosti ter 

pozdravlja novo javno-zasebno 

partnerstvo na področju kibernetske 

varnosti, ki ga je Evropska komisija 

nedavno ustanovila z udeleženci iz 

industrije; poziva Komisijo, naj pripravi 

vrsto novih in konkretnih pobud za 

krepitev odpornosti podjetij v tem 

sektorju, zlasti malih in srednjih podjetij 

ter mikropodjetij, proti kibernetskim 

napadom; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  48 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 6 d (novo) 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 6d. pozdravlja, da je Komisija 

ustanovila projektno skupino za finančne 

tehnologije; poudarja, da bi morali vsi 

prihodnji predlogi političnih ukrepov 

obravnavati vidike varstva potrošnikov v 
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povezavi s finančno tehnologijo, hkrati pa 

ne bi smeli ovirati rasti tega sektorja; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  49 

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

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 6 e (novo) 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 6e. pozdravlja poročilo Parlamenta o 

virtualnih valutah in tehnologiji 

distribuirane knjige transakcij, ki 

poudarja potencialne koristi za potrošnike 

in deležnike, vendar tudi opozarja na 

obstoječa tveganja, kot so teroristične ali 

kriminalne dejavnosti, davčne goljufije in 

utaje ter pranje denarja, povezana s hitro 

širitvijo virtualnih valut in distribuiranih 

knjig transakcij; poziva Komisijo, naj 

preuči morebitno uporabo distribuiranih 

knjig transakcij v sektorju finančnih 

tehnologij in drugih sistemih enotnega 

digitalnega trga ter naj spremlja in 

preprečuje omenjena tveganja; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  50 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 6 e (novo) 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 6e. sicer pozdravlja rast na področju 

množičnega financiranja in 

medsebojnega posojanja, vendar meni, da 

je za takšne sisteme potrebna vsaj 

minimalna regulacija, da bi preprečili 
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njihovo zlorabo ali nepoštene trgovinske 

prakse; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  51 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 6 f (novo) 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 6f. poudarja, da je treba vprašanja 

kibernetske varnosti obravnavati v fazi 

načrtovanja pobud finančne tehnologije 

ter sprejeti močne zaščitne ukrepe, da bi 

to infrastrukturo zaščitili pred 

kibernetskimi napadi; poziva Komisijo in 

države članice, naj zagotovijo, da bodo 

ustrezni ukrepi sprejeti; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  52 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 6 g (novo) 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 6g. želi spomniti na poročilo 

parlamenta o virtualnih valutah in 

potencialni koristi tehnologije 

distribuirane knjige transakcij onkraj 

virtualnih valut; poziva komisijo, naj 

preuči morebitno uporabo distribuirane 

knjige transakcij v finančni tehnologiji in 

drugih sistemih enotnega digitalnega 

trga; 

Or. en 



 

PE599.598v01-00 28/30 AM\1116420SL.docx 

SL 

 

Predlog spremembe  53 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 6 h (novo) 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 6h. opaža vse večje število robotskih 

finančnih svetovalcev in ta pojav 

pozdravlja, saj bi lahko zmanjšal prepreke 

za tržne naložbe potrošnikov; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  54 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 6 i (novo) 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 6i. je seznanjen, da nekateri 

nacionalni finančni regulatorji podpirajo 

regulativne „peskovnike“ za nove pilotne 

projekte finančne tehnologije; meni, da je 

mogoče spodbujati podoben pristop na 

evropski ravni, hkrati pa je treba 

zagotoviti, da se potrošniki, če sodelujejo v 

takšnem pilotnem projektu, zavedajo s tem 

povezanih tveganj; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  55 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Vicky Ford, Kaja Kallas 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 6 j (novo) 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 
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 6j. poudarja, da so potrošniki gonilna 

sila za vzponom finančnih tehnologij; 

poudarja, da bi moral biti cilj vseh 

prihodnjih zakonodajnih sprememb 

podpora potrošnikom pri tej preobrazbi; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  56 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 6 k (novo) 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 6k. poudarja, da bi morala pravila o 

poznavanju strank upoštevati oddaljeno 

preverjanje, da bi potrošnikom omogočili 

boljši dostop do čezmejnih storitev 

finančne tehnologije; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  57 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Vicky Ford 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 6 l (novo) 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 6l. podpira uporabo velepodatkov pri, 

med drugim, obvladovanju tveganja s 

finančno tehnologijo; ugotavlja da 

podjetja s področja finančnih tehnologij 

vse bolj uporabljajo digitalno ali 

podatkovno vpisovanje („onboarding“); 

vendar poudarja, da je treba sprejeti 

ukrepe za varstvo podatkov in 

potrošnikom ponuditi izbiro glede 

zbiranja in uporabe podatkov v skladu s 

Splošno uredbo o varstvu podatkov; 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  58 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 6 m (novo) 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 6m. meni, da mora biti prenosljivost 

podatkov del storitev finančne tehnologije, 

da bi zagotovili, da potrošniki ne bodo 

omejeni zgolj na enega ponudnika storitev 

ali proizvod; dodatno poziva Komisijo, naj 

analizira prednosti širšega dostopa do 

vmesnikov za aplikacijsko programiranje 

za podjetja na področju finančne 

tehnologije, kar bi omogočilo dopolnilne 

storitve za potrošnike; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  59 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 6 n (novo) 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 6n. ugotavlja, da bi lahko čezmejno 

opravljanje storitev omogočilo ponujanje 

storitev finančne tehnologije po vsej 

Evropi, hkrati pa bi bilo podvrženo 

regulativnemu nadzoru ene same države 

članice; 

Or. en 

 


