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21.3.2019 A8-0175/79

Pakeitimas 79
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
S&D frakcijos vardu

Pranešimas A8-0175/2019
Bas Eickhout
Sistema tvariam finansavimui palengvinti
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Europos Sąjungos sutarties 3 
straipsnio 3 dalimi siekiama sukurti vidaus 
rinką, kuria būtų skatinamas darnus 
Europos vystymasis, be kita ko, pagrįstas 
subalansuotu ekonomikos augimu ir aukšto 
lygio aplinkos apsauga bei aplinkos 
kokybės gerinimu;

(1) Europos Sąjungos sutarties 3 
straipsnio 3 dalimi siekiama sukurti vidaus 
rinką, kuria būtų skatinamas darnus 
Europos vystymasis, be kita ko, pagrįstas 
subalansuotu ekonomikos augimu, 
socialine pažanga ir aukšto lygio aplinkos 
apsauga bei aplinkos kokybės gerinimu;

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/80

Pakeitimas 80
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
S&D frakcijos vardu

Pranešimas A8-0175/2019
Bas Eickhout
Sistema tvariam finansavimui palengvinti
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) 2018 m. kovo mėn. Komisija 
paskelbė Tvaraus augimo finansavimo 
veiksmų planą25 ir jame išdėstė plataus 
užmojo ir išsamią tvaraus finansavimo 
strategiją. Vienas iš tame veiksmų plane 
nustatytų tikslų – nukreipti kapitalo srautus 
į tvarias investicijas, kad būtų pasiektas 
darnus ir integracinis augimas. 
Svarbiausias ir skubiausias veiksmų plane 
numatytas veiksmas yra sukurti bendrą 
tvarios veiklos rūšių klasifikavimo 
sistemą. Veiksmų plane pripažįstama, jog 
tam, kad kapitalo srautai pasisuktų 
tvaresnės ekonominės veiklos rūšių 
kryptimi, reikia, kad visi vienodai suprastų, 
ką reiškia žodis „tvarus“. Pirmiausia, 
aiškios rekomendacijos, kokios rūšies 
veiklą galima laikyti padedančia siekti 
aplinkos tikslų, turėtų padėti geriau 
informuoti investuotojus apie investicijas, 
kuriomis finansuojama aplinkos atžvilgiu 
tvari ekonominė veikla. Daugiau 
rekomendacijų, kokios rūšies veikla 
padedama siekti kitų tvarumo tikslų, 
įskaitant socialinius tikslus, bus galima 
parengti vėlesniame etape;

(6) 2018 m. kovo mėn. Komisija 
paskelbė Tvaraus augimo finansavimo 
veiksmų planą25 ir jame išdėstė plataus 
užmojo ir išsamią tvaraus finansavimo 
strategiją. Vienas iš tame veiksmų plane 
nustatytų tikslų – nukreipti kapitalo srautus 
į tvarias investicijas, kad būtų pasiektas 
darnus ir integracinis augimas. 
Svarbiausias ir skubiausias veiksmų plane 
numatytas veiksmas yra sukurti bendrą 
klasifikavimo sistemą ir rodiklius, pagal 
kuriuos būtų galima nustatyti veiklos 
tvarumo laipsnį. Veiksmų plane 
pripažįstama, jog tam, kad kapitalo srautai 
pasisuktų tvaresnės ekonominės veiklos 
rūšių kryptimi, reikia, kad visi vienodai ir 
holistiškai suprastų ekonominės veiklos ir 
investicijų poveikį aplinkos tvarumui ir 
efektyviam išteklių naudojimui. 
Pirmiausia, aiškios rekomendacijos, kokios 
rūšies veiklą galima laikyti padedančia 
siekti aplinkos tikslų, turėtų padėti geriau 
informuoti investuotojus apie investicijas, 
kuriomis ekonominė veikla finansuojama 
atsižvelgiant į jos tvarumo laipsnį. 
Pripažįstant JT darnaus vystymosi tikslus 
ir 2017 m. birželio 20 d. Europos Vadovų 
Tarybos išvadas tuo pat metu reikėtų 
parengti daugiau rekomendacijų, kokios 
rūšies veikla padedama siekti kitų tvarumo 
tikslų, įskaitant socialinius ir valdymo 
tikslus; tokiu būdu būtų visiškai, 
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nuosekliai, visapusiškai, integruotai ir 
veiksmingai įgyvendinama 2030 m. 
darbotvarkė;

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

Pakeitimas 81
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
S&D frakcijos vardu

