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Τροπολογία 79
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Έκθεση A8-0175/2019
Bas Eickhout
Θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Στόχος του άρθρου 3 παράγραφος 3 
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
είναι η εγκαθίδρυση μιας εσωτερικής 
αγοράς η οποία ευνοεί τη βιώσιμη 
ανάπτυξη της Ευρώπης έχοντας ως βάση, 
μεταξύ άλλων, την ισορροπημένη 
οικονομική ανάπτυξη και το υψηλό 
επίπεδο προστασίας και βελτίωσης της 
ποιότητας του περιβάλλοντος.

(1) Στόχος του άρθρου 3 παράγραφος 3 
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
είναι η εγκαθίδρυση μιας εσωτερικής 
αγοράς η οποία ευνοεί τη βιώσιμη 
ανάπτυξη της Ευρώπης έχοντας ως βάση, 
μεταξύ άλλων, την ισορροπημένη 
οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική 
πρόοδο και το υψηλό επίπεδο προστασίας 
και βελτίωσης της ποιότητας του 
περιβάλλοντος.

Or. en
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Τροπολογία 80
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Έκθεση A8-0175/2019
Bas Eickhout
Θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Τον Μάρτιο του 2018, η Επιτροπή 
δημοσίευσε σχέδιο δράσης με τίτλο 
«Χρηματοδότηση της βιώσιμης 
ανάπτυξης»25 για τη χάραξη μιας 
φιλόδοξης και ολοκληρωμένης 
στρατηγικής για τη βιώσιμη 
χρηματοδότηση. Ένας από τους στόχους 
που καθορίζονται στο εν λόγω σχέδιο 
δράσης είναι ο αναπροσανατολισμός των 
ροών κεφαλαίων προς βιώσιμες επενδύσεις 
προκειμένου να επιτευχθεί βιώσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η 
καθιέρωση ενιαίου συστήματος 
ταξινόμησης για βιώσιμες δραστηριότητες 
συνιστά τη σημαντικότερη και 
επιτακτικότερη ενέργεια που προβλέπεται 
από το σχέδιο δράσης. Το σχέδιο δράσης 
αναγνωρίζει ότι η μετατόπιση των ροών 
κεφαλαίων προς περισσότερο βιώσιμες 
οικονομικές δραστηριότητες θα πρέπει να 
βασίζεται σε μια κοινή κατανόηση του τι 
σημαίνει «βιώσιμο». Ως πρώτο βήμα, η 
σαφής καθοδήγηση σχετικά με 
δραστηριότητες που αναγνωρίζεται πως 
συμβάλλουν σε περιβαλλοντικούς στόχους, 
θα πρέπει να συμβάλλει στην 
πληροφόρηση των επενδυτών σχετικά με 
επενδύσεις που χρηματοδοτούν 
περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 
δραστηριότητες. Περαιτέρω καθοδήγηση 
σχετικά με δραστηριότητες που 
συμβάλλουν σε άλλους στόχους 
βιωσιμότητας, περιλαμβανομένων 

(6) Τον Μάρτιο του 2018, η Επιτροπή 
δημοσίευσε σχέδιο δράσης με τίτλο 
«Χρηματοδότηση της βιώσιμης 
ανάπτυξης»25 για τη χάραξη μιας 
φιλόδοξης και ολοκληρωμένης 
στρατηγικής για τη βιώσιμη 
χρηματοδότηση. Ένας από τους στόχους 
που καθορίζονται στο εν λόγω σχέδιο 
δράσης είναι ο αναπροσανατολισμός των 
ροών κεφαλαίων προς βιώσιμες επενδύσεις 
προκειμένου να επιτευχθεί βιώσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η 
καθιέρωση ενιαίου συστήματος 
ταξινόμησης και δεικτών προσδιορισμού 
του βαθμού βιωσιμότητας για 
δραστηριότητες συνιστά τη σημαντικότερη 
και επιτακτικότερη ενέργεια που 
προβλέπεται από το σχέδιο δράσης. Το 
σχέδιο δράσης αναγνωρίζει ότι η 
μετατόπιση των ροών κεφαλαίων προς 
περισσότερο βιώσιμες οικονομικές 
δραστηριότητες θα πρέπει να βασίζεται σε 
μια κοινή, ολιστική κατανόηση των 
επιπτώσεων των οικονομικών 
δραστηριοτήτων και των επενδύσεων 
στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα και 
την αποδοτική χρήση των πόρων. Ως 
πρώτο βήμα, η σαφής καθοδήγηση σχετικά 
με δραστηριότητες που αναγνωρίζεται πως 
συμβάλλουν σε περιβαλλοντικούς στόχους, 
θα πρέπει να συμβάλλει στην 
πληροφόρηση των επενδυτών σχετικά με 
επενδύσεις που χρηματοδοτούν 
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κοινωνικών στόχων, μπορεί να 
αναπτυχθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

