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21.3.2019 A8-0175/79

Módosítás 79
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
az S&D képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0175/2019
Bas Eickhout
A fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozása
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Unióról szóló szerződés 
3. cikkének (3) bekezdése célul tűzi ki egy 
olyan belső piac létrehozását, amely 
egyebek mellett kiegyensúlyozott 
gazdasági növekedésen, árstabilitáson és a 
környezet minőségének magas fokú 
védelmén és javításán alapuló Európa 
fenntartható fejlődésére törekszik.

(1) Az Európai Unióról szóló szerződés 
3. cikkének (3) bekezdése célul tűzi ki egy 
olyan belső piac létrehozását, amely 
egyebek mellett kiegyensúlyozott 
gazdasági növekedésen, társadalmi 
fejlődésen, árstabilitáson és a környezet 
minőségének magas fokú védelmén és 
javításán alapuló Európa fenntartható 
fejlődésére törekszik.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/80

Módosítás 80
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
az S&D képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0175/2019
Bas Eickhout
A fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozása
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) 2018 márciusában a Bizottság 
közzétette „A fenntartható növekedés 
finanszírozása” című cselekvési tervét25 
melyben ambiciózus és átfogó fenntartható 
finanszírozási stratégiát határoz meg. Az 
említett cselekvési tervben meghatározott 
egyik célkitűzés a tőkeáramlások 
átirányítása a fenntartható befektetések felé 
a fenntartható és inkluzív növekedés 
elérése érdekében. Legfontosabb és 
legsürgősebb fellépésként a cselekvési terv 
a fenntartható tevékenységek egységes 
osztályozási rendszerének létrehozását 
jelöli meg. A cselekvési terv elismeri, hogy 
a tőkeáramlások fenntarthatóbb 
tevékenységek felé irányítását a 
„fenntarthatóság” fogalmának egységes 
értelmezésével kell megalapozni. Első 
lépésként egyértelmű iránymutatást kell 
adni ahhoz, hogy mi minősül a 
környezetvédelmi célkitűzésekhez 
hozzájáruló tevékenységnek, ezzel segítve 
a befektetőket abban, hogy tájékozódni 
tudjanak a környezeti szempontból 
fenntartható gazdasági tevékenységeket 
finanszírozó befektetésekről. Az egyéb 
fenntarthatósági célkitűzésekhez, többek 
között a szociális célkitűzésekhez 
hozzájáruló tevékenységekre vonatkozó 
további iránymutatást egy későbbi 
szakaszban lehet kidolgozni.

(6) 2018 márciusában a Bizottság 
közzétette „A fenntartható növekedés 
finanszírozása” című cselekvési tervét25 
melyben ambiciózus és átfogó fenntartható 
finanszírozási stratégiát határoz meg. Az 
említett cselekvési tervben meghatározott 
egyik célkitűzés a tőkeáramlások 
átirányítása a fenntartható befektetések felé 
a fenntartható és inkluzív növekedés 
elérése érdekében. Legfontosabb és 
legsürgősebb fellépésként a cselekvési terv 
egy egységes osztályozási rendszernek és a 
tevékenységek fenntarthatóságának 
mértékére vonatkozó mutatóknak a 
létrehozását jelöli meg. A cselekvési terv 
elismeri, hogy a tőkeáramlások 
fenntarthatóbb tevékenységek felé 
irányítását a gazdasági tevékenységek és 
beruházások környezeti szempontú 
fenntarthatóságra és 
erőforráshatékonyságra gyakorolt 
hatásának egységes, holisztikus 
értelmezésével kell megalapozni. Első 
lépésként egyértelmű iránymutatást kell 
adni ahhoz, hogy mi minősül a 
környezetvédelmi célkitűzésekhez 
hozzájáruló tevékenységnek, ezzel segítve 
a befektetőket abban, hogy tájékozódni 
tudjanak a gazdasági tevékenységeket 
finanszírozó befektetésekről azok 
fenntarthatóságnak mértéke szerint. Az 
ENSZ fenntarthatósági céljainak és az 
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Európai Tanács 2017. június 20-i 
következtetéseinek elismerésével az egyéb 
fenntarthatósági célkitűzésekhez, többek 
között a szociális és irányítási 
célkitűzésekhez hozzájáruló 
tevékenységekre vonatkozó további 
iránymutatást is ki kell dolgozni, ezáltal 
teljes egészében, egységesen, átfogó, 
integrált és hatékony módon végrehajtva a 
2030-ig tartó időszakra vonatkozó 
fenntartható fejlesztési menetrendet.