Pranešimas A8-0175/2019
Bas Eickhout
Sistema tvariam finansavimui palengvinti
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) 2017 m. lapkričio mėn. Europos 
Parlamentas, Taryba ir Komisija paskelbė 
ir pasirašė Europos socialinių teisių 
ramstį, kuriuo remia Europą, gebančią 
susidoroti su nedarbo, skurdo ir 
diskriminacijos problemomis, o jauniems 
ir pažeidžiamiems asmenims suteikti 
vienodas galimybes. Finansų srautų 
suderinimas su pasirinkta kryptimi gali 
palengvinti tokį išsamų ir nuodugnų 
ramsčio įgyvendinimą. Atsižvelgiant į tai, 
lygiateises galimybes apsirūpinti 
pagrindinėmis paslaugomis, t. y. maistu, 
sveikatos priežiūros, švietimo ir mokymo, 
socialinės apsaugos, aprūpinimo būstu, 
būtiniausiomis pagrindinėmis 
paslaugomis, skatinanti ekonominė veikla 
ir socialinės ekonomikos bei socialinių 
įmonių rėmimas turėtų būti laikomi 
visuomeniniu įnašu siekiant bendrų ES 
socialinių tikslų, įtvirtintų Sutartyse, ypač 
skurdo ir nelygybės mažinimo tikslų, ir dėl 
šios priežasties jai turėtų būti taikoma 
visos ES suderinta sistema, apibrėžianti 
sąlygas, kurias atitinkanti konkreti 
ekonominė veikla būtų laikoma prie 
socialinių tikslų reikšmingai 
prisidedančia veikla;

Or. en



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

LT Suvienijusi įvairovę LT

21.3.2019 A8-0175/82

Pakeitimas 82
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
S&D frakcijos vardu

Pranešimas A8-0175/2019
Bas Eickhout
Sistema tvariam finansavimui palengvinti
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) siekiant nepakenkti vartotojų 
interesams, fondų valdytojai ir instituciniai 
investuotojai, finansinius produktus 
siūlantys kaip aplinkos atžvilgiu tvarius 
finansinius produktus, turėtų atskleisti 
informaciją, kaip ir kiek laikytasi aplinkos 
atžvilgiu tvarios ekonominės veiklos 
kriterijų investicijų tvarumui aplinkos 
atžvilgiu nustatyti. Atskleidžiama 
informacija turėtų padėti investuotojams 
suprasti, kokią procentinę visos 
ekonominės veiklos dalį sudaro 
investicijos, kuriomis finansuojama 
aplinkos atžvilgiu tvari ekonominė veikla, 
taigi ir tai, kiek aplinkos atžvilgiu tvari yra 
pati investicija. Komisija turėtų nurodyti 
informaciją, kuri turi būti atskleista tuo 
tikslu. Ta informacija turėtų padėti 
nacionalinėms kompetentingoms 
institucijoms lengvai patikrinti, kaip 
vykdoma pareiga atskleisti informaciją, ir 
užtikrinti tos pareigos vykdymą pagal 
taikytiną nacionalinę teisę;

(16) siekiant informuoti mažmeninius 
investuotojus ir užtikrinti vartotojų 
apsaugą, fondų valdytojai ir instituciniai 
investuotojai, finansinius produktus 
siūlantys kaip aplinkos požiūriu tvarius 
finansinius produktus, turėtų atskleisti 
investicijų tvarumo aplinkos atžvilgiu 
laipsnį ir jų poveikį aplinkai. 
Atskleidžiama informacija turėtų padėti 
investuotojams suprasti kriterijus ir 
rodiklius, kurie naudojami nustatant 
poveikį aplinkai, ir tai, kiek aplinkos 
atžvilgiu tvari yra pati investicija. Komisija 
turėtų nurodyti informaciją, kuri turi būti 
atskleista tuo tikslu audituojamose 
metinėse ir valdymo ataskaitose, taip pat 
integruotose ataskaitose teikiamos 
informacijos atskleidimo dažnį, formatą ir 
gavėjus. Ta informacija turėtų suteikti 
galimybę nacionalinėms kompetentingoms 
institucijoms ir prireikus EPI lengvai 
patikrinti, kaip vykdoma pareiga atskleisti 
informaciją, ir užtikrinti tos pareigos 
vykdymą pagal taikytiną nacionalinę ir 
Sąjungos teisę. Informacijos atskleidimo 
reikalavimai turėtų būti grindžiami 
Pasaulinės atsiskaitymo iniciatyvos darbu 
ir JT atsakingo investavimo principais. 
Komisija turėtų užtikrinti, kad visais 
naujais informacijos atskleidimo 
reikalavimais būtų papildomi 
reikalavimai, jau nustatyti galiojančiuose 
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teisės aktuose, ir kad nebūtų nereikalingo 
informacijos pateikimo dubliavimosi;

