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Ψηφιακός χρηματοοικονομικός τομέας: η Επιτροπή διοργανώνει
πανευρωπαϊκή διάσκεψη για την ολοκλήρωση των εκτενών εκδηλώσεων
προβολής
Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2020
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φιλοξενεί σήμερα στις Βρυξέλλες την καταληκτική διάσκεψη της εκδήλωσης
Digital Finance Outreach (DFO). Με τη διάσκεψη αυτή ολοκληρώνεται μια σειρά 19 εθνικών
εκδηλώσεων που διοργανώθηκαν από κοινού με τα κράτη μέλη, από τον Φεβρουάριο έως τον Ιούνιο
του 2020. Συμμετείχαν πάνω από δύο χιλιάδες άτομα στους τομείς της χρηματοοικονομικής
τεχνολογίας (Fintech) και της ψηφιακής καινοτομίας στον χρηματοπιστωτικό τομέα.
Οι εκδηλώσεις αυτές προσέφεραν την ευκαιρία για να συγκεντρωθούν απόψεις των βασικών φορέων
του ψηφιακού χρηματοοικονομικού τομέα από ολόκληρη την ΕΕ. Συνέβαλαν επίσης στην
ευαισθητοποίηση σχετικά με τις τρέχουσες και μελλοντικές εργασίες της Επιτροπής στον ψηφιακό
χρηματοοικονομικό τομέα.
Ο Βάλντις Ντομπρόβσκις, εκτελεστικός αντιπρόεδρος για μια Οικονομία στην Υπηρεσία των
Ανθρώπων, δήλωσε στην εναρκτήρια κεντρική ομιλία του: «Η Ευρώπη, για να παραμείνει πρωτοπόρος
και ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο, πρέπει να αξιοποιήσει στο έπακρο τις ψηφιακές ευκαιρίες.
Το μέλλον του χρηματοοικονομικού τομέα είναι ψηφιακό. Έχουμε συγκεντρώσει πολλές απόψεις και
ιδέες σχετικά με τον καλύτερο τρόπο αξιοποίησης των δυνατοτήτων καινοτομίας του ψηφιακού
χρηματοοικονομικού τομέα. Η υιοθέτηση και η ενσωμάτωση του ψηφιακού χρηματοοικονομικού τομέα
θα συμβάλουν επίσης στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης,
καθώς οι χώρες μας ανακάμπτουν από την πανδημία του κορονοϊού. Ταυτόχρονα, πρέπει να
συνεχίσουμε να ρυθμίζουμε και να παρακολουθούμε δεόντως τους κινδύνους. Η αυστηρή ρύθμιση και
εποπτεία είναι καίριας σημασίας για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης στον χρηματοοικονομικό τομέα,
τόσο για τους παραδοσιακούς όσο και για τους νέους παράγοντες.» »
Παράλληλα, τον Απρίλιο του 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φιλοξένησε επίσης τον πανευρωπαϊκό
μαραθώνιο ανάπτυξης εφαρμογών (Hackathon), σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, για την ανάπτυξη
επαφών μεταξύ φορέων καινοτομίας, εταίρων και αγοραστών σε ολόκληρη την Ευρώπη με σκοπό την
εξεύρεση καινοτόμων λύσεων, μεταξύ άλλων στον ψηφιακό χρηματοοικονομικό τομέα, για τις
προκλήσεις που σχετίζονται με τον κορονοϊό.
Περισσότερες πληροφορίες
Στα σημερινά πάνελ θα συζητηθούν τα εξής θέματα: 1) Προώθηση ενός χρηματοπιστωτικού τομέα που
βασίζεται περισσότερο στα δεδομένα· 2) Εξασφάλιση ενός τεχνολογικά ουδέτερου και φιλικού προς την
καινοτομία κανονιστικού πλαισίου· και 3) Μια ψηφιακή ενιαία αγορά για τις χρηματοπιστωτικές
αγορές. Θα συμμετάσχουν φορείς χάραξης πολιτικής της ΕΕ, ενδιαφερόμενοι από τον ψηφιακό
χρηματοοικονομικό τομέα, εθνικοί εισηγητές από τις κύριες εκδηλώσεις DFO, βουλευτές του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αντιπρόσωποι της ΕΕ και των κρατών μελών, και δημοσιογράφοι.
Κύριος στόχος της καταληκτικής εκδήλωσης είναι να συνοψιστούν και να συζητηθούν τα βασικά
συμπεράσματα που αντλήθηκαν κατά τη διάρκεια των εθνικών εκδηλώσεων και να προετοιμαστεί το
έδαφος ενόψει της νέας στρατηγικής για τον ψηφιακό χρηματοοικονομικό τομέα που θα ανακοινωθεί
στο τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.
Η ψηφιοποίηση μετασχηματίζει το ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα και την παροχή
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στις επιχειρήσεις και τους πολίτες της Ευρώπης. Υπάρχει ευρεία
συναίνεση ότι, για να είναι ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο, η Ευρώπη θα πρέπει να ενστερνιστεί
την τεχνολογική καινοτομία, μεταξύ άλλων και στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Όπως δήλωσε η
πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές για τη νέα Επιτροπή, «είναι
ζωτικής σημασίας η Ευρώπη να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες της ψηφιακής εποχής και να
ενισχύσει τη βιομηχανία και την ικανότητά της για καινοτομία μέσα στα όρια που επιβάλλουν η
ασφάλεια και η δεοντολογία.»
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