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21.3.2019 A8-0175/79

Tarkistus 79
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
S&D-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0175/2019
Bas Eickhout
Kestävää sijoittamista helpottava kehys
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 3 artiklan 3 kohdan tavoitteena 
on toteuttaa sisämarkkinat, joilla pyritään 
Euroopan kestävään kehitykseen, jonka 
perustana ovat muun muassa tasapainoinen 
talouskasvu sekä korkeatasoinen 
ympäristönsuojelu ja ympäristön laadun 
parantaminen.

(1) Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 3 artiklan 3 kohdan tavoitteena 
on toteuttaa sisämarkkinat, joilla pyritään 
Euroopan kestävään kehitykseen, jonka 
perustana ovat muun muassa tasapainoinen 
talouskasvu, sosiaalinen kehitys sekä 
korkeatasoinen ympäristönsuojelu ja 
ympäristön laadun parantaminen.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/80

Tarkistus 80
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
S&D-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0175/2019
Bas Eickhout
Kestävää sijoittamista helpottava kehys
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Komissio julkaisi maaliskuussa 
2018 kestävän kasvun rahoitusta koskevan 
toimintasuunnitelmansa25, jossa esitetään 
kestävää rahoitusta koskeva 
kunnianhimoinen ja kattava strategia. Yksi 
toimintasuunnitelmassa asetetuista 
tavoitteista on ohjata pääomavirtoja 
kestävään sijoittamiseen kestävän ja 
osallistavan kasvun saavuttamiseksi. 
Tärkein ja kiireellisin 
toimintasuunnitelmassa kaavailluista 
toimista on perustaa kestävien toimintojen 
yhtenäinen luokitusjärjestelmä. 
Toimintasuunnitelmassa tunnustetaan, että 
pääomavirtojen ohjaaminen kestävämpiin 
toimintoihin edellyttää yhteisymmärrystä 
siitä, mitä ”kestävällä” tarkoitetaan. 
Ensimmäisenä toimena olisi annettava 
selkeät ohjeet toiminnoista, joiden voidaan 
katsoa edistävän ympäristötavoitteita, jotta 
sijoittajien olisi helpompi tietää, millä 
sijoituksilla rahoitetaan ympäristön 
kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja. 
Myöhemmässä vaiheessa voidaan laatia 
lisäohjeita toiminnoista, jotka edistävät 
muita kestävyystavoitteita, 
yhteiskunnalliset tavoitteet mukaan 
luettuina.

(6) Komissio julkaisi maaliskuussa 
2018 kestävän kasvun rahoitusta koskevan 
toimintasuunnitelmansa25, jossa esitetään 
kestävää rahoitusta koskeva 
kunnianhimoinen ja kattava strategia. Yksi 
toimintasuunnitelmassa asetetuista 
tavoitteista on ohjata pääomavirtoja 
kestävään sijoittamiseen kestävän ja 
osallistavan kasvun saavuttamiseksi. 
Tärkein ja kiireellisin 
toimintasuunnitelmassa kaavailluista 
toimista on perustaa toimintojen 
yhtenäinen luokitusjärjestelmä ja 
indikaattorit kestävyyden asteen 
määrittämiseksi. Toimintasuunnitelmassa 
tunnustetaan, että pääomavirtojen 
ohjaaminen kestävämpiin toimintoihin 
edellyttää kokonaisvaltaista 
yhteisymmärrystä siitä, mitä taloudellisten 
toimintojen vaikutuksella ja sijoituksilla 
ympäristökestävyyteen ja 
resurssitehokkuuteen tarkoitetaan. 
Ensimmäisenä toimena olisi annettava 
selkeät ohjeet toiminnoista, joiden voidaan 
katsoa edistävän ympäristötavoitteita, jotta 
sijoittajien olisi helpompi tietää, millä 
sijoituksilla rahoitetaan taloudellisia 
toimintoja niiden kestävyyden asteen 
mukaan. Ottaen huomioon YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteet ja 20. kesäkuuta 
2017 annetut Eurooppa-neuvoston 
päätelmät olisi laadittava lisäohjeita 
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toiminnoista, jotka edistävät muita 
kestävyystavoitteita, yhteiskunnalliset ja 
hallinnolliset tavoitteet mukaan luettuina, 
jotta voidaan panna täytäntöön 
Agenda 2030 -toimintaohjelma 
täysipainoisella, johdonmukaisella, 
kattavalla, yhdennetyllä ja tehokkaalla 
tavalla.