_________________ _________________
25 COM(2018) 97 final. 25 COM(2018)0097
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21.3.2019 A8-0175/81

Módosítás 81
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
az S&D képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0175/2019
Bas Eickhout
A fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozása
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) 2017 novemberében az Európai 
Parlament, a Tanács és a Bizottság aláírta 
és kihirdette a szociális jogok európai 
pillérét egy olyan Európáért, amely fellép 
a munkanélküliség, a szegénység és a 
diszkrimináció ellen és biztosítja az 
esélyegyenlőséget a fiataloknak és a 
kiszolgáltatott helyzetben lévőknek. A 
pillér átfogó és részletes végrehajtását 
elősegítheti, ha a finanszírozási források 
áramlása igazodik e célokhoz. Ebben az 
összefüggésben azon gazdasági 
tevékenységeket, amelyek előmozdítják az 
olyan alapvető szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést, mint az élelmiszerek, az 
egészségügy, az oktatás és képzés, a 
szociális védelem, a lakhatás és az 
alapszolgáltatások, továbbá előmozdítják 
a szociális gazdaságot és a szociális 
vállalkozásokat, a Szerződésekben foglalt 
átfogó uniós szociális célkitűzésekhez, és 
különösen a szegénység és az 
egyenlőtlenség csökkentésére vonatkozó 
célkitűzésekhez való társadalmi 
hozzájárulásnak kell minősíteni és ennek 
megfelelően részesülniük kell egy annak 
meghatározására vonatkozó harmonizált 
uniós keretből, hogy egy konkrét 
gazdasági tevékenység milyen feltételek 
mellett tekinthető úgy, hogy jelentős 
mértékben hozzájárul a szociális 
célkitűzésekhez.
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21.3.2019 A8-0175/82

Módosítás 82
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
az S&D képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0175/2019
Bas Eickhout
A fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozása
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A fogyasztói érdekek 
megsértésének megelőzése érdekében a 
pénzügyi termékeiket környezeti 
szempontból fenntarthatóként kínáló 
alapkezelőknek és intézményi 
befektetőknek közzé kell tenniük, hogy a 
befektetések környezeti szempontú 
fenntarthatóságának megállapításánál 
milyen módon és mértékben alkalmazták 
a környezeti szempontból fenntartható 
gazdasági tevékenységekre vonatkozó 
kritériumokat. A közzétett információknak 
lehetővé kell tenniük a befektetők számára 
annak megértését, hogy az összes 
gazdasági tevékenységen belül 
százalékosan mekkora a környezeti 
szempontból fenntartható gazdasági 
tevékenységeket finanszírozó befektetés 
aránya, ezáltal pedig, hogy mekkora a 
befektetés környezeti szempontú 
fenntarthatóságának mértéke. A 
Bizottságnak meg kell határoznia az e 
célból közzéteendő információkat. Az 
említett tájékoztatásnak meg kell 
könnyítenie az illetékes nemzeti hatóságok 
számára a tájékoztatási kötelezettség 
betartásának ellenőrzését, továbbá azt, 
hogy a vonatkozó nemzeti jog szerint 
érvényt szerezzenek ennek a 
kötelezettségnek.