οικονομικές δραστηριότητες ανάλογα με 
τον βαθμό βιωσιμότητάς τους. 
Αναγνωρίζοντας τους στόχους 
βιωσιμότητας των Ηνωμένων Εθνών και 
τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2017, θα 
πρέπει επίσης να αναπτυχθεί περαιτέρω 
καθοδήγηση σχετικά με δραστηριότητες 
που συμβάλλουν σε άλλους στόχους 
βιωσιμότητας, περιλαμβανομένων 
κοινωνικών στόχων και στόχων 
διακυβέρνησης, ώστε να υλοποιηθεί έτσι 
το θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη 
του 2030 κατά τρόπο πλήρη, συνεκτικό, 
συνολικό, ολοκληρωμένο και 
αποτελεσματικό. 

_________________ _________________
25 COM(2018) 97 final. 25 COM(2018) 97 final.
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21.3.2019 A8-0175/81

Τροπολογία 81
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Έκθεση A8-0175/2019
Bas Eickhout
Θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Τον Νοέμβριο του 2017, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και η Επιτροπή διακήρυξαν και 
υπέγραψαν τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα 
Κοινωνικών Δικαιωμάτων, υπέρ μιας 
Ευρώπης που θα αντιμετωπίζει την 
ανεργία, τη φτώχεια και τις διακρίσεις, 
δίνοντας ίσες ευκαιρίες στους νέους και 
στα ευάλωτα άτομα. Η ολοκληρωμένη 
και εις βάθος εφαρμογή του πυλώνα 
μπορεί να διευκολυνθεί εάν καταστούν οι 
χρηματοοικονομικές ροές συνεπείς με 
αυτή την επιδίωξη. Σε αυτήν την 
προοπτική, οποιεσδήποτε οικονομικές 
δραστηριότητες προάγουν ισότιμη 
πρόσβαση σε ουσιώδεις υπηρεσίες όπως 
η διατροφή, η υγεία, η εκπαίδευση και η 
κατάρτιση, η κοινωνική προστασία, η 
στέγαση, άλλες βασικές υπηρεσίες και 
παράλληλα προάγουν την κοινωνική 
οικονομία και τις κοινωνικές υπηρεσίες, 
θα πρέπει να θεωρούνται κοινωνικές 
συνεισφορές στους ευρύτερους 
κοινωνικούς στόχους της ΕΕ που είναι 
κατοχυρωμένοι στις Συνθήκες και ιδίως 
σε εκείνους της μείωσης της φτώχειας 
και της ανισότητας και, ως εκ τούτου, θα 
πρέπει να ευνοούνται από ένα 
εναρμονισμένο πλαίσιο στην ΕΕ που θα 
καθορίζει βάσει ποιων προϋποθέσεων μια 
συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα 
πρέπει να θεωρείται ότι συμβάλλει 
σημαντικά στους κοινωνικούς στόχους.
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21.3.2019 A8-0175/82