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

Tarkistus 81
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
S&D-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0175/2019
Bas Eickhout
Kestävää sijoittamista helpottava kehys
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Euroopan parlamentti, neuvosto ja 
komissio antoivat ja allekirjoittivat 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin, 
jolla edistetään työttömyyden, köyhyyden 
ja syrjinnän torjumista Euroopassa sekä 
yhdenvertaisten mahdollisuuksien 
tarjoamista nuorille ja haavoittuvassa 
asemassa oleville henkilöille. Pilarin 
kattavaa ja perusteellista täytäntöönpanoa 
voidaan helpottaa ohjaamalla 
rahoitusvirrat johdonmukaisesti 
suunnitelman mukaisesti. Näin ollen 
taloudellista toimintaa, joka edistää 
peruspalvelujen, kuten ravinnon, 
terveydenhuoltopalvelujen, koulutuksen, 
sosiaaliturvan, asunnon ja 
peruspalvelujen oikeudenmukaista 
saantia, ja edistää yhteisötaloutta ja 
sosiaalista yrittäjyyttä, olisi pidettävä 
yhteiskunnallisina panostuksina 
perussopimuksissa määrättyihin unionin 
kokonaisvaltaisiin yhteiskunnallisiin 
tavoitteisiin ja erityisesti köyhyyden ja 
epätasa-arvon vähentämistä koskeviin 
tavoitteisiin pyrkimiseksi ja niitä varten 
olisi sen vuoksi laadittava yhtenäinen 
EU:n kehys, jossa määritetään, missä 
olosuhteissa tietyn taloudellisen 
toiminnan voidaan katsoa edistävän 
merkittävästi yhteiskunnallisia tavoitteita.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/82

Tarkistus 82
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
S&D-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0175/2019
Bas Eickhout
Kestävää sijoittamista helpottava kehys
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Jotta ei vahingoitettaisi kuluttajien 
etuja, rahastonhoitajien ja 
yhteisösijoittajien, jotka tarjoavat 
rahoitustuotteita ympäristön kannalta 
kestävinä, olisi ilmoitettava, miten ja missä 
määrin ympäristön kannalta kestävien 
taloudellisten toimintojen kriteerejä 
käytetään sijoitusten 
ympäristökestävyyden määrittämiseen. 
Annettujen tietojen avulla sijoittajien olisi 
saatava selville sellaisen sijoituksen 
prosenttiosuus, jolla rahoitetaan 
ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia 
toimintoja, kaikista taloudellisista 
toiminnoista ja näin ollen sijoituksen 
ympäristökestävyyden aste. Komission 
olisi täsmennettävä, mitkä tiedot on 
annettava tätä tarkoitusta varten. Tietojen 
avulla kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten olisi voitava tarkistaa 
helposti tiedonantovelvollisuuden 
noudattaminen ja panna kyseinen 
velvollisuus sovellettavan kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti täytäntöön.

(16) Jotta voitaisiin tiedottaa asiasta 
piensijoittajille ja varmistaa kuluttajien 
suojelu, rahastonhoitajien ja 
yhteisösijoittajien, jotka tarjoavat 
rahoitustuotteita ympäristön kannalta 
kestävinä, olisi ilmoitettava, mikä on 
sijoitusten ympäristökestävyyden aste ja 
mitkä ovat niiden ympäristövaikutukset. 
Annettujen tietojen avulla sijoittajien olisi 
saatava selville sijoituksen 
ympäristövaikutusten määrittelyyn 
käytetyt kriteerit ja indikaattorit ja 
sijoituksen ympäristökestävyyden aste. 
Komission olisi täsmennettävä, mitkä 
tiedot on annettava tätä tarkoitusta varten 
tarkastetuissa vuosikertomuksissa ja 
toimintakertomuksissa sekä tiedonantojen 
jaksotus, muoto ja vastaanottajat osana 
integroitua raportointia. Kyseisten tietojen 
avulla kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten ja tarvittaessa Euroopan 
valvontaviranomaisten olisi voitava 
tarkistaa helposti tiedonantovelvollisuuden 
noudattaminen ja panna kyseinen 
velvollisuus sovellettavan kansallisen ja 
unionin lainsäädännön mukaisesti 
täytäntöön. Näiden 
tiedonantovelvollisuuksien olisi 
perustuttava GRI-ohjeistoa koskevaan 
työhön ja YK:n vastuullisen sijoittamisen 
periaatteisiin. Komission olisi 
varmistettava, että mahdolliset uudet 
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tiedonantovaatimukset täydentävät 
nykyisen lainsäädännön vaatimuksia 
eivätkä johda raportoinnin tarpeettomaan 
päällekkäisyyteen.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/83

