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20.3.2019 A8-0175/96

Amendement 96
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos
namens de GUE/NGL-Fractie

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 Artikel 1

Onderwerp en toepassingsgebied Onderwerp en toepassingsgebied

1. In deze verordening worden de 
criteria vastgesteld om uit te maken of een 
economische activiteit ecologisch 
duurzaam is, met het oog op het bepalen 
van de mate van ecologische duurzaamheid 
van een belegging.

1. In deze verordening worden de 
criteria vastgesteld om uit te maken hoe 
groot het milieueffect en de mate van 
duurzaamheid van een economische 
activiteit zijn met het oog op het bepalen 
van de mate van ecologische duurzaamheid 
van een belegging. 

2. Deze verordening is van toepassing 
op:

2. Deze verordening is van toepassing 
op:

a) door lidstaten of de Unie genomen 
maatregelen waarin voor marktspelers 
vereisten worden uiteengezet ten aanzien 
van financiële producten of 
bedrijfsobligaties die als ecologisch 
duurzaam op de markt worden gebracht;

a) door lidstaten of de Unie genomen 
maatregelen waarin voor de betrokken 
marktspelers duurzaamheidsvereisten zijn 
vastgesteld ten aanzien van financiële 
producten of bedrijfsobligaties;

b) financiëlemarktdeelnemers die 
financiële producten aanbieden als zijnde 
ecologisch duurzame beleggingen of als 
beleggingen die vergelijkbare kenmerken 
hebben.

b) financiëlemarktdeelnemers die 
financiële producten aanbieden als zijnde 
ecologisch duurzame beleggingen of als 
beleggingen die vergelijkbare kenmerken 
hebben;
b bis) financiëlemarktdeelnemers die 
andere financiële producten aanbieden, 
behalve wanneer:
i) zij verklaringen bieden, die door 
redelijke bewijzen worden geschraagd tot 
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tevredenheid van de bevoegde 
autoriteiten, dat de economische 
activiteiten die door hun financiële 
producten gefinancierd worden geen 
grote impact op de duurzaamheid hebben 
volgens de in artikel 3 en artikel 3 bis 
bedoelde technische screeningcriteria, in 
welk geval de bepalingen van hoofdstuk II 
en III niet van toepassing zijn;  deze 
informatie wordt in hun prospectus 
opgenomen; of
ii) de financiëlemarktdeelnemer in 
zijn prospectus verklaart dat het 
financiële product in kwestie geen 
duurzaamheidsdoelstellingen nastreeft en 
een verhoogd risico met zich meebrengt 
om economische activiteiten te 
ondersteunen die overeenkomstig deze 
verordening niet als duurzaam beschouwd 
worden.
2 bis. De in lid 1 bedoelde criteria 
worden op een evenredige wijze toegepast 
waarbij buitensporige administratieve 
rompslomp wordt vermeden en rekening 
wordt gehouden met de aard, omvang en 
complexiteit van de 
financiëlemarktdeelnemer en 
kredietinstellingen door middel van 
vereenvoudigde bepalingen voor kleine en 
niet-gecompliceerde eenheden 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 
4, lid 2 sexies.
2 ter. De in artikel 1, lid 1, bedoelde 
criteria kunnen op vrijwillige basis 
worden gebruikt voor het in dat lid 
genoemde doel door ondernemingen die 
niet onder artikel 1, lid 2, vallen, alsook 
voor andere financiële instrumenten dan 
bedoeld in artikel 2. 
2 quater. De Commissie stelt een 
gedelegeerde handeling vast om te 
specificeren welke informatie 
financiëlemarktdeelnemers bij de 
bevoegde autoriteiten moeten indienen 
voor de toepassing van artikel 1, lid 2, 
onder a).  
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Or. en
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20.3.2019 A8-0175/97

Amendement 97
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos, Anne-Marie Mineur
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
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 -a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a) "duurzame belegging": een 
investering waarmee een of meerdere 
economische activiteiten worden 
gefinancierd die voldoen aan de 
ecologische, sociale en 
governancedoelstellingen (ESG-
doelstellingen); 

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/98

Amendement 98
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos
namens de GUE/NGL-Fractie

