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21.3.2019 A8-0175/79

Ändringsförslag 79
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
för S&D-gruppen

Betänkande A8-0175/2019
Bas Eickhout
Inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Artikel 3.3 i fördraget om 
Europeiska unionen syftar till att inrätta en 
inre marknad som ska verka för en hållbar 
utveckling i Europa som bland annat 
bygger på välavvägd ekonomisk tillväxt 
samt på en hög miljöskyddsnivå och en 
bättre miljö.

(1) Artikel 3.3 i fördraget om 
Europeiska unionen syftar till att inrätta en 
inre marknad som ska verka för en hållbar 
utveckling i Europa som bland annat 
bygger på välavvägd ekonomisk tillväxt, 
sociala framsteg samt på en hög 
miljöskyddsnivå och en bättre miljö.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/80

Ändringsförslag 80
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
för S&D-gruppen

Betänkande A8-0175/2019
Bas Eickhout
Inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) I mars 2018 offentliggjorde 
kommissionen sin handlingsplan för 
finansiering av hållbar tillväxt25, som 
innehöll en ambitiös och heltäckande 
strategi för hållbar finansiering. Ett av 
målen i den handlingsplanen är att styra 
kapitalflöden till hållbara investeringar för 
att uppnå hållbar tillväxt för alla. 
Inrättandet av ett enhetligt 
klassifikationssystem för hållbar 
verksamhet är den viktigaste och mest 
brådskande åtgärd som planeras i 
handlingsplanen. I handlingsplanen slås det 
fast att en styrning av kapitalflöden mot 
mer hållbar verksamhet måste bygga på en 
gemensam definition av begreppet 
”hållbar”. Som ett första steg bör tydlig 
vägledning om vilka typer av verksamheter 
som bidrar till miljömål hjälpa investerare 
att informera sig om investeringar som 
finansierar miljömässigt hållbara 
ekonomiska verksamheter. Ytterligare 
vägledning om verksamheter som bidrar 
till andra hållbarhetsmål, även sociala mål, 
kan komma att tas fram i ett senare skede.

(6) I mars 2018 offentliggjorde 
kommissionen sin handlingsplan för 
finansiering av hållbar tillväxt25, som 
innehöll en ambitiös och heltäckande 
strategi för hållbar finansiering. Ett av 
målen i den handlingsplanen är att styra 
kapitalflöden till hållbara investeringar för 
att uppnå hållbar tillväxt för alla. 
Inrättandet av ett enhetligt 
klassifikationssystem och indikatorer för 
att fastställa hållbarhetsgraden för 
verksamheter är den viktigaste och mest 
brådskande åtgärd som planeras i 
handlingsplanen. I handlingsplanen slås det 
fast att en styrning av kapitalflöden mot 
mer hållbar verksamhet måste bygga på en 
gemensam helhetssyn på konsekvenserna 
av ekonomiska verksamheter och 
investeringar för den miljömässiga 
hållbarheten och resurseffektiviteten. 
Som ett första steg bör tydlig vägledning 
om vilka typer av verksamheter som bidrar 
till miljömål hjälpa investerare att 
informera sig om investeringar som 
finansierar ekonomiska verksamheter i 
enlighet med deras hållbarhetsgrad. Med 
hänsyn till FN:s hållbarhetsmål och 
rådets slutsatser av den 20 juni 2017, bör 
ytterligare vägledning om verksamheter 
som bidrar till andra hållbarhetsmål, även 
sociala mål och mål avseende styrning, 
också tas fram i syfte att genomföra 
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agenda 2030 på ett fullständigt, 
sammanhängande, omfattande, integrerat 
och effektivt sätt.

_________________ _________________
25 COM(2018) 97 final. 25 COM(2018) 97 final.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/81

Ändringsförslag 81
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
för S&D-gruppen

Betänkande A8-0175/2019
Bas Eickhout
Inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) I november 2017 proklamerade 
och undertecknade Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter till stöd för 
ett Europa som åtgärdar arbetslöshet, 
fattigdom och diskriminering och som 
erbjuder lika möjligheter för ungdomar 
och utsatta personer. Ett omfattande och 
djupgående genomförande av pelaren kan 
främjas genom att det säkras att de 
finansiella flödena är förenliga med en 
sådan inriktning. Utifrån detta perspektiv 
bör ekonomisk verksamhet som främjar 
rättvis tillgång till väsentliga tjänster 
såsom livsmedel, hälsa, utbildning och 
fortbildning, socialt skydd, bostäder, 
grundläggande tjänster samt främjande 
av den social ekonomin och sociala 
företag betraktas som samhälleliga bidrag 
till EU:s överordnade sociala 
målsättningar som fastställs i fördragen 
och i synnerhet till målen att minska 
fattigdom och orättvisor, och bör därmed 
kunna tillämpa harmoniserade ramar i 
EU för att fastställa under vilka villkor en 
specifik ekonomisk verksamhet bör anses 
bidra väsentligt till sociala mål.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/82

