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20.3.2019 A8-0175/96

Grozījums Nr. 96
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Regulējuma izveide ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Regulas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. pants 1. pants

Priekšmets un darbības joma Priekšmets un darbības joma

1. Šī regula paredz kritērijus, lai 
noteiktu, vai saimnieciskā darbība ir 
ekoloģiski ilgtspējīga, ar mērķi noteikt 
ieguldījuma ekoloģisko ilgtspēju.

1. Šī regula paredz kritērijus, lai 
noteiktu saimnieciskās darbības ietekmes 
uz vidi un ilgtspējības pakāpi nolūkā 
konstatēt, vai tā ir ekoloģiski ilgtspējīga, ar 
mērķi noteikt tāda ieguldījuma ilgtspēju 
vides ziņā. 

2. Šo regulu piemēro: 2. Šo regulu piemēro:

(a) dalībvalstu vai Savienības 
pieņemtajiem pasākumiem, kuri nosaka 
jebkādas prasības tirgus dalībniekiem 
attiecībā uz finanšu produktiem vai 
uzņēmumu obligācijām, ko tirgo kā 
ekoloģiski ilgtspējīgas;

(a) dalībvalstu vai Savienības 
pieņemtajiem pasākumiem, kuri nosaka 
jebkādas ar ilgtspēju saistītas prasības 
tirgus dalībniekiem attiecībā uz finanšu 
produktiem vai uzņēmumu obligācijām, ko 
tirgo kā vides ziņā ilgtspējīgas;

(b) finanšu tirgus dalībniekiem, kas 
piedāvā finanšu produktus kā ekoloģiski 
ilgtspējīgus ieguldījumus vai kā 
ieguldījumus, kuriem ir līdzvērtīgas 
iezīmes.

(b) finanšu tirgus dalībniekiem, kas 
piedāvā finanšu produktus kā ekoloģiski 
ilgtspējīgus ieguldījumus vai kā 
ieguldījumus, kuriem ir līdzvērtīgas 
iezīmes.

(ba) finanšu tirgus dalībniekiem, kas 
piedāvā finanšu produktus, izņemot, ja:
(i) tie piedāvā paskaidrojumus, kuri 
pamatoti ar attiecīgās kompetentās 
iestādes akceptētu saprātīgu pierādījumu 
par to, ka finanšu tirgus dalībnieks sniedz 
paskaidrojumus, ka saskaņā ar 3. un 3.a 
pantā minētajiem tehniskās pārbaudes 
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kritērijiem saimnieciskajām darbībām, ko 
finansē no tā finanšu produktiem, nav 
būtiskas ietekmes uz ilgtspēju — šādā 
gadījumā II un III nodaļas noteikumus 
nepiemēro;  šādu informāciju tas iekļauj 
savā prospektā; vai
(ii) finanšu tirgus dalībnieks savā 
prospektā deklarē, ka attiecīgais finanšu 
produkts neatbilst ilgtspējas mērķiem un 
ka produkts ir pakļauts palielinātam 
riskam, ka ar to atbalstīs saimnieciskās 
darbības, kas saskaņā ar šo regulu nav 
uzskatāmas par ilgtspējīgām.
2.a Šā panta 1. punktā minētos 
kritērijus piemēro samērīgi, izvairoties no 
pārmērīga administratīvā sloga un ņemot 
vērā finanšu tirgus dalībnieku un 
kredītiestāžu veidu, apmēru un 
sarežģītību, mazām un nesarežģītām 
struktūrām piemērojot vienkāršotus 
noteikumus saskaņā ar 4. panta 2.e 
punkta noteikumiem.
2.b Šā panta 1. punktā minētos 
kritērijus šajā punktā minētajam mērķim 
var brīvprātīgi izmantot uzņēmumi, uz 
kuriem neattiecas šā panta 2. punkts, vai 
attiecībā uz citiem finanšu instrumentiem, 
kas nav 2. pantā definētie finanšu 
instrumenti. 