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis
Om de mate van ecologische 
duurzaamheid van een belegging vast te 
stellen, wordt een economische activiteit 
beschouwd als een economische activiteit 
met een aanzienlijk negatief milieueffect 
wanneer de activiteit aan een van de 
volgende criteria voldoet:
a) de economische activiteit 
berokkent, overeenkomstig artikel 12, 
aanzienlijke schade aan de in artikel 5 
genoemde milieudoelstellingen;
b) de economische activiteit voldoet 
aan de technische screeningcriteria voor 
aanzienlijk schadelijke activiteiten 
wanneer de Commissie deze technische 
screeningcriteria nader heeft uitgewerkt 
in overeenstemming met artikel 6, lid 2, 
artikel 7, lid 2, artikel 8, lid 2, artikel 9, 
lid 2, artikel 10, lid 2, artikel 11, lid 2, en 
artikel 12, lid 3.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/99

Amendement 99
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou
namens de GUE/NGL-Fractie

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 Artikel 6

Substantiële bijdrage aan mitigatie van 
klimaatverandering

Substantiële bijdrage aan mitigatie van 
klimaatverandering

1. Een economische activiteit wordt 
geacht substantieel aan mitigatie van 
klimaatverandering bij te dragen wanneer 
die activiteit substantieel bijdraagt aan de 
stabilisering van de concentraties van 
broeikasgassen in de atmosfeer op een 
niveau waarop gevaarlijke antropogene 
verstoring van het klimaatsysteem wordt 
voorkomen, door het vermijden of 
verminderen van broeikasgasemissies of 
het versterken van broeikasverwijderingen 
door middel van een van de volgende 
methoden, onder meer door proces- of 
productinnovatie:

1. Een economische activiteit wordt 
geacht substantieel aan mitigatie van 
klimaatverandering bij te dragen wanneer 
die activiteit substantieel bijdraagt aan de 
stabilisering van de concentraties van 
broeikasgassen in de atmosfeer op een 
niveau waarop gevaarlijke antropogene 
verstoring van het klimaatsysteem wordt 
voorkomen, door het vermijden of 
verminderen van broeikasgasemissies of 
het versterken van broeikasverwijderingen 
door middel van een van de volgende 
methoden, onder meer door proces- of 
productinnovatie:

a) opwekking, opslag of gebruik van 
hernieuwbare energie of klimaatneutrale 
energie (met inbegrip van 
koolstofneutrale energie), onder meer door 
gebruikmaking van innovatieve 
technologie met een potentieel voor 
aanzienlijke toekomstige besparingen of 
door de noodzakelijke versterking van het 
net;

a) opwekking, opslag, distributie of 
gebruik van hernieuwbare energie in lijn 
met de richtlijn hernieuwbare energie, 
onder meer door gebruikmaking van 
innovatieve technologie met een potentieel 
voor aanzienlijke toekomstige besparingen 
of door de noodzakelijke versterking van 
het net;

b) verbetering van de energie-
efficiëntie;

b) verbetering van 
energiebesparingen en -efficiëntie in alle 
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sectoren, behalve de energieopwekking 
met vaste fossiele brandstoffen, en in alle 
stadia van de energieketen, teneinde het 
primaire en eindenergieverbruik te 
verminderen. 

c) uitbreiding van schone of 
klimaatneutrale mobiliteit;

c) uitbreiding van schone of 
klimaatneutrale mobiliteit;

d) overschakeling op het gebruik van 
hernieuwbare materialen;

d) overschakeling op of uitbreiding 
van het gebruik van ecologisch duurzame 
hernieuwbare materialen op basis van een 
beoordeling van de volledige levenscyclus 
en de vervanging van met name fossiele 
grondstoffen met reducties van 
broeikasgasemissies op korte termijn als 
resultaat;

f) uitfasering van antropogene 
emissies van broeikasgassen, met inbegrip 
van fossiele brandstoffen;

f) uitfasering van antropogene 
emissies van broeikasgassen;

f bis) uitbreiding van de verwijdering 
van CO2 uit de atmosfeer en de opslag 
ervan in natuurlijke ecosystemen, 
bijvoorbeeld middels bebossing, het 
herstel van bossen en regeneratieve 
landbouw;

h) productie van schone en efficiënte 
brandstoffen uit hernieuwbare of 
koolstofneutrale bronnen.

h) productie van schone en efficiënte 
brandstoffen uit hernieuwbare of 
koolstofneutrale bronnen.