Τροπολογία 82
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Έκθεση A8-0175/2019
Bas Eickhout
Θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Προκειμένου να μην θίγονται τα 
συμφέροντα των καταναλωτών, οι 
διαχειριστές κεφαλαίων και οι θεσμικοί 
επενδυτές που προσφέρουν 
χρηματοπιστωτικά προϊόντα ως 
περιβαλλοντικά βιώσιμα θα πρέπει να 
δημοσιοποιούν τον τρόπο και τον βαθμό 
στον οποίο τα κριτήρια για τις 
περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 
δραστηριότητες χρησιμοποιούνται για 
τον προσδιορισμό της περιβαλλοντικής 
βιωσιμότητας των επενδύσεων. Οι 
πληροφορίες που δημοσιοποιούνται θα 
πρέπει να δίνουν στους επενδυτές τη 
δυνατότητα να κατανοούν το μερίδιο της 
επένδυσης που χρηματοδοτεί 
περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 
δραστηριότητες ως ποσοστό επί του 
συνόλου των οικονομικών 
δραστηριοτήτων και, συνεπώς, τον 
βαθμό περιβαλλοντικής βιωσιμότητας της 
επένδυσης. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
διευκρινίζει τις πληροφορίες που πρέπει να 
δημοσιοποιούνται για τον σκοπό αυτό. Οι 
εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να δίνουν 
στις εθνικές αρχές τη δυνατότητα να 
εξακριβώνουν εύκολα τη συμμόρφωση 
προς την υποχρέωση δημοσιοποίησης και 
να επιβάλλουν την υποχρέωση αυτή 
σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο.

(16) Για την ενημέρωση των ιδιωτών 
επενδυτών και τη διασφάλιση της 
προστασίας των καταναλωτών, οι 
διαχειριστές κεφαλαίων και οι θεσμικοί 
επενδυτές που προσφέρουν 
χρηματοπιστωτικά προϊόντα ως 
περιβαλλοντικά βιώσιμα θα πρέπει να 
δημοσιοποιούν τον βαθμό περιβαλλοντικής 
βιωσιμότητας των επενδύσεων και τον 
περιβαλλοντικό αντίκτυπό τους. Οι 
πληροφορίες που δημοσιοποιούνται θα 
πρέπει να δίνουν στους επενδυτές τη 
δυνατότητα να κατανοούν τα κριτήρια και 
τους δείκτες που χρησιμοποιούνται για 
τον καθορισμό του περιβαλλοντικού 
αντικτύπου και του βαθμού 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας της 
επένδυσης. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
διευκρινίζει τις πληροφορίες που πρέπει να 
δημοσιοποιούνται στις ελεγμένες ετήσιες 
εκθέσεις και στις εκθέσεις διαχείρισης για 
τον σκοπό αυτό, καθώς και τη συχνότητα, 
τη μορφή και τους αποδέκτες της 
δημοσιοποίησης, ως μέρος του 
ολοκληρωμένου συστήματος υποβολής 
εκθέσεων. Οι εν λόγω πληροφορίες θα 
πρέπει να δίνουν στις εθνικές αρχές και, 
όταν κρίνεται αναγκαίο, στις ΕΕΑ τη 
δυνατότητα να εξακριβώνουν εύκολα τη 
συμμόρφωση προς την υποχρέωση 
δημοσιοποίησης και να επιβάλλουν την 
υποχρέωση αυτή σύμφωνα με το 
εφαρμοστέο εθνικό και ενωσιακό δίκαιο. 



AM\1180353EL.docx PE635.500v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

Οι απαιτήσεις δημοσιοποίησης θα πρέπει 
να βασίζονται στις εργασίες της 
πρωτοβουλίας για την υποβολή εκθέσεων 
απολογισμού σε παγκόσμιο επίπεδο και 
στις αρχές του ΟΗΕ για υπεύθυνες 
επενδύσεις. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
διασφαλίζει ότι οποιεσδήποτε νέες 
απαιτήσεις δημοσιοποίησης 
συμπληρώνουν εκείνες που ήδη 
απαιτούνται δυνάμει της ισχύουσας 
νομοθεσίας και δεν οδηγούν σε περιττή 
αλληλεπικάλυψη της υποβολής εκθέσεων.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/83