(16) A lakossági befektetők 
tájékoztatása és a fogyasztóvédelem 
biztosítása érdekében a pénzügyi 
termékeiket környezeti szempontból 
fenntarthatóként kínáló alapkezelőknek és 
intézményi befektetőknek közzé kell 
tenniük a befektetések környezeti 
szempontú fenntarthatóságának mértékét 
és azok környezeti hatását. A közzétett 
információknak lehetővé kell tenniük a 
befektetők számára a környezetre 
gyakorolt hatás meghatározásához 
használt kritériumok és mutatók, valamint 
a befektetés környezeti fenntarthatósága 
mértékének megértését. A Bizottságnak 
meg kell határoznia az e célból az auditált 
éves és vezetői jelentésekben közzéteendő 
információkat, valamint azok 
gyakoriságát, formátumát és címzettjeit az 
integrált jelentéstétel részeként. Az 
információknak meg kell könnyíteniük az 
illetékes nemzeti hatóságok és szükség 
esetén az európai felügyeleti hatóságok 
számára a tájékoztatási kötelezettség 
betartásának ellenőrzését, továbbá azt, 
hogy a vonatkozó nemzeti és uniós jog 
szerint érvényt szerezzenek ennek a 
kötelezettségnek. A közzétételi 
követelményeknek a Globális 
Jelentéstételi Kezdeményezés munkáján és 
az ENSZ Felelős Befektetési Elvein kell 
alapulniuk. A Bizottságnak biztosítania 



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

HU Egyesülve a sokféleségben HU

kell, hogy az új közzétételi követelmények 
kiegészítsék a meglévő jogszabályokban 
már előírt követelményeket, és ne 
eredményezzék a jelentéstétel felesleges 
megkettőzését.

Or. en



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

HU Egyesülve a sokféleségben HU

21.3.2019 A8-0175/83

Módosítás 83
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
az S&D képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0175/2019
Bas Eickhout
A fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozása
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Az Európai Parlament, a Tanács és 
a Bizottság által a fenntartható és inkluzív 
növekedés támogatása érdekében a 
szociális jogok európai pillérében rögzített 
elvek megvalósítására vonatkozóan 
közösen tett kötelezettségvállalást szem 
előtt tartva, elismerve továbbá az alapvető 
nemzetközi emberi és munkaügyi jogok és 
előírások jelentőségét, az alapvető 
biztosítékok teljesülésének előfeltételnek 
kell lennie ahhoz, hogy egy gazdasági 
tevékenység környezeti szempontból 
fenntarthatónak minősüljön. Erre való 
tekintettel egy gazdasági tevékenység csak 
akkor minősülhet környezeti szempontból 
fenntarthatónak, ha a Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezet (a továbbiakban: 
ILO) alapvető munkahelyi jogokról és 
elvekről szóló nyilatkozata, illetve az ILO 
nyolc alapegyezménye betartásával végzik 
azt. Az ILO alapegyezményei 
meghatározzák azokat az emberi és 
munkavállalói jogokat, amelyeket ezzel 
kapcsolatban a társaságoknak be kell 
tartaniuk. Ezekből a nemzetközi 
előírásokból az Európai Unió Alapjogi 
Chartája többet is rögzít, különösen a 
rabszolgamunka és a kényszermunka 
tilalmát, valamint a 
megkülönböztetésmentesség elvét. Az 
említett alapvető biztosítékok adott esetben 
nem érintik a környezetre, az egészségre és 

(21) Az Európai Parlament, a Tanács és 
a Bizottság által a fenntartható és inkluzív 
növekedés támogatása érdekében a 
szociális jogok európai pillérében rögzített 
elvek megvalósítására vonatkozóan 
közösen tett kötelezettségvállalást szem 
előtt tartva, elismerve továbbá az alapvető 
nemzetközi emberi és munkaügyi jogok és 
előírások jelentőségét, az alapvető 
biztosítékok teljesülésének előfeltételnek 
kell lennie ahhoz, hogy egy gazdasági 
tevékenység környezeti szempontból 
fenntarthatónak minősüljön. Erre való 
tekintettel egy gazdasági tevékenység csak 
akkor minősülhet környezeti szempontból 
fenntarthatónak, ha a Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezet (a továbbiakban: 
ILO) alapvető munkahelyi jogokról és 
elvekről szóló nyilatkozata, illetve az ILO 
nyolc alapegyezménye betartásával végzik 
azt, valamint betartják az Emberi Jogok 
Nemzetközi Törvényét, az Európai Unió 
Alapjogi Chartáját, az üzleti és emberi 
jogokra vonatkozó ENSZ-irányelveket, az 
OECD multinacionális vállalkozások 
számára szóló iránymutatásait és az 
ENSZ Felelős Befektetési Elveit. A 
befektetőknek figyelembe kell venniük 
továbbá a felelős üzleti magatartáshoz 
szükséges kellő gondosságra vonatkozó 
OECD-útmutatást (2018). A kellő 
gondosság ebben az összefüggésben olyan 
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a biztonságra, valamint a társadalmi 
szempontú fenntarthatóságra vonatkozóan 
az uniós jogban előírt szigorúbb 
követelmények alkalmazását.