Tarkistus 83
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
S&D-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0175/2019
Bas Eickhout
Kestävää sijoittamista helpottava kehys
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Vähimmäistason suojatoimien 
täytyisi olla yksi edellytys sille, että 
taloudellisia toimintoja pidetään 
ympäristön kannalta kestävinä, kun 
palautetaan mieleen Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission yhteinen sitoumus 
noudattaa Euroopan sosiaalisten oikeuksien 
pilarin periaatteita, joilla tuetaan kestävää 
ja osallistavaa kasvua, ja tunnustetaan 
kansainväliset vähimmäistason 
ihmisoikeudet, ihmisoikeusnormit, 
työntekijöiden oikeudet ja työelämän 
normit. Sen vuoksi taloudellisia toimintoja 
olisi pidettävä ympäristön kannalta 
kestävinä vain, jos ne toteutetaan 
noudattamalla kansainvälisen työjärjestön, 
jäljempänä ’ILO’, julistusta työelämän 
perusperiaatteista ja -oikeuksista sekä 
kahdeksaa keskeistä ILOn yleissopimusta. 
Keskeisissä ILOn yleissopimuksissa 
määritellään ihmisoikeudet ja 
työntekijöiden oikeudet, joita yritysten on 
noudatettava. Monet näistä kansainvälisistä 
normeista vahvistetaan myös Euroopan 
unionin perusoikeuskirjassa, erityisesti 
orjuuden ja pakkotyön kielto sekä 
syrjimättömyysperiaate. Kyseiset 
vähimmäistason suojatoimet eivät rajoita 
ympäristöä, terveyttä ja turvallisuutta sekä 
yhteiskunnallista kestävyyttä koskevien 
tiukempien unionin lainsäädännön 
vaatimusten soveltamista tarvittaessa.

(21) Vähimmäistason suojatoimien 
täytyisi olla yksi edellytys sille, että 
taloudellisia toimintoja pidetään 
ympäristön kannalta kestävinä, kun 
palautetaan mieleen Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission yhteinen sitoumus 
noudattaa Euroopan sosiaalisten oikeuksien 
pilarin periaatteita, joilla tuetaan kestävää 
ja osallistavaa kasvua, ja tunnustetaan 
kansainväliset vähimmäistason 
ihmisoikeudet, ihmisoikeusnormit, 
työntekijöiden oikeudet ja työelämän 
normit. Sen vuoksi taloudellisia toimintoja 
olisi pidettävä ympäristön kannalta 
kestävinä vain, jos ne toteutetaan 
noudattamalla kansainvälisen työjärjestön, 
jäljempänä ’ILO’, julistusta työelämän 
perusperiaatteista ja -oikeuksista sekä 
kahdeksaa keskeistä ILOn yleissopimusta 
sekä kansainvälistä 
ihmisoikeusasiakirjaa, Euroopan unionin 
perusoikeuskirjaa, yrityksiä ja 
ihmisoikeuksia koskevia YK:n ohjaavia 
periaatteita, OECD:n toimintaohjeita 
monikansallisille yrityksille ja 
Yhdistyneiden kansakuntien vastuullisen 
sijoittamisen periaatteita. Sijoittajien olisi 
otettava huomioon myös vastuulliseen 
liiketoimintaan liittyvää asianmukaista 
huolellisuutta koskeva OECD:n Due 
Diligence Guidance on Responsible 
Business Conduct -ohjeistus (2018). Tässä 
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yhteydessä Due Diligence tarkoittaa 
menettelyjä, joita yrityksen toteuttavat 
määrittääkseen, ehkäistäkseen ja 
ottaakseen huomioon [julkaisutoimisto 
lisää viittauksen kestäviin sijoituksiin ja 
kestävyysriskeihin liittyvien tietojen 
antamisesta annettuun asetukseen ja sen 
liitteeseen I] määritetyt kestävyysriskit ja 
lieventääkseen niitä. Keskeisissä ILOn 
yleissopimuksissa määritellään 
ihmisoikeudet ja työntekijöiden oikeudet, 
joita yritysten on noudatettava. Monet 
näistä kansainvälisistä normeista 
vahvistetaan myös Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa, erityisesti orjuuden ja 
pakkotyön kielto sekä 
syrjimättömyysperiaate. Kyseiset 
vähimmäistason suojatoimet eivät rajoita 
ympäristöä, terveyttä ja turvallisuutta sekä 
yhteiskunnallista kestävyyttä koskevien 
tiukempien unionin lainsäädännön 
vaatimusten soveltamista tarvittaessa.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/84