 
2.c Komisija pieņem deleģētu aktu, lai 
precizētu informāciju, ko finanšu tirgus 
dalībnieki iesniedz attiecīgajām 
kompetentajām iestādēm šā panta 2. 
punkta a) apakšpunkta nolūkā.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/97

Grozījums Nr. 97
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos, Anne-Marie Mineur
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Regulējuma izveide ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – -a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-a) “ilgtspējīgs ieguldījums’ ir 
ieguldījums, ar ko finansē vienu vai 
vairākas saimnieciskas darbības, kuras 
atbilst vides, sociālajiem un pārvaldības 
(ESG) mērķiem; 

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/98

Grozījums Nr. 98
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Regulējuma izveide ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Regulas priekšlikums
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants
Lai noteiktu ieguldījumu ekoloģiskās 
ilgtspējas pakāpi, saimniecisko darbību 
uzskata par saimniecisku darbību ar 
ievērojamu negatīvu ietekmi uz vidi, ja tā 
atbilst kādam no turpmāk minētajiem 
kritērijiem:
(a) saskaņā ar 12. pantu saimnieciskā 
darbība rada būtisku kaitējumu jebkuram 
no 5. pantā izklāstītajiem vides mērķiem;
(b) saimnieciskā darbība atbilst 
būtiski kaitīgu darbību tehniskās 
pārbaudes kritērijiem, ko Komisija ir 
noteikusi saskaņā ar 6. panta 2. punktu, 
7. panta 2. punktu, 8. panta 2. punktu, 
9. panta 2. punktu, 10. panta 2. punktu un 
12. panta 3. punktu;

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/99

Grozījums Nr. 99
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Regulējuma izveide ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Regulas priekšlikums
6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. pants 6. pants

Būtisks devums klimata pārmaiņu 
mazināšanā

Būtisks devums klimata pārmaiņu 
mazināšanā

1. Uzskata, ka saimnieciska darbība 
sniedz būtisku devumu klimata pārmaiņu 
mazināšanā, ja šī darbība būtiski sekmē 
siltumnīcefekta gāzu koncentrācijas 
stabilizēšanu atmosfērā tādā līmenī, kas 
novērš bīstamu antropogēno iejaukšanos 
klimata sistēmā, novēršot vai samazinot 
siltumnīcefekta gāzu emisiju vai veicinot 
siltumnīcefekta gāzu novēršanu kādā no 
šādiem veidiem, tostarp ar procesu vai 
produktu inovāciju:

1. Uzskata, ka saimnieciska darbība 
sniedz būtisku devumu klimata pārmaiņu 
mazināšanā, ja šī darbība būtiski sekmē 
siltumnīcefekta gāzu koncentrācijas 
stabilizēšanu atmosfērā tādā līmenī, kas 
novērš bīstamu antropogēno iejaukšanos 
klimata sistēmā, novēršot vai samazinot 
siltumnīcefekta gāzu emisiju vai veicinot 
siltumnīcefekta gāzu novēršanu kādā no 
šādiem veidiem, tostarp ar procesu vai 
produktu inovāciju:

(a) ģenerējot, uzglabājot vai izmantojot 
atjaunojamo energoresursu enerģiju vai 
klimatneitrālu enerģiju (arī oglekļneitrālu 
enerģiju), tajā skaitā izmantojot inovatīvu 
tehnoloģiju ar ievērojamu nākotnes 
ietaupījumu potenciālu vai veicot 
nepieciešamo tīkla nostiprināšanu;

(a) ģenerējot, uzglabājot, izplatot vai 
izmantojot atjaunojamo energoresursu 
enerģiju saskaņā ar Atjaunojamo 
energoresursu direktīvu, tajā skaitā 
izmantojot inovatīvu tehnoloģiju ar 
ievērojamu nākotnes ietaupījumu 
potenciālu vai veicot nepieciešamo tīkla 
nostiprināšanu;

(b) uzlabojot energoefektivitāti; (b) uzlabojot enerģijas ietaupījumus 
un efektivitāti visās nozarēs, izņemot 
enerģijas ražošanu, izmantojot cieto fosilo 
kurināmo, un visos enerģijas ķēdes 
posmos, lai samazinātu primāro un galīgo 
enerģijas patēriņu. 

