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NL In verscheidenheid verenigd NL

21.3.2019 A8-0175/89

Amendement 89
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
namens de S&D-Fractie

Verslag A8-0175/2019
Bas Eickhout
Totstandbrenging van een raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) "uitgevende instelling": een 
beursgenoteerde uitgevende instelling in 
de zin van artikel 2, lid 1, onder h) van 
Richtlijn 2003/71/EG van het Europees 
Parlement en de Raad1 bis, en van 
artikel 2, onder h) van Verordening (EU) 
2017/1129 van het Europees Parlement en 
de Raad1 ter;
_________________
1 bis Richtlijn 2003/71/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
4 november 2003 betreffende het 
prospectus dat gepubliceerd moet worden 
wanneer effecten aan het publiek worden 
aangeboden of tot de handel worden 
toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 
2001/34/EG (PB L 345 van 31.12.2003, 
blz. 64).
1 terVerordening (EU) 2017/1129 van het 
Europees Parlement en de Raad van 14 
juni 2017 betreffende het prospectus dat 
moet worden gepubliceerd wanneer 
effecten aan het publiek worden 
aangeboden of tot de handel op een 
gereglementeerde markt worden 
toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 
2003/71/EG (PB L 168 van 30.6.2017, 
blz. 12).

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/90

Amendement 90
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
namens de S&D-Fractie

Verslag A8-0175/2019
Bas Eickhout
Totstandbrenging van een raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 11 bis
Substantiële bijdrage aan 

sociale doelstellingen
1. Een economische activiteit wordt 
geacht substantieel bij te dragen aan 
sociale doelstellingen door middel van een 
van de volgende methoden:
a) bevordering van billijke toegang tot 
betaalbare, veilige, voldoende en 
voedzame voedingsmiddelen en/of 
waarborging van voedselzekerheid, of 
beide;
b) bevordering van billijke toegang tot 
gezondheidsdiensten en universele 
gezondheidszorg;
c) bevordering van billijke toegang tot 
onderwijs en opleiding;
d) bevordering van billijke toegang tot 
sociale bescherming;
e) bevordering van billijke toegang tot 
behoorlijke en betaalbare huisvesting;
f) bevordering van billijke toegang tot 
essentiële basisdiensten, waaronder water, 
sanitaire voorzieningen, energie, vervoer, 
financiële diensten en digitale 
communicatie;
g) ondersteuning van de ontwikkeling van 
organisaties in de sociale economie en 



AM\1180347NL.docx PE635.500v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

sociale ondernemingen.
2. De Commissie stelt in overeenstemming 
met artikel 16 een gedelegeerde handeling 
vast tot:
a) aanvulling van lid 1 van dit artikel door 
vaststelling van technische 
screeningcriteria op basis van indicatoren 
aan de hand waarvan voorwaarden 
worden bepaald onder welke een 
specifieke economische activiteit, voor de 
toepassing van deze verordening, geacht 
wordt substantieel bij te dragen aan 
sociale doelstellingen;
b) aanvulling van artikel 12 door 
technische screeningcriteria vast te stellen 
op basis van indicatoren om, voor elke 
betrokken sociale en milieudoelstelling, 
uit te maken of een economische activiteit 
ten aanzien waarvan overeenkomstig punt 
a) van dit lid screeningcriteria op basis 
van indicatoren zijn vastgesteld, wordt 
geacht, voor de toepassing van deze 
verordening, in aanzienlijke mate afbreuk 
te doen aan een of meer sociale of 
milieudoelstellingen.
3. De Commissie stelt de in lid 2 van dit 
artikel bedoelde technische 
screeningcriteria op basis van indicatoren 
vast in één gedelegeerde handeling, 
rekening houdend met de in artikel 14 
vastgestelde voorwaarden.
 4. De Commissie stelt de in lid 2 bedoelde 
gedelegeerde handeling uiterlijk 1 juli 
2022 vast, om ervoor te zorgen dat deze 
per 31 december 2022 van toepassing 
wordt.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/91

Amendement 91
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
namens de S&D-Fractie

Verslag A8-0175/2019
Bas Eickhout
Totstandbrenging van een raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van artikel 3, onder b) 
wordt een economische activiteit, 
rekening houdend met de gehele 
levenscyclus ervan, geacht aanzienlijke 
schade te berokkenen aan de in artikel 5 
genoemde doelstellingen, wanneer die 
activiteit in aanzienlijke mate schadelijk is 
voor de beginselen van de Europese pijler 
van sociale rechten.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/92

Amendement 92
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
namens de S&D-Fractie

Verslag A8-0175/2019
Bas Eickhout
Totstandbrenging van een raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt in overeenstemming 
met artikel 16 en de in artikel 14 
vastgelegde vereisten tot aanvulling van 
deze verordening gedelegeerde 
handelingen vast door technische 
screeningcriteria te bepalen op basis van 
indicatoren en het voorzorgsbeginsel om 
uit te maken of een economische activiteit, 
voor de toepassing van de punten a) tot en 
met f) van het eerste lid van dit artikel, 
geacht wordt een aanzienlijk negatief 
milieueffect te hebben.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/93