Tarkistus 84
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
S&D-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0175/2019
Bas Eickhout
Kestävää sijoittamista helpottava kehys
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Jotta voidaan täsmentää tässä 
asetuksessa säädettyjä vaatimuksia ja 
erityisesti vahvistaa ja päivittää tarkat ja 
kalibroidut tekniset seulontakriteerit 
erilaisille taloudellisille toiminnoille siltä 
osin, mitä ympäristötavoitteiden 
merkittävällä edistämisellä tai niille 
aiheutuvalla huomattavalla haitalla 
tarkoitetaan, komissiolle olisi siirrettävä 
valta hyväksyä säädöksiä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti tiedoista, jotka 
tarvitaan 4 artiklan 3 kohdassa vahvistetun 
tiedonantovelvollisuuden ja 6 artiklan 2 
kohdassa, 7 artiklan 2 kohdassa, 8 artiklan 
2 kohdassa, 9 artiklan 2 kohdassa, 10 
artiklan 2 kohdassa ja 11 artiklan 2 
kohdassa mainittujen teknisten 
seulontakriteerien noudattamiseksi. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että 
nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta 
lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 
2016 tehdyssä toimielinten välisessä 
sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden 
mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti 
varmistaa tasavertainen osallistuminen 
delegoitujen säädösten valmisteluun, 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle olisi 
toimitettava kaikki asiakirjat samaan 
aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, 

(33) Jotta voidaan täsmentää tässä 
asetuksessa säädettyjä vaatimuksia ja 
erityisesti vahvistaa ja päivittää tarkat ja 
kalibroidut tekniset seulontakriteerit ja 
indikaattorit erilaisille taloudellisille 
toiminnoille siltä osin, mitä 
ympäristötavoitteiden merkittävällä 
edistämisellä tai niille aiheutuvalla 
huomattavalla haitalla tarkoitetaan, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
tiedoista, jotka tarvitaan 4 artiklan 3 
kohdassa vahvistetun 
tiedonantovelvollisuuden ja 6 artiklan 2 
kohdassa, 7 artiklan 2 kohdassa, 8 artiklan 
2 kohdassa, 9 artiklan 2 kohdassa, 10 
artiklan 2 kohdassa, 11 artiklan 2 
kohdassa, 11 a artiklan 2 kohdassa ja 12 
artiklan 2 kohdassa mainittujen teknisten 
seulontakriteerien sekä 13 artiklan 3 
kohdassa vahvistettujen vähimmäistason 
suojatoimien määritelmien 
noudattamiseksi. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset julkiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset 
toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 
13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä 
toimielinten välisessä sopimuksessa 
vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. 
Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa 
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ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asiantuntijoilla olisi järjestelmällisesti 
oltava oikeus osallistua komission 
asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa 
valmistellaan delegoituja säädöksiä.

tasavertainen osallistuminen delegoitujen 
säädösten valmisteluun, Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle olisi 
toimitettava kaikki asiakirjat samaan 
aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, 
ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asiantuntijoilla olisi järjestelmällisesti 
oltava oikeus osallistua komission 
asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa 
valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/85

Tarkistus 85
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
S&D-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0175/2019
Bas Eickhout
Kestävää sijoittamista helpottava kehys
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan 
kriteerit sen määrittämiseksi, onko jokin 
taloudellinen toiminta ympäristön 
kannalta kestävää, jotta voidaan määrittää 
sijoituksen ympäristökestävyyden aste.

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan 
kriteerit sen määrittämiseksi, mikä on 
taloudellisen toiminnon 
ympäristövaikutusten ja -kestävyyden 
aste, jotta voidaan määrittää sijoituksen 
ympäristökestävyyden aste.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/86

Tarkistus 86
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
S&D-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0175/2019
Bas Eickhout
Kestävää sijoittamista helpottava kehys
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jäsenvaltioiden tai unionin 
toteuttamat toimenpiteet, joissa 
markkinatoimijoille asetetaan ympäristön 
kannalta kestävinä markkinoituja 
rahoitustuotteita tai 
yritysjoukkovelkakirjalainoja koskevia 
vaatimuksia;

a) jäsenvaltioiden tai unionin 
toteuttamat toimenpiteet, joissa 
asiaankuuluville markkinatoimijoille 
asetetaan rahoitustuotteita tai 
yritysjoukkovelkakirjalainoja koskevia 
kestävyyteen liittyviä vaatimuksia;