(c) palielinot videi nekaitīgu vai (c) palielinot videi nekaitīgu vai 
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klimatneitrālu mobilitāti; klimatneitrālu mobilitāti;

(d) pārslēdzoties uz atjaunojamo 
materiālu izmantošanu;

(d) pārslēdzoties uz vides ziņā 
ilgtspējīgu atjaunojamo materiālu 
izmantošanu vai palielinot to 
izmantošanas daļu, pamatojoties uz pilna 
aprites cikla novērtējumu un īpaši 
aizstājot fosilās izcelsmes materiālus, kas 
nodrošina siltumnīcefekta gāzu emisiju 
ietaupījumus;

(f) pakāpeniski izbeidzot antropogēnās 
siltumnīcefekta gāzu, tostarp no fosilā 
kurināmā, emisijas;

(f) pakāpeniski izbeidzot antropogēnās 
siltumnīcefekta gāzu emisijas;

(fa) palielinot CO2 izņemšanu no 
atmosfēras un tā uzglabāšanu dabiskās 
ekosistēmās, piemēram, ar apmežošanu, 
mežu atjaunošanu un reģeneratīvo 
lauksaimniecību;

(h) ražojot videi nekaitīgu un efektīvu 
kurināmo no atjaunojamiem vai 
oglekļneitrāliem avotiem.

(h) ražojot videi nekaitīgu un efektīvu 
kurināmo no atjaunojamiem vai 
oglekļneitrāliem avotiem.

2. Komisija saskaņā ar 16. pantu 
pieņem deleģētos aktus, lai:

2. Komisija saskaņā ar 16. pantu 
pieņem deleģētos aktus, lai:

(a) papildinātu 1. punktu nolūkā 
izveidot tehniskās pārbaudes kritērijus, kas 
nosaka, kādos apstākļos šajā regulā tiek 
uzskatīts, ka konkrēta saimnieciska darbība 
būtiski sekmē klimata pārmaiņu 
mazināšanu;

(a) papildinātu 1. punktu nolūkā, 
pamatojoties uz indikatoriem, izveidot 
tehniskās pārbaudes kritērijus, kas nosaka, 
kādos apstākļos šajā regulā tiek uzskatīts, 
ka konkrēta saimnieciska darbība būtiski 
sekmē klimata pārmaiņu mazināšanu; šajos 
tehniskās pārbaudes kritērijos iekļauj 
robežvērtības ietekmes mazināšanas 
darbībām, kas atbilst mērķim uzturēt 
globālās vidējās temperatūras 
paaugstinājumu līdz ievērojami zemāk 
par 2 °C un turpināt centienus ierobežot 
to līdz 1,5°C virs pirmsrūpniecības 
laikmeta līmeņa, kā noteikts Parīzes 
nolīgumā;

(b) papildinātu 12. pantu nolūkā katram 
attiecīgajam vides mērķim izveidot 
tehniskās pārbaudes kritērijus, kas 
nosaka, vai šajā regulā tiek uzskatīts, ka 
saimnieciskā darbība, kurai pārbaudes 
kritēriji ir izveidots saskaņā ar šī punkta 
a) apakšpunktu, rada ievērojamu kaitējumu 

(b) papildinātu 12. pantu nolūkā katram 
attiecīgajam vides mērķim, pamatojoties 
uz indikatoriem, kas nosaka, vai šajā 
regulā tiek uzskatīts, ka saimnieciskā 
darbība, kurai pārbaudes kritēriji, kas 
pamatoti ar indikatoriem ir noteikti 
saskaņā ar šā punkta a) apakšpunktu, rada 
ievērojamu kaitējumu vienam vai 
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vienam vai vairākiem mērķiem. vairākiem mērķiem.

3. Komisija izveido 2. punktā minētos 
tehniskās pārbaudes kritērijus vienā 
deleģētā aktā, ņemot vērā 14. pantā 
noteiktās prasības.