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/83

Pakeitimas 83
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
S&D frakcijos vardu

Pranešimas A8-0175/2019
Bas Eickhout
Sistema tvariam finansavimui palengvinti
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) prisimenant bendrą Europos 
Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
įsipareigojimą laikytis principų, nustatytų 
Europos socialinių teisių ramstyje, siekiant 
remti tvarų ir integracinį augimą ir 
pripažįstant tarptautinių pagrindinių 
žmogaus ir darbuotojo teisių bei standartų 
aktualumą, būtiniausių apsaugos priemonių 
laikymasis turėtų būti sąlyga, kurią reikėtų 
įvykdyti, kad ekonominę veiklą būtų 
galima laikyti tvaria aplinkos atžvilgiu. Dėl 
tos priežasties ekonominę veiklą būtų 
galima laikyti aplinkos atžvilgiu tvaria 
veikla tik jeigu ji vykdoma laikantis 
Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) 
pagrindinių darbo teisių ir principų 
deklaracijos ir aštuonių pagrindinių TDO 
konvencijų. TDO pagrindinėse 
konvencijose apibrėžiamos žmogaus ir 
darbuotojo teisės, kurias bendrovės turi 
gerbti. Keli iš tų tarptautinių standartų yra 
nustatyti ir Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijoje, visų pirma tai būtų 
vergovės bei priverstinio darbo draudimas 
ir nediskriminavimo principas. Tomis 
būtiniausiomis apsaugos priemonėmis 
netrukdoma prireikus taikyti Sąjungos 
teisėje nustatytų griežtesnių reikalavimų, 
susijusių su aplinkos, sveikatos bei saugos 
ir socialiniu tvarumu;

(21) prisimenant bendrą Europos 
Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
įsipareigojimą laikytis principų, nustatytų 
Europos socialinių teisių ramstyje, siekiant 
remti tvarų ir integracinį augimą ir 
pripažįstant tarptautinių pagrindinių 
žmogaus ir darbuotojo teisių bei standartų 
aktualumą, būtiniausių apsaugos priemonių 
laikymasis turėtų būti sąlyga, kurią reikėtų 
įvykdyti, kad ekonominę veiklą būtų 
galima laikyti tvaria aplinkos atžvilgiu. Dėl 
tos priežasties ekonominę veiklą būtų 
galima laikyti aplinkos atžvilgiu tvaria 
veikla tik jeigu ji vykdoma laikantis 
Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) 
pagrindinių darbo teisių ir principų 
deklaracijos ir aštuonių pagrindinių TDO 
konvencijų, taip pat Tarptautinės žmogaus 
teisių chartijos, ES pagrindinių teisių 
chartijos, JT verslo ir žmogaus teisių 
pagrindinių principų ir EBPO 
rekomendacijų daugiašalėms įmonėms ir 
Jungtinių Tautų atsakingo investavimo 
principų. Investuotojai taip pat turėtų 
atsižvelgti į EBPO išsamaus patikrinimo 
rekomendaciją dėl atsakingo profesinio 
elgesio (2018 m.). Išsamus patikrinimas 
šiuo atveju reiškia procedūras, kurias 
įmonės atlieka siekdamos nustatyti riziką 
tvarumui, užkirsti jai kelią, ją mažinti ir 
apie ją pranešti, kaip apibrėžta [LB: 
įrašyti nuorodą į Reglamentą dėl 
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informacijos, susijusios su tvariomis 
investicijomis ir rizika tvarumui, 
atskleidimo ir jo I priedą]. TDO 
pagrindinėse konvencijose apibrėžiamos 
žmogaus ir darbuotojo teisės, kurias 
bendrovės turi gerbti. Keli iš tų tarptautinių 
standartų yra nustatyti ir Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje, visų pirma tai 
būtų vergovės bei priverstinio darbo 
draudimas ir nediskriminavimo principas. 
Tomis būtiniausiomis apsaugos 
priemonėmis netrukdoma prireikus taikyti 
Sąjungos teisėje nustatytų griežtesnių 
reikalavimų, susijusių su aplinkos, 
sveikatos bei saugos ir socialiniu tvarumu;

Or. en



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

LT Suvienijusi įvairovę LT

21.3.2019 A8-0175/84

Pakeitimas 84
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
S&D frakcijos vardu