Τροπολογία 83
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Έκθεση A8-0175/2019
Bas Eickhout
Θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Υπενθυμίζοντας την κοινή 
δέσμευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
του Συμβουλίου και της Επιτροπής να 
εφαρμόζουν τις αρχές που προβλέπονται 
στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων για την υποστήριξη της 
βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξης και αναγνωρίζοντας τη σημασία 
των διεθνών ελάχιστων ανθρώπινων και 
εργασιακών δικαιωμάτων και προτύπων, η 
συμμόρφωση προς τις ελάχιστες 
διασφαλίσεις θα πρέπει να αποτελεί 
προϋπόθεση προκειμένου οι οικονομικές 
δραστηριότητες να χαρακτηρίζονται ως 
περιβαλλοντικά βιώσιμες. Για τον λόγο 
αυτό, οι οικονομικές δραστηριότητες θα 
πρέπει να χαρακτηρίζονται ως οικονομικά 
βιώσιμες μόνον όταν ασκούνται σύμφωνα 
με τη διακήρυξη της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας (ΔΟΕ) για τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και τις αρχές στην εργασία και 
τις οχτώ θεμελιώδεις συμβάσεις της ΔΟΕ. 
Οι θεμελιώδεις συμβάσεις της ΔΟΕ 
καθορίζουν τα ανθρώπινα και εργασιακά 
δικαιώματα που πρέπει να σέβονται οι 
εταιρείες. Αρκετά από αυτά τα διεθνή 
πρότυπα προβλέπονται επίσης στον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως η απαγόρευση 
της δουλείας και της αναγκαστικής 
εργασίας και η αρχή της απαγόρευσης των 
διακρίσεων. Οι ελάχιστες αυτές 
διασφαλίσεις δεν θίγουν την εφαρμογή 

(21) Υπενθυμίζοντας την κοινή 
δέσμευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
του Συμβουλίου και της Επιτροπής να 
εφαρμόζουν τις αρχές που προβλέπονται 
στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων για την υποστήριξη της 
βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξης και αναγνωρίζοντας τη σημασία 
των διεθνών ελάχιστων ανθρώπινων και 
εργασιακών δικαιωμάτων και προτύπων, η 
συμμόρφωση προς τις ελάχιστες 
διασφαλίσεις θα πρέπει να αποτελεί 
προϋπόθεση προκειμένου οι οικονομικές 
δραστηριότητες να χαρακτηρίζονται ως 
περιβαλλοντικά βιώσιμες. Για τον λόγο 
αυτό, οι οικονομικές δραστηριότητες θα 
πρέπει να χαρακτηρίζονται ως οικονομικά 
βιώσιμες μόνον όταν ασκούνται σύμφωνα 
με τη διακήρυξη της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας (ΔΟΕ) για τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και τις αρχές στην εργασία και 
τις οχτώ θεμελιώδεις συμβάσεις της ΔΟΕ, 
καθώς και με την τήρηση του Διεθνούς 
Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, 
του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ, των 
κατευθυντήριων αρχών των Ηνωμένων 
Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, των 
κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για 
τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, και των 
αρχών των Ηνωμένων Εθνών για 
υπεύθυνες επενδύσεις. Οι επενδυτές θα 
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αυστηρότερων απαιτήσεων σχετικά με το 
περιβάλλον, την υγεία και ασφάλεια και 
την κοινωνική βιωσιμότητα που 
καθορίζονται στο ενωσιακό δίκαιο, κατά 
περίπτωση.

πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη τις 
κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για 
τη δέουσα επιμέλεια για υπεύθυνη 
επιχειρηματική συμπεριφορά (2018). Ως 
δέουσα επιμέλεια στο πλαίσιο αυτό 
νοούνται οι διαδικασίες που εφαρμόζουν 
οι επιχειρήσεις για να προσδιορίσουν, να 
αποτρέψουν, να μετριάσουν και να 
λάβουν υπόψη τους κινδύνους 
βιωσιμότητας όπως ορίζονται στον 
[Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί 
αναφορά στον κανονισμό για τις 
γνωστοποιήσεις σχετικά με τις αειφόρες 
επενδύσεις και τους κινδύνους 
βιωσιμότητας και το οικείο πρωτόκολλο 
Ι]. Οι θεμελιώδεις συμβάσεις της ΔΟΕ 
καθορίζουν τα ανθρώπινα και εργασιακά 
δικαιώματα που πρέπει να σέβονται οι 
εταιρείες. Αρκετά από αυτά τα διεθνή 
πρότυπα προβλέπονται επίσης στον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως η απαγόρευση 
της δουλείας και της αναγκαστικής 
εργασίας και η αρχή της απαγόρευσης των 
διακρίσεων. Οι ελάχιστες αυτές 
διασφαλίσεις δεν θίγουν την εφαρμογή 
αυστηρότερων απαιτήσεων σχετικά με το 
περιβάλλον, την υγεία και ασφάλεια και 
την κοινωνική βιωσιμότητα που 
καθορίζονται στο ενωσιακό δίκαιο, κατά 
περίπτωση.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/84

Τροπολογία 84
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Έκθεση A8-0175/2019
Bas Eickhout
Θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Προκειμένου να διευκρινιστούν οι 
απαιτήσεις που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό, και ιδίως να 
καθοριστούν και να επικαιροποιούνται 
αναλυτικά και βαθμονομημένα τεχνικά 
κριτήρια ελέγχου για διάφορες οικονομικές 
δραστηριότητες ως προς το τι συνιστά 
σημαντική συμβολή και σημαντική 
επιβάρυνση για τους περιβαλλοντικούς 
στόχους, η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
όσον αφορά τις πληροφορίες που είναι 
απαραίτητες για τη συμμόρφωση προς την 
υποχρέωση δημοσιοποίησης του άρθρου 4 
παράγραφος 3, και τα τεχνικά κριτήρια 
ελέγχου που αναφέρονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 2, στο άρθρο 7 παράγραφος 2, 
στο άρθρο 8 παράγραφος 2, στο άρθρο 9 
παράγραφος 2, στο άρθρο 10 παράγραφος 
2 και στο άρθρο 11 παράγραφος 2. Είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να 
διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές 
εργασίες της, τις κατάλληλες 
διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και σε 
επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι δε 
διαβουλεύσεις να πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη 
διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 
2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού 
έργου. Ειδικότερα, προκειμένου να 
διασφαλίζεται η ισότιμη συμμετοχή στην 

(33) Προκειμένου να διευκρινιστούν οι 
απαιτήσεις που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό, και ιδίως να 
καθοριστούν και να επικαιροποιούνται 
αναλυτικά και βαθμονομημένα τεχνικά 
κριτήρια ελέγχου και δείκτες για διάφορες 
οικονομικές δραστηριότητες ως προς το τι 
συνιστά σημαντική συμβολή και 
σημαντική επιβάρυνση για τους 
περιβαλλοντικούς στόχους, η Επιτροπή θα 
πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις 
πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη 
συμμόρφωση προς την υποχρέωση 
δημοσιοποίησης του άρθρου 4 παράγραφος 
3, και τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου που 
αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, 
στο άρθρο 7 παράγραφος 2, στο άρθρο 8 
παράγραφος 2, στο άρθρο 9 παράγραφος 2, 
στο άρθρο 10 παράγραφος 2, στο άρθρο 11 
παράγραφος 2 , στο άρθρο 11α 
παράγραφος 2 και στο άρθρο 12 
παράγραφος 2, καθώς και με τις 
προδιαγραφές για τις ελάχιστες 
διασφαλίσεις που καθορίζονται στο 
άρθρο 13 παράγραφος 3. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά 
τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, τις 
κατάλληλες δημόσιες διαβουλεύσεις, 
μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων, οι δε διαβουλεύσεις να 
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προετοιμασία των κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο θα πρέπει να λαμβάνουν όλα 
τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους 
εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι 
εμπειρογνώμονες του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θα 
πρέπει να έχουν συστηματικά πρόσβαση 
στις συνεδριάσεις των ομάδων 
εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που 
ασχολούνται με την προετοιμασία των κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων.

πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές 
που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία 
της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση 
του νομοθετικού έργου. Ειδικότερα, 
προκειμένου να διασφαλίζεται η ισότιμη 
συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει 
να λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα 
με τους εμπειρογνώμονες των κρατών 
μελών και οι εμπειρογνώμονες του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου θα πρέπει να έχουν 
συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις 
των ομάδων εμπειρογνωμόνων της 
Επιτροπής που ασχολούνται με την 
προετοιμασία των κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεων.
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21.3.2019 A8-0175/85

Τροπολογία 85
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Έκθεση A8-0175/2019
Bas Eickhout
Θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο κανονισμός θεσπίζει τα κριτήρια 
με τα οποία αποφασίζεται αν μια 
οικονομική δραστηριότητα είναι 
περιβαλλοντικά βιώσιμη, προκειμένου να 
προσδιοριστεί ο βαθμός βιωσιμότητας μιας 
επένδυσης.

1. Ο κανονισμός θεσπίζει τα κριτήρια 
με τα οποία αποφασίζεται ο βαθμός 
περιβαλλοντικού αντικτύπου και 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας μιας 
οικονομικής δραστηριότητας, 
προκειμένου να προσδιοριστεί ο βαθμός 
βιωσιμότητας μιας επένδυσης.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/86

Τροπολογία 86
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Έκθεση A8-0175/2019
Bas Eickhout
Θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) μέτρα που εκδίδουν τα κράτη μέλη 
ή η Ένωση τα οποία καθορίζουν τις 
απαιτήσεις για τους παράγοντες της 
αγοράς όσον αφορά χρηματοπιστωτικά 
προϊόντα ή εταιρικά ομόλογα τα οποία 
διατίθενται στο εμπόριο ως 
περιβαλλοντικά βιώσιμα.

α) μέτρα που εκδίδουν τα κράτη μέλη 
ή η Ένωση τα οποία καθορίζουν τις 
απαιτήσεις σχετικά με τη βιωσιμότητα για 
τους σχετικούς παράγοντες της αγοράς 
όσον αφορά χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή 
εταιρικά ομόλογα·

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/87

Τροπολογία 87
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Έκθεση A8-0175/2019
Bas Eickhout
Θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) συμμετέχοντες στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές οι οποίοι 
παρέχουν άλλα χρηματοπιστωτικά 
προϊόντα πλην όταν:
i. παρέχουν εξηγήσεις, συνοδευόμενες 
από επαρκείς αποδείξεις τις οποίες οι 
σχετικές αρμόδιες αρχές κρίνουν 
ικανοποιητικές, ότι οι οικονομικές 
δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται 
από τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα τους 
δεν έχουν σημαντική επίπτωση στη 
βιωσιμότητα σύμφωνα με τα τεχνικά 
κριτήρια ελέγχου που αναφέρονται στα 
άρθρα 3 και 3α, οπότε δεν εφαρμόζονται 
οι διατάξεις των κεφαλαίων II και III· 
παρόμοιες πληροφορίες παρέχονται στο 
ενημερωτικό δελτίο τους, ή
ii. ο συμμετέχων στις 
χρηματοοικονομικές αγορές δηλώνει στο 
ενημερωτικό δελτίο του ότι το εν λόγω 
χρηματοπιστωτικό προϊόν δεν επιδιώκει 
στόχους βιωσιμότητας και ότι 
παρουσιάζει αυξημένο κίνδυνο στήριξης 
οικονομικών δραστηριοτήτων που δεν 
θεωρούνται βιώσιμες στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού.
2α. Τα κριτήρια που αναφέρονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 1 εφαρμόζονται με 
τρόπο αναλογικό, χωρίς υπερβολική 
διοικητική επιβάρυνση, και 
λαμβανομένων υπόψη της φύσης, της 
κλίμακας και της περιπλοκότητας του 
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συμμετέχοντα στις χρηματοοικονομικές 
αγορές και των πιστωτικών ιδρυμάτων, 
μέσω απλουστευμένων διατάξεων για 
μικρές και μη περίπλοκες οντότητες 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 
παράγραφος 2 στοιχείο δ).
2β. Τα κριτήρια που αναφέρονται στην 
πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου 
μπορούν να χρησιμοποιούνται, για τον 
σκοπό που αναφέρεται στην εν λόγω 
παράγραφο, από επιχειρήσεις που δεν 
καλύπτονται από το άρθρο 1 παράγραφος 
2 ή σε σχέση με άλλα χρηματοπιστωτικά 
προϊόντα πέραν εκείνων που 
καθορίζονται στο άρθρο 2, προαιρετικά.
2γ. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη για τον 
προσδιορισμό των πληροφοριών που 
υποβάλλουν στις σχετικές αρμόδιες αρχές 
οι συμμετέχοντες στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές για τον σκοπό 
της παραγράφου 2 στοιχείο α).