Ändringsförslag 82
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
för S&D-gruppen

Betänkande A8-0175/2019
Bas Eickhout
Inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att undvika att skada 
konsumenternas intressen bör 
fondförvaltare och institutionella 
investerare som erbjuder finansiella 
produkter som miljömässigt hållbara 
informera om hur och i vilken 
utsträckning kriterierna för miljömässigt 
hållbara ekonomiska verksamheter 
används för att avgöra hur pass 
miljömässigt hållbara investeringarna är. 
Den information som förmedlas bör göra 
det möjligt för investerare att förstå den 
andel av finansieringen som finansierar 
miljömässigt hållbara ekonomiska 
verksamheter som en procentandel av alla 
ekonomiska verksamheter, och således 
investeringens grad av miljömässig 
hållbarhet. Kommissionen bör specificera 
de uppgifter som måste offentliggöras för 
detta ändamål. Dessa uppgifter bör göra det 
lätt för nationella behöriga myndigheter att 
kontrollera om informationskravet följs 
och att verkställa denna skyldighet i 
enlighet med tillämplig nationell 
lagstiftning.

(16) För att informera icke-
professionella investerare och säkerställa 
konsumentskydd bör fondförvaltare och 
institutionella investerare som erbjuder 
finansiella produkter som miljömässigt 
hållbara informera om investeringarnas 
grad av miljömässig hållbarhet och deras 
miljöpåverkan. Den information som 
förmedlas bör göra det möjligt för 
investerare att förstå de kriterier och 
indikatorer som används för att 
identifiera investeringens miljöpåverkan 
och grad av miljömässig hållbarhet. 
Kommissionen bör specificera de uppgifter 
som måste offentliggöras i reviderade 
årsrapporter och förvaltningsberättelser 
för detta ändamål samt hur ofta 
rapporterna ska offentliggöras samt deras 
format och mottagare som en del av den 
integrerade rapporteringen. Dessa 
uppgifter bör göra det möjligt för 
nationella behöriga myndigheter och vid 
behov för ESA-myndigheterna att lätt 
kontrollera om informationskravet följs 
och att verkställa denna skyldighet i 
enlighet med tillämplig nationell 
lagstiftning och unionslagstiftning. 
Informationskraven bör bygga på arbetet 
inom Global Reporting-initiativet och 
FN:s principer för ansvarsfulla 
investeringar. Kommissionen bör se till att 
eventuella nya informationskrav 
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kompletterar de som redan föreskrivs 
enligt befintlig lagstiftning och inte leder 
till onödig överlappning av 
rapporteringen.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/83

Ändringsförslag 83
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
för S&D-gruppen

Betänkande A8-0175/2019
Bas Eickhout
Inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Mot bakgrund av det gemensamma 
åtagandet från Europaparlamentet, rådet 
och kommissionen om att följa principerna 
i den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter för att stödja hållbar tillväxt för 
alla och för att erkänna betydelsen av 
internationella miniminormer för 
mänskliga rättigheter och 
arbetstagarrättigheter, bör efterlevnaden av 
minimigarantier vara ett krav för att 
ekonomiska verksamheter ska kvalificera 
sig som miljömässigt hållbara. Av denna 
anledning bör ekonomiska verksamheter 
bara kvalificera sig som miljömässigt 
hållbara om de bedrivs med beaktande av 
Internationella arbetsorganisationens 
(nedan kallad ILO) förklaring om 
grundläggande rättigheter och principer i 
arbetslivet och de åtta grundläggande ILO-
konventionerna. I de grundläggande ILO-
konventionerna definieras de mänskliga 
rättigheter och arbetstagarrättigheter som 
företag måste följa. Flera av dessa 
internationella normer slås också fast i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, i synnerhet 
förbudet mot slaveri och tvångsarbete och 
principen om icke-diskriminering. Dessa 
minimigarantier påverkar inte 
tillämpningen av striktare krav gällande 
miljö, hälsa och säkerhet samt social 
hållbarhet som anges i unionsrätten, i 