eljárást jelent, amelyet a vállalkozások 
a(z) [beillesztendő a fenntartható 
befektetésekkel és a fenntarthatósági 
kockázatokkal kapcsolatos közzétételekről 
szóló rendelet és annak I. melléklete]-
ban/-ben meghatározott fenntarthatósági 
kockázatok azonosítása, megelőzése, 
mérséklése és figyelembe vétele érdekében 
hajtanak végre. Az ILO alapegyezményei 
meghatározzák azokat az emberi és 
munkavállalói jogokat, amelyeket ezzel 
kapcsolatban a társaságoknak be kell 
tartaniuk. Ezekből a nemzetközi 
előírásokból az Európai Unió Alapjogi 
Chartája többet is rögzít, különösen a 
rabszolgamunka és a kényszermunka 
tilalmát, valamint a 
megkülönböztetésmentesség elvét. Az 
említett alapvető biztosítékok adott esetben 
nem érintik a környezetre, az egészségre és 
a biztonságra, valamint a társadalmi 
szempontú fenntarthatóságra vonatkozóan 
az uniós jogban előírt szigorúbb 
követelmények alkalmazását.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/84

Módosítás 84
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
az S&D képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0175/2019
Bas Eickhout
A fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozása
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) Az e rendeletben meghatározott 
követelmények részletezése, különösen 
pedig a különböző gazdasági 
tevékenységekre vonatkozóan részletesen 
kidolgozott és méréssel hitelesített arra 
vonatkozó szakmai átvilágítási kritériumok 
megállapítása érdekében, hogy a 
környezetvédelmi célkitűzések 
szempontjából mit jelent a jelentős mértékű 
hozzájárulás és a súlyos sérelem, az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
290. cikkével összhangban a Bizottságot 
jogi aktusok elfogadására vonatkozó 
hatáskörrel kell felruházni a 4. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott tájékoztatási 
kötelezettség teljesítéséhez szükséges 
információk, valamint a 6. cikk (2) 
bekezdésében, a 7. cikk (2) bekezdésében, 
a 8. cikk (2) bekezdésében, a 9. cikk (2) 
bekezdésében, a 10. cikk (2) bekezdésében 
és a 11. cikk (2) bekezdésében említett 
szakmai átvilágítási kritériumok 
vonatkozásában. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság az előkészítő munka során 
megfelelő konzultációkat folytasson, 
többek között szakértői szinten is, és hogy 
e konzultációkra a jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodásban szereplő 
elvekkel összhangban kerüljön sor. 
Különösen a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok előkészítésében való egyenlő 