2. De Commissie stelt in 
overeenstemming met artikel 16 
gedelegeerde handelingen vast tot:

2. De Commissie stelt in 
overeenstemming met artikel 16 
gedelegeerde handelingen vast tot:

a) aanvulling van lid 1 om technische 
screeningcriteria vast te stellen om uit te 
maken op welke voorwaarden een 
specifieke economische activiteit, voor de 
toepassing van deze verordening, geacht 
wordt substantieel bij te dragen aan 
mitigatie van klimaatverandering;

a) aanvulling van lid 1 om technische 
screeningcriteria op basis van indicatoren 
vast te stellen om uit te maken op welke 
voorwaarden een specifieke economische 
activiteit, voor de toepassing van deze 
verordening, geacht wordt substantieel bij 
te dragen aan mitigatie van 
klimaatverandering; deze technische 
screeningcriteria omvatten drempels voor 
mitigatie-activiteiten overeenkomstig de 
doelstelling om de gemiddelde mondiale 
temperatuurstijging te beperken tot 
beduidend minder dan 2 °C, waarbij 
ernaar wordt gestreefd de 
temperatuurstijging te beperken tot 1,5°C 
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boven het pre-industriële niveau, zoals 
bepaald in de Overeenkomst van Parijs;

b) aanvulling van artikel 12 om 
technische screeningcriteria vast te stellen 
om, voor elke betrokken 
milieudoelstelling, uit te maken of een 
economische activiteit ten aanzien waarvan 
overeenkomstig punt a) van dit lid 
screeningcriteria zijn vastgesteld, wordt 
geacht, voor de toepassing van deze 
verordening, aanzienlijke schade te 
berokkenen aan één of meer van die 
doelstellingen.

b) aanvulling van artikel 12 om 
technische screeningcriteria op basis van 
indicatoren vast te stellen om, voor elke 
betrokken 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 één 
of meer van die doelstellingen.

3. De Commissie stelt de in lid 2 
bedoelde technische screeningcriteria vast 
in één gedelegeerde handeling, rekening 
houdende met de in artikel 14 vastgestelde 
voorwaarden.

3. De Commissie stelt de in lid 2 
bedoelde technische screeningcriteria op 
basis van indicatoren vast in één 
gedelegeerde handeling, rekening 
houdende met de in artikel 14 vastgestelde 
voorwaarden.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/100

Amendement 100
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos, Anne-Marie Mineur
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
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
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;
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 
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en sociale ondernemingen.
2. De Commissie stelt in 
overeenstemming met artikel 16 een 
gedelegeerde handeling vast tot:
a) aanvulling van lid 1 om technische 
screeningcriteria op basis van indicatoren 
vast te stellen om uit te maken op welke 
voorwaarden een specifieke economische 
activiteit, voor de toepassing van deze 
verordening, geacht wordt substantieel bij 
te dragen aan sociale doelstellingen; 
b) aanvulling van artikel 12 om 
technische screeningcriteria op basis van 
indicatoren vast te stellen 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 
bedoelde technische screeningcriteria op 
basis van indicatoren tezamen vast in één 
gedelegeerde handeling, rekening 
houdende 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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20.3.2019 A8-0175/101

Amendement 101
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos
namens de GUE/NGL-Fractie

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 Artikel 12

Aanzienlijke schade aan 
milieudoelstellingen

Aanzienlijke schade aan 
milieudoelstellingen

Voor de toepassing van artikel 3, punt b), 
wordt een economische activiteit geacht 
aanzienlijke schade te berokkenen aan:

1. Voor de toepassing van artikel 3, 
punt b) en artikel 3bis wordt een 
economische activiteit, rekening houdend 
met de gehele levenscyclus ervan, geacht 
aanzienlijke schade te berokkenen aan:

a)  mitigatie van klimaatverandering: 
wanneer die activiteit leidt tot aanzienlijke 
broeikasgasemissies;

a) mitigatie van klimaatverandering: 
wanneer die activiteit leidt tot aanzienlijke 
broeikasgasemissies;

b) adaptatie aan klimaatverandering: 
wanneer die activiteit leidt tot een 
toegenomen negatief effect van het huidige 
en toekomstige klimaat op en verder dan de 
natuurlijke en gebouwde omgeving 
waarbinnen die activiteit plaatsvindt;