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/87

Tarkistus 87
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
S&D-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0175/2019
Bas Eickhout
Kestävää sijoittamista helpottava kehys
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) finanssimarkkinatoimijat, jotka 
tarjoavat muita rahoitustuotteita, paitsi 
jos
i. finanssimarkkinatoimija antaa 
kohtuullisiin ja toimivaltaisten 
viranomaisten hyväksymiin todisteisiin 
perustuvan selvityksen siitä, että sen 
rahoitustuotteilla rahoitetuilla 
taloudellisilla toiminnoilla ei ole 
merkittävää kestävyysvaikutusta 3 ja 3 a 
artiklassa tarkoitettujen teknisten 
seulontakriteereiden mukaan, jolloin II ja 
III luvun säännöksiä ei sovelleta, tai ne 
tarjoavat kyseiset tiedot esitteessään tai
ii. finanssimarkkinatoimija ilmoittaa 
esitteessään, että kyseisellä 
rahoitustuotteella ei pyritä saavuttamaan 
kestävyyttä koskevia tavoitteita ja että 
tuotteeseen liittyy muita suurempi riski 
siitä, että sillä tuetaan sellaisia 
taloudellisia toimintoja, joita ei pidetä 
kestävinä tämän asetuksen mukaisesti.
2 a. Edellä 1 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja kriteerejä on sovellettava 
oikeasuhteisesti, kohtuutonta 
hallinnollista rasitusta välttäen ja ottaen 
huomioon finanssimarkkinatoimijan ja 
luottolaitosten luonteen, laajuuden ja 
monimutkaisuuden noudattamalla pieniä 
ja rakenteeltaan yksinkertaisia yhteisöjä 
koskevia yksinkertaistettuja säännöksiä 4 
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artiklan 2 d kohdan säännösten 
mukaisesti.
2 b. Rahoituspalvelujen tarjoajat, joita 1 
artiklan 2 kohta ei koske, voivat käyttää 
tämän artiklan ensimmäisessä kohdassa 
tarkoitettuja kriteerejä kyseisessä 
kohdassa mainitussa tarkoituksessa 
vapaaehtoisesti ja muihin kuin 
2 artiklassa vahvistettuihin 
rahoitustuotteisiin.
2 c. Komissio hyväksyy delegoidun 
säädöksen niiden tietojen 
täsmentämiseksi, jotka 
finanssimarkkinatoimijoiden on 
toimitettava asiasta vastaaville 
toimivaltaisille viranomaisille 2 kohdan 
a alakohdassa säädettyä tarkoitusta 
varten.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/88

Tarkistus 88
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
S&D-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0175/2019
Bas Eickhout
Kestävää sijoittamista helpottava kehys
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ’finanssimarkkinatoimijalla’ 
[komission ehdotuksen asetukseksi 
kestäviin sijoituksiin ja kestävyysriskeihin 
liittyvien tietojen antamisesta ja direktiivin 
(EU) 2016/2341 muuttamisesta] 2 artiklan 
a alakohdassa määriteltyä 
finanssimarkkinatoimijaa;

b) ’finanssimarkkinatoimijalla’ mitä 
tahansa seuraavista [komission 
ehdotuksen asetukseksi kestäviin 
sijoituksiin ja kestävyysriskeihin liittyvien 
tietojen antamisesta ja direktiivin (EU) 
2016/2341 muuttamisesta] 2 artiklan a 
alakohdassa määritellyistä toimijoista, 
mukaan luettuina:
i) vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita 
saataville asettavaa vakuutusyritystä, 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajaa, 
salkunhoitoa tarjoavaa 
sijoituspalveluyritystä, ammatillisia 
lisäeläkkeitä tarjoavaa laitosta tai 
eläketuotteen tarjoajaa;
ii) vaatimukset täyttävän 
riskipääomarahaston hoitajaa, joka on 
rekisteröity asetuksen (EU) N:o 345/2013 
14 artiklan mukaisesti;
iii) vaatimukset täyttävän 
yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen 
erikoistuneen rahaston hoitajaa, joka on 
rekisteröity asetuksen (EU) N:o 346/2013 
15 artiklan mukaisesti;
iv) yhteissijoitusyrityksen rahastoyhtiötä;
v) asetuksen (EU) N:o 575/2013 
4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa 
tarkoitettua luottolaitosta 
[julkaisutoimisto lisää viittauksen 
asianmukaiseen artiklaan] asetuksen 
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(EU) N:o 575/2013 mukaan määriteltynä;
vi) esitedirektiivissä 2003/71/EY ja 
esiteasetuksessa (EU) 2017/1129 
tarkoitettuja arvopapereiden 
liikkeeseenlaskijoita, joita i–iv alakohta ei 
kata;
b a) ’vakuutusyrityksellä’ direktiivin 
2009/138/EY 18 artiklan mukaisesti 
hyväksyttyä tai direktiivin 2009/138/EY 
13 artiklan 1 kohdassa määriteltyä 
vakuutusyritystä sen tarjotessa 
vakuutussuojaa yritykselle;

Or. en