3. Komisija, pamatojoties uz 
indikatoriem, izveido 2. punktā minētos 
tehniskās pārbaudes kritērijus vienā 
deleģētā aktā, ņemot vērā 14. pantā 
noteiktās prasības.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/100

Grozījums Nr. 100
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos, Anne-Marie Mineur
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Regulējuma izveide ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Regulas priekšlikums
11.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a pants
1. Tiek uzskatīts, ka saimnieciskā 
darbība dod būtisku ieguldījumu 
sociālajos mērķos kādā no šādiem 
veidiem:
(a) veicinot vienlīdzīgu piekļuvi cenas 
ziņā pieejamai, drošai, pietiekamai un 
augstas uzturvērtības pārtikai un/vai 
garantējot pārtikas nodrošinātību;
(b) veicinot vienlīdzīgu piekļuvi 
veselības aprūpes pakalpojumiem un 
universālai veselības aprūpei;
(c) veicinot vienlīdzīgu piekļuvi 
izglītībai un apmācībai;
(d) veicinot vienlīdzīgu piekļuvi 
sociālajai aizsardzībai;
(e) veicinot vienlīdzīgu piekļuvi 
atbilstīgiem un cenas ziņā pieejamiem 
mājokļiem;
(f) veicinot vienlīdzīgu piekļuvi 
būtiskiem pamatpakalpojumiem, tostarp 
ūdensapgādes, sanitārijas, 
energoapgādes, transporta, finanšu 
pakalpojumiem un digitālajiem sakariem;
(g) atbalstot sociālekonomisko 
organizāciju un sociālo uzņēmumu 
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attīstību.
2. Komisija saskaņā ar 16. pantu 
pieņem deleģēto aktu, lai:
(a) papildinātu 1. punktu nolūkā, 
pamatojoties uz rādītājiem, izveidot 
tehniskās pārbaudes kritērijus, kas 
nosaka, kādos apstākļos šajā regulā tiek 
uzskatīts, ka konkrēta saimnieciska 
darbība dod būtisku ieguldījumu 
sociālajos mērķos; 
(b) papildinātu 12. pantu nolūkā 
katram attiecīgajam sociālajam vai vides 
mērķim, pamatojoties uz indikatoriem, 
noteikt tehniskās pārbaudes kritērijus, ar 
kuriem šīs regulas nolūkā konstatē, vai 
saimnieciskā darbība, kurai pārbaudes 
kritēriji ir noteikti saskaņā ar šā punkta 
a) apakšpunktu, rada ievērojamu 
kaitējumu vienam vai vairākiem vides vai 
sociālajiem mērķiem.
3. Komisija, pamatojoties uz 
indikatoriem, nosaka 2. punktā minētos 
tehniskās pārbaudes kritērijus kopā vienā 
deleģētā aktā, ņemot vērā 14. pantā 
noteiktās prasības.
4. Komisija pieņem 2. punktā minēto 
deleģēto aktu līdz 2022. gada 1. jūlijam 
nolūkā nodrošināt tā piemērošanu no 
2022. gada 31. decembra.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/101

Grozījums Nr. 101
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Regulējuma izveide ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Regulas priekšlikums
12. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. pants 12. pants

Ievērojams kaitējums vides mērķiem Ievērojams kaitējums vides mērķiem

Regulas 3. panta b) punkta vajadzībām 
uzskata, ka saimnieciska darbība rada 
ievērojamu kaitējumu:

1. Regulas 3. panta b) punkta un 
3.a panta vajadzībām, ņemot vērā tās 
pilnu aprites ciklu, uzskata, ka 
saimnieciska darbība rada ievērojamu 
kaitējumu:

(a)  klimata pārmaiņu mazināšanai, ja 
darbības rezultātā rodas ievērojamas 
siltumnīcefekta gāzu emisijas;

(a) klimata pārmaiņu mazināšanai, ja 
darbības rezultātā rodas ievērojamas 
siltumnīcefekta gāzu emisijas;

(b) spējai pielāgoties klimata 
pārmaiņām, ja darbības rezultātā rodas 
palielināta negatīva ietekme uz pašreizējo 
un gaidāmo klimatu dabiskajai un 
veidotajai videi, kurā darbība notiek, un 
ārpus tās;

(b) spējai pielāgoties klimata 
pārmaiņām, ja darbības rezultātā rodas 
palielināta negatīva ietekme uz pašreizējo 
un gaidāmo klimatu dabiskajai un 
veidotajai videi, kurā darbība notiek, un 
ārpus tās;

(c)  ilgtspējīgai ūdens un jūras resursu 
izmantošanai un aizsardzībai, ja darbība 
ievērojamā apmērā ir kaitīga Savienības 
ūdeņu, tostarp saldūdens, pārejas ūdeņu un 
piekrastes ūdeņu, labam stāvoklim vai 
jūras ūdeņu labam vides stāvoklim 
Savienībā;