Amendement 93
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
namens de S&D-Fractie

Verslag A8-0175/2019
Bas Eickhout
Totstandbrenging van een raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in artikel 3, punt c), bedoelde 
minimumgaranties zijn procedures die ten 
uitvoer worden gelegd door de 
onderneming die een economische 
activiteit verricht, om te garanderen dat de 
principes en rechten die worden genoemd 
in de acht in de verklaring van de 
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) 
betreffende de fundamentele principes en 
rechten op het werk genoemde 
fundamentele verdragen, in acht worden 
genomen: het recht niet te worden 
onderworpen aan dwangarbeid of 
verplichte arbeid, de vrijheid van 
vereniging, het recht van werknemers om 
zich te organiseren, het recht om collectief 
te onderhandelen, gelijke beloning van 
mannelijke en vrouwelijke 
arbeidskrachten voor arbeid van gelijke 
waarde, niet-discriminatie in kansen en 
behandeling in beroep en 
beroepsuitoefening, en het recht niet te 
worden onderworpen aan kinderarbeid.

De in artikel 3, punt c), bedoelde 
minimumgaranties zijn procedures die ten 
uitvoer worden gelegd door de 
onderneming die een economische 
activiteit verricht, om te garanderen dat de 
OESO-richtsnoeren voor multinationale 
ondernemingen en de leidende beginselen 
van de VN inzake bedrijfsleven en 
mensenrechten, met inbegrip van de 
principes en rechten die worden genoemd 
in de acht in de verklaring van de 
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) 
betreffende de fundamentele principes en 
rechten op het werk genoemde 
fundamentele verdragen en het 
Internationaal Statuut van de Rechten 
van de Mens, in acht worden genomen:

2. De in artikel 3, onder c) bedoelde 
minimumgaranties worden zo goed 
mogelijk door de onderneming die een 
economische activiteit verricht, ten uitvoer 
gelegd aan de hand van 
zorgvuldigheidsprocedures die 
overeenstemmen met de leidende 
beginselen van de VN inzake bedrijfsleven 
en mensenrechten en de richtsnoer inzake 
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de zorgvuldigheidseisen voor verantwoord 
ondernemerschap van de OESO (2018). 
In dit verband betekent zorgvuldigheid de 
procedure of reeks procedures die 
ondernemingen verrichten om de manier 
vast te stellen waarop zij de mogelijke en 
feitelijke nadelige gevolgen voor de 
mensenrechten, onder meer de 
mensenrechten van werknemers, in het 
kader van hun economische activiteit, 
toeleveringsketens en zakelijke relaties 
kunnen aanwijzen, voorkomen en 
mitigeren, en hoe zij deze kunnen 
aanpakken.
3. De Commissie is bevoegd om dit artikel 
aan te vullen door middel van een 
gedelegeerde handeling tot specificatie 
van de criteria om te bepalen of aan de 
vereisten van dit artikel wordt voldaan. Bij 
het opstellen van deze gedelegeerde 
handeling houdt de Commissie rekening 
met de in lid 1 en 2 genoemde beginselen. 
De Commissie stelt deze gedelegeerde 
handeling uiterlijk op 31 december 2020 
vast.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/94

Amendement 94
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
namens de S&D-Fractie

Verslag A8-0175/2019
Bas Eickhout
Totstandbrenging van een raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de vraag of het passend is het 
toepassingsgebied van deze verordening uit 
te breiden tot andere 
duurzaamheidsdoelstellingen, met name 
sociale duurzaamheidsdoelstellingen;

c) de stappen die nodig zijn, en, 
indien passend, een wetgevingsvoorstel 
om het toepassingsgebied van deze 
verordening uit te breiden tot andere 
duurzaamheidsdoelstellingen, met name 
sociale duurzaamheidsdoelstellingen, met 
inbegrip van criteria en indicatoren in 
verband met maatschappelijk verantwoord 
ondernemen en de sociale economie.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/95

Amendement 95
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
namens de S&D-Fractie

Verslag A8-0175/2019
Bas Eickhout
Totstandbrenging van een raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Uiterlijk op … [zes maanden na de 
datum van inwerkingtreding van deze 
verordening] komt de Commissie met een 
voorstel dat een plan omvat waarin 
uiteengezet wordt hoe de evaluatie met 
betrekking tot sociale doelstellingen,  
zoals het tegengaan van ongelijkheid, 
stimulering van sociale cohesie, sociale 
integratie en arbeidsverhoudingen, 
investering in menselijk kapitaal en 
ontwikkeling van kansarme 
gemeenschappen, moet worden 
voorbereid.

Or. en


