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21.3.2019 A8-0175/89

Τροπολογία 89
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 γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) «εκδότης»:  εκδότης εισηγμένων 
κινητών αξιών, όπως ορίζεται στο άρθρο 
2 παράγραφος 1 σημείο (η) της οδηγίας 
2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1α και 
στο άρθρο 2 σημείο (η) του κανονισμού 
(ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1β·

_________________
1α Οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το 
ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να 
δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά 
κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς 
διαπραγμάτευση και την τροποποίηση 
της οδηγίας 2001/34/ΕΚ (ΕΕ L 345 της 
31.12.2003, σ. 64).
1β Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, 
σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που 
πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια 
προσφορά κινητών αξιών ή κατά την 
εισαγωγή κινητών αξιών προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά 
και την κατάργηση της οδηγίας 
2003/71/ΕΚ (ΕΕ L 168 της 30.6.2017, 
σ. 12).
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21.3.2019 A8-0175/90

Τροπολογία 90
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 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11α
Σημαντική συμβολή στους κοινωνικούς 

στόχους
1. Μια οικονομική δραστηριότητα 
θεωρείται ότι συμβάλλει σημαντικά στους 
κοινωνικούς στόχους με οποιονδήποτε 
από τους ακόλουθους τρόπους:
α) προώθηση της δίκαιης πρόσβασης σε 
προσιτά, ασφαλή, επαρκή και θρεπτικά 
τρόφιμα και/ή εξασφάλιση της 
επισιτιστικής ασφάλειας·
β) προώθηση δίκαιης πρόσβασης σε 
υπηρεσίες υγείας και σε καθολική 
υγειονομική κάλυψη·
γ) προώθηση δίκαιης πρόσβασης στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση·
δ) προώθηση δίκαιης πρόσβασης στην 
κοινωνική προστασία·
ε) προώθηση δίκαιης πρόσβασης σε 
επαρκή και οικονομικά προσιτή στέγαση·
στ) προώθηση της ισότιμης πρόσβασης 
σε βασικές υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης της ύδρευσης, της 
αποχέτευσης, της ενέργειας, των 
μεταφορών, των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών και της ψηφιακής 
επικοινωνίας·
ζ) υποστήριξη της ανάπτυξης 
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οργανώσεων κοινωνικής οικονομίας και 
κοινωνικών επιχειρήσεων.
2. Η Επιτροπή εκδίδει κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το 
άρθρο 16 με σκοπό:
α) να συμπληρώσει την παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου μέσω της θέσπισης 
τεχνικών κριτηρίων ελέγχου βάσει 
δεικτών, προκειμένου να προσδιορίζεται 
υπό ποιες συνθήκες μια συγκεκριμένη 
οικονομική δραστηριότητα θεωρείται, για 
τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, 
ότι συμβάλλει σημαντικά στους 
κοινωνικούς στόχους·
β) να συμπληρώσει το άρθρο 12 μέσω της 
θέσπισης τεχνικών κριτηρίων ελέγχου 
βάσει δεικτών για κάθε σχετικό 
κοινωνικό ή περιβαλλοντικό στόχο, 
προκειμένου να προσδιορίζεται κατά 
πόσο μια οικονομική δραστηριότητα, 
ανάλογα με τα κριτήρια ελέγχου που 
καθορίζονται σύμφωνα με το στοιχείο α) 
της παρούσας παραγράφου, θεωρείται, 
για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, ότι επιβαρύνει σημαντικά 
έναν ή περισσότερους από τους 
κοινωνικούς ή περιβαλλοντικούς στόχους.
3. Η Επιτροπή θεσπίζει τα τεχνικά 
κριτήρια ελέγχου βάσει δεικτών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου σε μια κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη, λαμβάνοντας 
υπόψη τις απαιτήσεις που προβλέπονται 
στο άρθρο 14.
4. Η Επιτροπή εκδίδει την κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2 έως την 1η Ιουλίου 
2022, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα 
αρχίσει αυτή να εφαρμόζεται στις 31 
Δεκεμβρίου 2022.
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21.3.2019 A8-0175/91

Τροπολογία 91
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 12 – παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του άρθρου 3 σημείο β 
και λαμβάνοντας υπόψη τον πλήρη κύκλο 
ζωής της, μια οικονομική δραστηριότητα 
θεωρείται ότι επιβαρύνει σημαντικά τους 
στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 5 
όποτε η δραστηριότητα αυτή βλάπτει 
σημαντικά τις αρχές που κατοχυρώνονται 
στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων.
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21.3.2019 A8-0175/92

Τροπολογία 92
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 12 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 16 και με 
τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο 
άρθρο 14 προς συμπλήρωση του 
παρόντος κανονισμού με τον καθορισμό 
τεχνικών κριτηρίων ελέγχου βάσει 
δεικτών και της αρχής της προφύλαξης, 
για τον προσδιορισμό του κατά πόσον μια 
οικονομική δραστηριότητα θεωρείται, για 
τους σκοπούς των στοιχείων α) έως στ) 
της πρώτης παραγράφου του παρόντος 
άρθρου, ότι έχει σημαντικές αρνητικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
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21.3.2019 A8-0175/93