(c) ilgtspējīgai ūdens un jūras resursu 
izmantošanai un aizsardzībai, ja darbība 
ievērojamā apmērā ir kaitīga Savienības 
ūdeņu, tostarp saldūdens, pārejas ūdeņu un 
piekrastes ūdeņu, labam stāvoklim vai 
jūras ūdeņu labam vides stāvoklim 
Savienībā atbilstīgi Direktīvai 
2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu 
Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas 
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jomā;

(d) aprites ekonomikai un atkritumu 
rašanās novēršanai un pārstrādei, ja 
darbības rezultātā notiek būtiski 
nelietderīga materiālu izmantošana vienā 
vai vairākos produktu darbības cikla 
posmos, tajā skaitā attiecībā uz produktu 
izturību, remontējamību, atjaunojamību, 
atkārtotu lietojamību vai pārstrādi; vai tad, 
ja darbība izraisa būtisku palielinājumu 
atkritumu radīšanā, dedzināšanā vai 
apglabāšanā;

(d) aprites ekonomikai un atkritumu 
rašanās novēršanai un pārstrādei, ja 
darbības rezultātā notiek būtiski 
nelietderīga materiālu un resursu, 
piemēram, neatjaunojamas enerģijas, 
izejvielu, ūdens un zemes, tieša vai netieša 
izmantošana, dažādos produktu aprites 
cikla posmos, tostarp saistībā ar produktu 
neilgtspējīgu izstrādi attiecībā uz tā 
izstrādes elementiem, lai samazinātu 
produkta ekspluatācijas laiku, tostarp 
attiecībā uz produktu izturību, 
remontējamību, atjaunojamību, atkārtotu 
lietojamību vai pārstrādi; vai tad, ja darbība 
izraisa būtisku palielinājumu atkritumu 
radīšanā, dedzināšanā vai apglabāšanā; 

(e) piesārņojuma novēršanai un 
kontrolei, ja darbība rada būtisku gaisa, 
ūdens un zemes piesārņotāju emisiju 
palielinājumu salīdzinājumā ar situāciju 
pirms darbības sākšanas;

(e) piesārņojuma novēršanai un 
kontrolei, ja darbība rada būtisku gaisa, 
ūdens un zemes piesārņotāju emisiju 
palielinājumu salīdzinājumā ar situāciju 
pirms darbības sākšanas;

(f) veselīgām ekosistēmām, ja darbība 
ievērojamā apmērā ir kaitīga labam 
ekosistēmu stāvoklim.

(f) veselīgām ekosistēmām, ja darbība 
ievērojamā apmērā ir kaitīga labam 
ekosistēmu stāvoklim un izturētspējai, 
tostarp attiecībā uz bioloģisko 
daudzveidību un zemes izmantojumu.

1.a Regulas 3. panta b) punkta un 3.a 
panta nolūkā, ņemot vērā tā pilnu aprites 
ciklu, uzskata, ka saimnieciskā darbība 
būtiski kaitē 5. pantā minētajiem 
mērķiem, ja šī darbība būtiski apdraud 
principus, kas veido Eiropas Sociālās 
tiesību pīlāru.
2. Lai novērtētu saimniecisko 
darbību atbilstoši šī panta 1. punkta a) 
līdz f) apakšpunktā minētajiem 
kritērijiem, ņem vērā darbības ietekmi uz 
vidi, kā arī produktus un pakalpojumus, 
ko šī darbība nodrošina visā to aprites 
ciklā un, ja vajadzīgs, visā vērtību ķēdē.
3. Komisija pieņem deleģētos aktus 
saskaņā ar 16. pantu un prasībām, kas 
minētas 14. pantā, lai noteiktu tehniskās 
pārbaudes kritērijus, kuru pamatā ir 
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indikatori un piesardzības princips, lai 
konstatētu, vai 3.a panta un šī pirmās 
1. punkta a) līdz f) apakšpunkta 
vajadzībām ir uzskatāms, ka saimnieciskā 
darbība rada kaitējumu videi.

Or. en