(33) Az e rendeletben meghatározott 
követelmények részletezése, különösen 
pedig a különböző gazdasági 
tevékenységekre vonatkozóan részletesen 
kidolgozott és méréssel hitelesített arra 
vonatkozó szakmai átvilágítási kritériumok 
és mutatók megállapítása érdekében, hogy 
a környezetvédelmi célkitűzések 
szempontjából mit jelent a jelentős mértékű 
hozzájárulás és a súlyos sérelem, az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
290. cikkével összhangban a Bizottságot 
jogi aktusok elfogadására vonatkozó 
hatáskörrel kell felruházni a 4. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott tájékoztatási 
kötelezettség teljesítéséhez szükséges 
információk, valamint a 6. cikk (2) 
bekezdésében, a 7. cikk (2) bekezdésében, 
a 8. cikk (2) bekezdésében, a 9. cikk (2) 
bekezdésében, a 10. cikk (2) bekezdésében, 
a 11. cikk (2) bekezdésében, a 11a. cikk 
(2) bekezdésében és a 12. cikk (2) 
bekezdésében említett szakmai átvilágítási 
kritériumok, valamint a 13. cikk (3) 
bekezdésében megállapított alapvető 
biztosítékokra vonatkozó előírások 
vonatkozásában. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság az előkészítő munka során 
megfelelő nyilvános konzultációkat 
folytasson, többek között szakértői szinten, 
és hogy e konzultációkra a jogalkotás 
minőségének javításáról szóló 2016. április 
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részvétel biztosítása érdekében az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a tagállamok 
szakértőivel egyidejűleg kell kézhez kapnia 
minden dokumentumot, és az Európai 
Parlament és a Tanács szakértői számára 
rendszeres részvételt kell lehetővé tenni a 
Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok előkészítésével foglalkozó 
szakértői csoportjának ülésein.

13-i intézményközi megállapodásban 
szereplő elvekkel összhangban kerüljön 
sor. Különösen a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok előkészítésében való egyenlő 
részvétel biztosítása érdekében az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a tagállamok 
szakértőivel egyidejűleg kell kézhez kapnia 
minden dokumentumot, és az Európai 
Parlament és a Tanács szakértői számára 
rendszeres részvételt kell lehetővé tenni a 
Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok előkészítésével foglalkozó 
szakértői csoportjának ülésein.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/85

Módosítás 85
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
az S&D képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0175/2019
Bas Eickhout
A fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozása
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a rendelet a befektetések 
környezeti szempontú fenntarthatósága 
mértékének megállapítása érdekében 
meghatározza azokat a kritériumokat, 
amelyek alapján eldönthető, hogy egy 
gazdasági tevékenység környezeti 
szempontból fenntartható-e.

(1) Ez a rendelet a befektetések 
környezeti szempontú fenntarthatósága 
mértékének megállapítása érdekében 
meghatározza azokat a kritériumokat, 
amelyek alapján meghatározható egy 
gazdasági tevékenység környezeti 
hatásának és fenntarthatóságának 
mértéke.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/86

Módosítás 86
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
az S&D képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0175/2019
Bas Eickhout
A fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozása
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A tagállamok vagy az Unió által 
elfogadott intézkedések, amelyek a 
környezeti szempontból fenntarthatóként 
forgalmazott pénzügyi termékek vagy 
vállalati kötvények vonatkozásában a piaci 
szereplőkre bármilyen követelményt 
megállapítanak.

a) A tagállamok vagy az Unió által 
elfogadott intézkedések pénzügyi termékek 
vagy vállalati kötvények vonatkozásában a 
megfelelő piaci szereplőkre bármilyen 
fenntarthatósággal kapcsolatos 
követelményt megállapítanak.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/87