Τροπολογία 93
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 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ελάχιστες διασφαλίσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 στοιχείο γ) είναι 
διαδικασίες τις οποίες εφαρμόζει η 
επιχείρηση που ασκεί οικονομική 
δραστηριότητα προκειμένου να 
διασφαλίζει ότι τηρούνται οι αρχές και 
γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα που 
καθορίζονται στις οχτώ θεμελιώδεις 
συμβάσεις που προσδιορίζονται στη 
διακήρυξη της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας για τα θεμελιώδη δικαιώματα και 
τις αρχές στην εργασία, συγκεκριμένα: ότι 
τηρούνται το δικαίωμα να μην 
υποχρεώνονται σε αναγκαστική εργασία, 
η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, το 
δικαίωμα των εργαζομένων να 
οργανώνονται, το δικαίωμα στις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, η ίση 
αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών για 
εργασία ίσης αξίας, οι μη διακρίσεις όσον 
αφορά τις ευκαιρίες και την 
αντιμετώπιση στην απασχόληση και την 
εργασία, καθώς και το δικαίωμα να μην 
υποχρεώνονται σε παιδική εργασία.

Οι ελάχιστες διασφαλίσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 στοιχείο γ) είναι 
διαδικασίες τις οποίες εφαρμόζει η 
επιχείρηση που ασκεί οικονομική 
δραστηριότητα προκειμένου να 
διασφαλίζει ότι τηρούνται οι 
κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για 
τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και οι 
κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ για τις 
επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα συμπεριλαμβανομένων των 
αρχών και των δικαιωμάτων που 
καθορίζονται στις οχτώ θεμελιώδεις 
συμβάσεις που προσδιορίζονται στη 
διακήρυξη της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας για τα θεμελιώδη δικαιώματα και 
τις αρχές στην εργασία και στον Διεθνή 
Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

2. Τις ελάχιστες διασφαλίσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 στοιχείο γ) 
εφαρμόζει, καταβάλλοντας κάθε δυνατή 
προσπάθεια, η επιχείρηση που ασκεί 
οικονομική δραστηριότητα με 
διαδικασίες δέουσας επιμέλειας σύμφωνα 
με τις κατευθυντήριες αρχές των 
Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και 
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τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις 
κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για 
τη δέουσα επιμέλεια για υπεύθυνη 
επιχειρηματική συμπεριφορά (2018). 
Δέουσα επιμέλεια στο πλαίσιο αυτό 
εννοούμε τη διαδικασία ή το σύνολο 
διαδικασιών που εφαρμόζουν οι 
επιχειρήσεις για τον εντοπισμό, την 
πρόληψη, τον μετριασμό και τον τρόπο 
αντιμετώπισης των δυνητικών και 
πραγματικών αρνητικών επιπτώσεων στα 
ανθρώπινα δικαιώματα, 
συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων των εργαζομένων, στο 
πλαίσιο της οικονομικής 
δραστηριότητας, των αλυσίδων 
εφοδιασμού και των επιχειρηματικών 
σχέσεων της επιχείρησης.
3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να συμπληρώνει το παρόν άρθρο με 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για τον 
καθορισμό των κριτηρίων που 
προσδιορίζουν κατά πόσο τηρούνται οι 
απαιτήσεις του παρόντος άρθρου. Κατά 
τη σύνταξη της κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξης, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις 
αρχές που απαριθμούνται στις 
παραγράφους 1 και 2. Η Επιτροπή 
εκδίδει την εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.
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21.3.2019 A8-0175/94

Τροπολογία 94
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 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη σκοπιμότητα διεύρυνσης του 
πεδίου εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, ώστε να καλύπτονται άλλοι 
στόχοι βιωσιμότητας, ιδίως κοινωνικοί 
στόχοι·

γ) τα αναγκαία βήματα και, εφόσον 
κρίνεται σκόπιμο, τη νομοθετική 
πρόταση, για την διεύρυνση του πεδίου 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, 
ώστε να καλύπτονται άλλοι στόχοι 
βιωσιμότητας, ιδίως κοινωνικοί στόχοι, 
συμπεριλαμβανομένων κριτηρίων και 
δεικτών που άπτονται της εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης και της κοινωνικής 
οικονομίας·
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21.3.2019 A8-0175/95

Τροπολογία 95
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 17 – παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το αργότερο έως τις ... [6 μήνες 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού], η Επιτροπή θα υποβάλει 
έκθεση με σχέδιο που θα καθορίζει με 
ποιον τρόπο θα γίνει η προπαρασκευή της 
αξιολόγησης για να καλυφθούν 
κοινωνικοί στόχοι, όπως είναι η συμβολή 
στην αντιμετώπιση της ανισότητας, η 
εδραίωση της κοινωνικής συνοχής, της 
κοινωνικής ένταξης και των εργασιακών 
σχέσεων, ή οι επενδύσεις στο ανθρώπινο 
δυναμικό ή σε οικονομικά ή κοινωνικά 
μειονεκτούσες κοινότητες. 
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