Pranešimas A8-0175/2019
Bas Eickhout
Sistema tvariam finansavimui palengvinti
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) siekiant tiksliau apibrėžti šiame 
reglamente nustatytus reikalavimus ir visų 
pirma nustatyti ir atnaujinti išsamius ir 
kalibruotus įvairių rūšių ekonominės 
veiklos techninės analizės kriterijus, pagal 
kuriuos būtų nustatoma, kas yra svarus 
prisidėjimas ir didelė žala siekiant aplinkos 
tikslų, Komisijai pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti 
aktus dėl informacijos, reikalaujamos 
vykdant informacijos atskleidimo prievolę, 
kaip nustatyta 4 straipsnio 3 dalyje, ir dėl 
techninės analizės kriterijų, kaip nustatyta 
6 straipsnio 2 dalyje, 7 straipsnio 2 dalyje, 
8 straipsnio 2 dalyje, 9 straipsnio 2 dalyje, 
10 straipsnio 2 dalyje ir 11 straipsnio 2 
dalyje. Ypač svarbu, kad atlikdama 
parengiamąjį darbą Komisija tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir 
kad tos konsultacijos būtų vykdomos 
vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės 
teisėkūros nustatytais principais. Visų 
pirma siekiant užtikrinti vienodas 
galimybes dalyvauti atliekant su 
deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 
darbą, Europos Parlamentas ir Taryba 
turėtų gauti visus dokumentus tuo pačiu 
metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o 
Europos Parlamento ir Tarybos ekspertams 
turėtų būti sistemingai suteikiama 

(33) siekiant tiksliau apibrėžti šiame 
reglamente nustatytus reikalavimus ir visų 
pirma nustatyti ir atnaujinti išsamius ir 
kalibruotus įvairių rūšių ekonominės 
veiklos techninės analizės kriterijus ir 
rodiklius, pagal kuriuos būtų nustatoma, 
kas yra svarus prisidėjimas ir didelė žala 
siekiant aplinkos tikslų, Komisijai pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį turėtų būti deleguoti 
įgaliojimai priimti aktus dėl informacijos, 
reikalaujamos vykdant informacijos 
atskleidimo pareigą, kaip nustatyta 4 
straipsnio 3 dalyje, dėl techninės analizės 
kriterijų, kaip nustatyta 6 straipsnio 2 
dalyje, 7 straipsnio 2 dalyje, 8 straipsnio 2 
dalyje, 9 straipsnio 2 dalyje, 10 straipsnio 2 
dalyje, 11 straipsnio 2 dalyje ir dėl 
13 straipsnio 3 dalyje nustatytų 
būtiniausių apsaugos priemonių rinkinio 
specifikacijų. Ypač svarbu, kad atlikdama 
parengiamąjį darbą Komisija rengtų 
tinkamas viešąsias konsultacijas, taip pat 
ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos 
būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. 
balandžio 13 d. Tarpinstituciniame 
susitarime dėl geresnės teisėkūros 
nustatytais principais. Visų pirma siekiant 
užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti 
atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas 
ir Taryba turėtų gauti visus dokumentus 
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galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų 
grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais 
aktais susijusį parengiamąjį darbą, 
posėdžiuose;

tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių 
ekspertai, o Europos Parlamento ir Tarybos 
ekspertams turėtų būti sistemingai 
suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos 
ekspertų grupių, kurios atlieka su 
deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 
darbą, posėdžiuose;

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/85

Pakeitimas 85
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
S&D frakcijos vardu

Pranešimas A8-0175/2019
Bas Eickhout
Sistema tvariam finansavimui palengvinti
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu nustatomi 
kriterijai, pagal kuriuos, siekiant nustatyti 
investicijos tvarumo aplinkos atžvilgiu 
laipsnį, sprendžiama, ar ekonominė veikla 
yra tvari aplinkos atžvilgiu.

1. Šiuo reglamentu nustatomi 
ekonominės veiklos poveikio aplinkai ir 
tvarumo laipsnio nustatymo kriterijai, 
kuriais remiamasi siekiant nustatyti 
investicijos tvarumo aplinkos atžvilgiu 
laipsnį.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/86

Pakeitimas 86
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
S&D frakcijos vardu

Pranešimas A8-0175/2019
Bas Eickhout
Sistema tvariam finansavimui palengvinti
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) valstybių narių arba Sąjungos 
patvirtintoms priemonėms, kuriomis 
nustatomi bet kurie rinkos dalyviams 
taikomi reikalavimai, susiję su finansiniais 
produktais arba įmonių obligacijomis, 
platinamais kaip aplinkos atžvilgiu tvarūs 
finansiniai produktai arba įmonių 
obligacijos;

a) valstybių narių arba Sąjungos 
patvirtintoms priemonėms, kuriomis 
nustatomi atitinkamiems rinkos dalyviams 
taikomi tvarumo reikalavimai, susiję su 
finansiniais produktais arba įmonių 
obligacijomis;