(21) Mot bakgrund av det gemensamma 
åtagandet från Europaparlamentet, rådet 
och kommissionen om att följa principerna 
i den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter för att stödja hållbar tillväxt för 
alla och för att erkänna betydelsen av 
internationella miniminormer för 
mänskliga rättigheter och 
arbetstagarrättigheter, bör efterlevnaden av 
minimigarantier vara ett krav för att 
ekonomiska verksamheter ska kvalificera 
sig som miljömässigt hållbara. Av denna 
anledning bör ekonomiska verksamheter 
bara kvalificera sig som miljömässigt 
hållbara om de bedrivs med beaktande av 
Internationella arbetsorganisationens 
(nedan kallad ILO) förklaring om 
grundläggande rättigheter och principer i 
arbetslivet och de åtta grundläggande 
ILO-konventionerna, samt med 
iakttagande av det internationella 
regelverket för mänskliga rättigheter, 
EU:s stadga om de grundläggande 
rättigheterna, FN:s vägledande principer 
för företag och mänskliga rättigheter, 
OECD:s riktlinjer för multinationella 
företag och FN:s principer för 
ansvarsfulla investeringar. Investerare 
bör också ta hänsyn till OECD:s riktlinjer 
om tillbörlig aktsamhet inom ansvarsfullt 
företagande (2018). Tillbörlig aktsamhet 
innebär i detta sammanhang de 
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tillämpliga fall. förfaranden som företag genomför för att 
fastställa, förhindra, lindra och redovisa 
hållbarhetsrisker i den mening som avses 
i [PB: infoga hänvisning till förordningen 
om information som ska lämnas avseende 
hållbara investeringar och 
hållbarhetsrisker och dess bilaga I]. I de 
grundläggande ILO-konventionerna 
definieras de mänskliga rättigheter och 
arbetstagarrättigheter som företag måste 
följa. Flera av dessa internationella normer 
slås också fast i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna, 
i synnerhet förbudet mot slaveri och 
tvångsarbete och principen om icke-
diskriminering. Dessa minimigarantier 
påverkar inte tillämpningen av striktare 
krav gällande miljö, hälsa och säkerhet 
samt social hållbarhet som anges i 
unionsrätten, i tillämpliga fall.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/84

Ändringsförslag 84
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
för S&D-gruppen

Betänkande A8-0175/2019
Bas Eickhout
Inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) För att specificera kraven i denna 
förordning, och framför allt för att 
fastställa och uppdatera detaljerade och 
tekniska granskningskriterier för olika 
ekonomiska verksamheter när det gäller 
vad som utgör ett väsentligt bidrag till och 
avsevärd skada på miljömålen, bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen avseende de uppgifter som 
krävs för att följa informationskravet i 
artikel 4.3, liksom de tekniska 
granskningskriterier som nämns i 
artiklarna 6.2, 7.2, 8.2, 9.2, 10.2 och 11.2. 
Det är särskilt viktigt att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå, och att dessa samråd 
genomförs i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016. I 
synnerhet, för att säkerställa lika stor 
delaktighet vid förberedelsen av delegerade 
akter, bör Europaparlamentet och rådet 
erhålla alla handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och 
Europaparlamentets och rådets experter bör 
systematiskt ges tillträde till möten i 
kommissionens expertgrupper som arbetar 
med att förbereda delegerade akter.

(33) För att specificera kraven i denna 
förordning, och framför allt för att 
fastställa och uppdatera detaljerade och 
tekniska granskningskriterier och 
indikatorer för olika ekonomiska 
verksamheter när det gäller vad som utgör 
ett väsentligt bidrag till och avsevärd skada 
på miljömålen, bör befogenheten att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen avseende de 
uppgifter som krävs för att följa 
informationskravet i artikel 4.3, liksom de 
tekniska granskningskriterier som nämns i 
artiklarna 6.2, 7.2, 8.2, 9.2, 10.2, 11.2, 
11a.2 och 12.2, samt de specifikationer för 
minimigarantier som avses i artikel 13.3. 
Det är särskilt viktigt att kommissionen 
genomför lämpliga offentliga samråd 
under sitt förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå, och att dessa samråd 
genomförs i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016. I 
synnerhet, för att säkerställa lika stor 
delaktighet vid förberedelsen av delegerade 
akter, bör Europaparlamentet och rådet 
erhålla alla handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och 
Europaparlamentets och rådets experter bör 
systematiskt ges tillträde till möten i 
kommissionens expertgrupper som arbetar 
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med att förbereda delegerade akter.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/85

Ändringsförslag 85
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
för S&D-gruppen

Betänkande A8-0175/2019
Bas Eickhout
Inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I denna förordning fastställs 
kriterierna för att avgöra huruvida en 
ekonomisk verksamhet är miljömässigt 
hållbar för att fastställa hur pass 
miljömässigt hållbar en investering är.