b) adaptatie aan klimaatverandering: 
wanneer die activiteit leidt tot een 
toegenomen negatief effect van het huidige 
en toekomstige klimaat op en verder dan de 
natuurlijke en gebouwde omgeving 
waarbinnen die activiteit plaatsvindt;

c)  duurzaam gebruik en bescherming 
van water en mariene hulpbronnen: 
wanneer die activiteit in aanzienlijke mate 
schadelijk is voor de goede toestand van 
Uniewateren, met inbegrip van zoetwater, 
overgangswateren en kustwateren, of aan 
de goede milieutoestand van mariene 
wateren van de Unie;

c) duurzaam gebruik en bescherming 
van water en mariene hulpbronnen: 
wanneer die activiteit in aanzienlijke mate 
schadelijk is voor de goede toestand van 
Uniewateren, met inbegrip van zoetwater, 
overgangswateren en kustwateren, of aan 
de goede milieutoestand van mariene 
wateren van de Unie, overeenkomstig 
Richtlijn 2000/60/EG tot vaststelling van 
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een kader voor communautaire 
maatregelen betreffende het waterbeleid;

d) circulaire economie, afvalpreventie 
en recycling: wanneer die activiteit leidt tot 
aanzienlijke inefficiënties bij het gebruik 
van materialen in één of meer stadia van 
de levenscyclus van producten, onder meer 
in termen van duurzaamheid, 
repareerbaarheid, verbeterbaarheid, 
herbruikbaarheid of recycleerbaarheid van 
producten, of wanneer die activiteit leidt 
tot een aanzienlijke toename van de 
productie, verbranding of verwijdering van 
afval;

d) circulaire economie, afvalpreventie 
en recycling: wanneer die activiteit leidt tot 
aanzienlijke inefficiënties bij het gebruik 
van materialen en hulpbronnen, zoals 
niet-hernieuwbare energie, grondstoffen, 
water en land, direct of indirect in 
verschillende stadia van de levenscyclus 
van producten, waaronder inefficiënties 
met betrekking tot elementen ter 
beperking van de levensduur van 
producten en onder meer in termen van 
duurzaamheid, repareerbaarheid, 
verbeterbaarheid, herbruikbaarheid of 
recycleerbaarheid van producten, of 
wanneer die activiteit leidt tot een 
aanzienlijke toename van de productie, 
verbranding of verwijdering van afval; 

e) voorkoming en beheersing van 
verontreiniging: wanneer die activiteit leidt 
tot een aanzienlijke toename van emissies 
van verontreinigende stoffen in de lucht, 
het water of de bodem, vergeleken met de 
situatie voordat die activiteit van start ging;

e) voorkoming en beheersing van 
verontreiniging: wanneer die activiteit leidt 
tot een aanzienlijke toename van emissies 
van verontreinigende stoffen in de lucht, 
het water of de bodem, vergeleken met de 
situatie voordat die activiteit van start ging;

f) gezonde ecosystemen: wanneer die 
activiteit in aanzienlijke mate schadelijk is 
voor de goede toestand van ecosystemen.

f) gezonde ecosystemen: wanneer die 
activiteit in aanzienlijke mate schadelijk is 
voor de goede toestand en veerkracht van 
ecosystemen, met inbegrip van 
biodiversiteit en landgebruik.

1 bis. Voor de toepassing van artikel 3, 
onder b) en artikel 3bis 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.
2. Bij de beoordeling van een 
economische activiteit met betrekking tot 
de in artikel 12, lid 1, onder a) tot en met 
f) bepaalde criteria, wordt rekening 
gehouden met de ecologische impact van 
de activiteit zelf en van de producten en 
diensten die dankzij die activiteit geleverd 
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worden, gedurende de gehele levenscyclus 
ervan en, indien nodig, in de hele 
waardeketen.
3. De Commissie stelt in 
overeenstemming met artikel 16 en de in 
artikel 14 vastgelegde vereisten 
gedelegeerde handelingen vast ter 
bepaling van technische screeningcriteria 
op basis van indicatoren en het 
voorzorgsbeginsel om uit te maken of een 
economische activiteit, voor de toepassing 
van artikel 3 bis en artikel 12, lid 1, onder 
a) tot en met f), geacht wordt een 
aanzienlijk negatief milieueffect te 
hebben.

Or. en