Módosítás 87
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
az S&D képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0175/2019
Bas Eickhout
A fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozása
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) egyéb pénzügyi termékeket kínáló 
pénzügyi piaci szereplők, kivéve, ha:
i. a pénzügyi piaci szereplő észszerű 
bizonyítékon alapuló, az érintett illetékes 
hatóság számára kielégítő magyarázatot 
ad arra, hogy a pénzügyi termékei által 
finanszírozott gazdasági 
tevékenységeknek nincs jelentős 
fenntarthatósági hatásuk a 3. és 3a. 
cikkben említett szakmai átvilágítási 
kritériumok szerint, amely esetben a II. és 
III. fejezet rendelkezései nem 
alkalmazandók. Az erre vonatkozó 
információt a tájékoztatónak kell 
tartalmaznia, vagy
ii. a pénzügyi piaci szereplő 
tájékoztatójában kijelenti, hogy a szóban 
forgó pénzügyi termék nem felel meg a 
fenntarthatósági célkitűzéseknek, és hogy 
a termék az e rendelet értelmében 
fenntarthatónak nem minősülő gazdasági 
tevékenységek támogatásának fokozott 
kockázatával jár.
(2a) Az 1. cikk (1) bekezdésében foglalt 
kritériumokat arányos módon kell 
alkalmazni, elkerülve a túlzott mértékű 
adminisztratív terheket, továbbá 
figyelembe véve a pénzügyi piaci szereplő 
és a hitelintézetek jellegét, nagyságát és 
összetettségét a kis és kevésbé összetett 
szervezetekre vonatkozó egyszerűsített 
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rendelkezések révén a 4. cikk (2d) 
bekezdésében foglalt rendelkezéseknek 
megfelelően.
(2b) Az e cikk (1) bekezdésében említett 
kritériumokat az említett bekezdésben 
meghatározott célra használhatják az 1. 
cikk (2) bekezdésében nem szereplő 
vállalkozások vagy a 2. cikk első 
bekezdésében meghatározottaktól eltérő 
pénzügyi termékek vonatkozásában 
önkéntes alapon,
(2c) A Bizottság felhatalmazáson alapuló 
jogi aktust fogad el azon információk 
meghatározása céljából, amelyeket a 
pénzügyi piaci szereplőknek kell 
benyújtaniuk az érintett illetékes 
hatóságoknak a (2) bekezdés a) pontja 
céljából.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/88

Módosítás 88
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
az S&D képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0175/2019
Bas Eickhout
A fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozása
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) „pénzügyi piaci szereplők”: a(z) [a 
fenntartható befektetésekkel és a 
fenntarthatósági kockázatokkal kapcsolatos 
közzétételről, valamint az (EU) 2016/2341 
irányelv módosításáról szóló rendeletre 
vonatkozó bizottsági javaslat] rendelet 2. 
cikkének a) pontjában meghatározott 
pénzügyi piaci szereplők;

b) „pénzügyi piaci szereplők”: a(z) [a 
fenntartható befektetésekkel és a 
fenntarthatósági kockázatokkal kapcsolatos 
közzétételről, valamint az (EU) 2016/2341 
irányelv módosításáról szóló rendeletre 
vonatkozó bizottsági javaslat] rendelet 2. 
cikkének a) pontjában meghatározott 
alábbi szereplők bármelyike, beleértve az 
alábbiakat:
i. biztosító, beleértve a biztosítási alapú 
befektetési termékeket kínáló biztosítókat, 
az ABAK, a portfóliókezelést nyújtó 
befektetési vállalkozás, a foglalkoztatói 
nyugellátást szolgáltató intézmény vagy 
nyugdíjbiztosítási termék szolgáltatója;
ii. a 345/2013/EU rendelet 14. cikkével 
összhangban nyilvántartásba vett 
minősített kockázatitőke-alap kezelője;
iii. a 346/2013/EU rendelet 15. cikkével 
összhangban nyilvántartásba vett 
minősített szociális vállalkozási alap 
kezelője;
iv. ÁÉKBV alapkezelő társaság;
v. az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) 
bekezdésének 1. pontjában meghatározott 
hitelintézet a [Kiadóhivatal: kérjük, 
illessze be az 575/2013/EU rendelet 
vonatkozó cikkére való hivatkozást] 
meghatározása szerint;
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vi. a tájékoztatóról szóló 2003/71/EK 
irányelv és a tájékoztatóról szóló 
(EU)2017/1129 rendelet szerinti 
kibocsátások kibocsátói, akik nem 
tartoznak az i–v. alpont egyikébe sem;
ba) „biztosító”: a 2009/138/EK irányelv 
18. cikkével összhangban engedélyezett 
vagy a 2009/138/EK irányelv 13. cikkének 
(1) bekezdésében meghatározott biztosító, 
amennyiben biztosítási fedezetet nyújt 
vállalkozások számára;

Or. en