1. I denna förordning fastställs 
kriterierna för att avgöra graden av en 
ekonomisk verksamhets miljöpåverkan 
och hållbarhet för att fastställa hur pass 
miljömässigt hållbar en investering är.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/86

Ändringsförslag 86
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
för S&D-gruppen

Betänkande A8-0175/2019
Bas Eickhout
Inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) åtgärder som antas av 
medlemsstaterna eller unionen som ställer 
krav på marknadsaktörer med avseende på 
finansiella produkter eller 
företagsobligationer som marknadsförs 
som miljömässigt hållbara,

(a) åtgärder som antas av 
medlemsstaterna eller unionen som ställer 
hållbarhetsrelaterade krav på relevanta 
marknadsaktörer med avseende på 
finansiella produkter eller 
företagsobligationer,

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/87

Ändringsförslag 87
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
för S&D-gruppen

Betänkande A8-0175/2019
Bas Eickhout
Inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) finansmarknadsaktörer som 
erbjuder andra finansiella produkter, 
förutom om
i. de lämnar förklaringar underbyggda av 
rimlig bevisning som de behöriga 
myndigheterna anser tillfredsställande, att 
den ekonomiska verksamhet som 
finansieras genom dess finansiella 
produkter inte har någon betydande 
inverkan på hållbarheten enligt de 
tekniska granskningskriterier som avses i 
artiklarna 3 och 3a, varvid 
bestämmelserna i kapitlen II och III inte 
ska tillämpas; denna information ska ges 
i deras prospekt, eller
ii. finansmarknadsaktören försäkrar i sitt 
prospekt att den berörda finansiella 
produkten inte har hållbarhetsmål och att 
det finns en ökad risk för att produkten 
stöder ekonomisk verksamhet som inte 
anses vara hållbar enligt denna 
förordning.
2a. De kriterier som avses i artikel 1.1 ska 
tillämpas på ett proportionerligt sätt och 
onödiga administrativa bördor ska 
undvikas, med beaktande av 
finansmarknadsaktörens och 
kreditinstitutens art, storlek och 
komplexitet och med förenklade 
bestämmelser för små och icke-komplexa 
enheter i överensstämmelse med 
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bestämmelserna i artikel 4.2d.
2b. De kriterier som avses i första punkten 
i denna artikel får på frivillig basis 
användas för det syfte som anges i den 
punkten av företag som inte omfattas av 
artikel 1.2 eller med avseende på andra 
finansiella instrument än de som 
definieras i artikel 2.
2c. Kommissionen ska anta en delegerad 
akt med specificering av de uppgifter som 
finansmarknadsaktörerna ska lämna till 
de behöriga myndigheterna för 
tillämpning av punkt 2 a.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/88

Ändringsförslag 88
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
för S&D-gruppen

Betänkande A8-0175/2019
Bas Eickhout
Inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) finansmarknadsaktör: 
finansmarknadsaktör enligt definitionen i 
artikel 2 a i [kommissionens förslag till 
förordning om information som ska lämnas 
avseende hållbara investeringar och 
hållbarhetsrisker och om ändring av 
direktiv (EU) 2016/2341].

(b) finansmarknadsaktör: en aktör 
enligt definitionen i artikel 2 a i 
[kommissionens förslag till förordning om 
information som ska lämnas avseende 
hållbara investeringar och hållbarhetsrisker 
och om ändring av direktiv (EU) 
2016/2341], däribland följande:
(i) Ett försäkringsföretag, inbegripet de 
företag som tillhandahåller en 
försäkringsbaserad investeringsprodukt, 
en AIF-förvaltare, ett 
värdepappersföretag som tillhandahåller 
portföljförvaltning, ett 
tjänstepensionsinstitut eller en 
tillhandahållare av en pensionsprodukt.
(ii) En förvaltare av en godkänd 
riskkapitalfond som är registrerad i 
enlighet med artikel 14 i förordning (EU) 
nr 345/2013.
(iii) En förvaltare av en godkänd fond för 
socialt företagande som är registrerad i 
enlighet med artikel 15 i förordning (EU) 
nr 346/2013.
(iv) Ett förvaltningsbolag för fondföretag.
(v) Ett kreditinstitut enligt definitionen i 
artikel 4.1.1 i förordning (EU) nr 
575/2013 enligt definitionen i [PB: infoga 
hänvisning till relevant artikel i 
förordning (EU) nr 575/2013].
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(vi) En emittent av emissioner enligt 
prospektdirektivet 2003/71/EG och 
prospektförordningen (EU) 2017/1129, 
som inte omfattas av leden i–v.
(ba) försäkringsföretag: ett 
försäkringsföretag som är auktoriserat i 
enlighet med artikel 18 i direktiv 
2009/138/EG eller enligt definitionen i 
artikel 13.1 i direktiv 2009/138/EG, om de 
tillhandahåller en försäkring till ett 
företag.

Or. en