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/87

Pakeitimas 87
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
S&D frakcijos vardu

Pranešimas A8-0175/2019
Bas Eickhout
Sistema tvariam finansavimui palengvinti
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) kitus finansinius produktus 
siūlantiems finansų rinkų dalyviams, 
išskyrus atvejus, kai:
i. jie paaiškina, kad jų finansiniais 
produktais finansuojama ekonominė 
veikla nedaro jokio reikšmingo poveikio 
tvarumui pagal 3 ir 3a straipsniuose 
nurodytus techninės analizės kriterijus, ir 
pateikia pagrįstus ir atitinkamoms 
kompetentingoms institucijoms priimtinus 
įrodymus – tokiu atveju II ir III skyriaus 
nuostatos netaikomos; tokia informacija 
nurodoma jų prospektuose arba
finansų rinkos dalyvis savo prospekte 
nurodo, kad atitinkamu finansiniu 
produktu nesiekiama tvarumo tikslų ir 
kad kyla didesnė rizika, jog tuo produktu 
bus remiama ekonominė veikla, kuri 
pagal šį reglamentą nėra laikoma tvaria.
2a. 1 straipsnyje nurodyti kriterijai 
taikomi proporcingai, vengiant pernelyg 
didelės administracinės naštos ir 
atsižvelgiant į finansinės rinkos dalyvio ir 
kredito institucijų pobūdį, dydį ir 
sudėtingumą, o mažoms ir nesudėtingoms 
įmonėms pagal 4 straipsnio 2d dalies 
nuostatas taikant supaprastintas 
nuostatas.
2b. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytus 
kriterijus gali naudoti 1 straipsnio 2 
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dalyje neaptariami finansinių paslaugų 
teikėjai, siekdami toje dalyje nurodyto 
tikslo, arba jie gali būti savanoriškai 
taikomi kitiems nei 2 straipsnyje nustatyti 
finansiniai produktai.
2c. Komisija priima deleguotąjį aktą, 
siekdama tiksliai nustatyti, kokią 
informaciją finansų rinkų dalyviai turi 
pateikti atitinkamoms kompetentingoms 
institucijoms 2 dalies a punkto tikslais.
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Pakeitimas 88
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
S&D frakcijos vardu

Pranešimas A8-0175/2019
Bas Eickhout
Sistema tvariam finansavimui palengvinti
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) finansų rinkų dalyviai – finansų 
rinkų dalyviai, kaip apibrėžta [Komisijos 
pasiūlymo dėl informacijos, susijusios su 
tvariomis investicijomis ir rizika tvarumui, 
atskleidimo, kuriuo iš dalies keičiama 
Direktyva (ES) 2016/2341] 2 straipsnio d 
punkte;

b) finansų rinkų dalyviai – subjektai, 
apibrėžti [Komisijos pasiūlymo dėl 
informacijos, susijusios su tvariomis 
investicijomis ir rizika tvarumui, 
atskleidimo, kuriuo iš dalies keičiama 
Direktyva (ES) 2016/2341] 2 straipsnio a 
punkte, įskaitant:
i) draudimo įmonę, kuri teikia DPPIP, 
AIFV, portfelio valdymo paslaugas 
teikiančią investicinę įmonę, PPĮ arba 
pensijos produkto teikėją;
ii) reikalavimus atitinkančio rizikos 
kapitalo fondo valdytoją, užregistruotą 
remiantis Reglamento (ES) Nr. 345/2013 
14 straipsnio nuostatomis;
iii) reikalavimus atitinkančio socialinio 
verslumo fondo valdytoją, užregistruotą 
remiantis Reglamento (ES) Nr. 346/2013 
15 straipsnio nuostatomis;
iv) KIPVPS valdymo įmonę;
v) kredito įstaigą, kaip apibrėžta 
Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 
straipsnio 1 dalies 1 punkte, kaip 
apibrėžta pagal Reglamento (ES) 
Nr. 575/2013 [LB: įterpti nuorodą į 
atitinkamą straipsnį] straipsnyje;
vi) vertybinių popierių, leidžiamų pagal 
Prospekto direktyvą 2003/71/EB ir 
Prospekto reglamentą (ES) 
Nr. 2017/1129, emitentus, kuriems 
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netaikomi i–iv punktai;
ba) draudimo įmonė – draudimo įmonė, 
kuriai įgaliojimai suteikti pagal 
Direktyvos 2009/138/EB 18 straipsnį arba 
kaip apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 13 
straipsnio 1 dalyje, kai įmonei teikiamos 
draudimo paslaugos;
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