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/88

Τροπολογία 88
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Έκθεση A8-0175/2019
Bas Eickhout
Θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) «συμμετέχοντες στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές»: οι 
συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές 
αγορές όπως ορίζονται στο άρθρο 2 
στοιχείο α) της [πρότασης κανονισμού της 
Επιτροπής για τις δημοσιοποιήσεις που 
αφορούν τις βιώσιμες επενδύσεις και τους 
κινδύνους βιωσιμότητας, καθώς και για 
την τροποποίηση της οδηγίας (EΕ) 
2016/2341]·

β) «συμμετέχοντες στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές»: 
οποιοσδήποτε από τους κατωτέρω, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο α) της 
[πρότασης κανονισμού της Επιτροπής για 
τις δημοσιοποιήσεις που αφορούν τις 
βιώσιμες επενδύσεις και τους κινδύνους 
βιωσιμότητας, καθώς και για την 
τροποποίηση της οδηγίας (EΕ) 2016/2341], 
μεταξύ άλλων·

i) ασφαλιστική επιχείρηση, μεταξύ άλλων 
όποια παρέχει ΙBIP, ΔΟΕΕ, επιχείρηση 
επενδύσεων που παρέχει διαχείριση 
χαρτοφυλακίου, ΙΕΣΠ ή πάροχος 
συνταξιοδοτικού προϊόντος·
ii) διαχειριστής εταιρείας 
επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί 
τις προϋποθέσεις, ο οποίος έχει 
καταχωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 14 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013·
iii) διαχειριστής ταμείου κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας που πληροί τις 
προϋποθέσεις, ο οποίος έχει 
καταχωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 15 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013·
iv) εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ·
v) πιστωτικό ίδρυμα όπως ορίζεται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 1) του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο [Υπηρεσία 
Εκδόσεων: να προστεθεί παραπομπή στο 
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σχετικό άρθρο] του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 575/2013]·
vi) εκδότης εκδόσεων δυνάμει της 
οδηγίας 2003/71/ΕΚ σχετικά με το 
ενημερωτικό δελτίο και του κανονισμού 
(ΕΕ) 2017/1129 σχετικά με το 
ενημερωτικό δελτίο που δεν καλύπτεται 
από τα στοιχεία i) έως v)·
β α) «ασφαλιστική επιχείρηση»: 
ασφαλιστική επιχείρηση που έχει λάβει 
άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 
18 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ ή που 
ορίζεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 της 
οδηγίας 2009/138/ΕΚ, όταν παρέχει 
ασφαλιστική κάλυψη σε επιχείρηση· 

Or. en


