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20.3.2019 A8-0175/96

Amendamentul 96
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Propunere de regulament
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1 Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare Obiect și domeniu de aplicare

1. Prezentul regulament instituie 
criterii pentru a determina dacă o activitate 
economică este durabilă din punctul de 
vedere al mediului în scopul stabilirii 
gradului durabilității de mediu a unei 
investiții.

1. Prezentul regulament instituie 
criterii pentru a determina gradul de 
impact asupra mediului și de durabilitate 
a unei activități economice în scopul 
stabilirii gradului durabilității de mediu a 
unei investiții. 

2. Prezentul regulament se aplică: 2. Prezentul regulament se aplică:

(a) măsurilor adoptate de statele 
membre sau de Uniune care stabilesc orice 
cerință aplicabilă actorilor de pe piață în 
ceea ce privește produsele financiare sau 
obligațiunile corporative care sunt 
comercializate ca fiind durabile din 
punctul de vedere al mediului.

(a) măsurilor adoptate de statele 
membre sau de Uniune care stabilesc orice 
cerință legată de durabilitate aplicabilă 
actorilor relevanți de pe piață în ceea ce 
privește produsele financiare sau 
obligațiunile corporative;

(b) participanților la piața financiară 
care oferă produse financiare drept 
investiții durabile din punctul de vedere al 
mediului sau drept investiții având 
caracteristici similare.

(b) participanților la piața financiară 
care oferă produse financiare drept 
investiții durabile din punctul de vedere al 
mediului sau drept investiții având 
caracteristici similare;
(ba) participanților la piața financiară 
care oferă alte produse financiare, cu 
excepția următoarelor cazuri:
(i) participantul la piața financiară 
oferă, spre satisfacția autorităților 
competente, explicații susținute de dovezi 
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rezonabile, care indică faptul că 
activitățile economice finanțate de 
produsele sale financiare nu au niciun 
impact semnificativ asupra durabilității, 
în conformitate cu criteriile tehnice de 
examinare menționate la articolele 3 și 
3a, caz în care nu se aplică dispozițiile de 
la capitolele II și III; aceste informații 
sunt furnizate în prospectul său sau
(ii) participantul la piața financiară 
declară în prospectul său că produsul 
financiar în cauză nu urmărește obiective 
de durabilitate și că produsul prezintă un 
risc crescut de sprijinire a activităților 
economice care nu sunt considerate 
durabile în temeiul prezentului 
regulament.
2a. Criteriile menționate la alineatul 
(1) se aplică în mod proporțional, evitând 
sarcina administrativă excesivă și ținând 
seama de natura, de amploarea și de 
complexitatea participanților la piețele 
financiare și a instituțiilor de credit prin 
intermediul unor dispoziții simplificate 
pentru entitățile mici și cu grad redus de 
complexitate, în conformitate cu articolul 
4 alineatul (2) litera (e).
2b. Criteriile menționate la alineatul 
(1) de la prezentul articol pot fi utilizate în 
scopul menționat în acest alineat de 
întreprinderi care nu sunt vizate de 
alineatul (2) de la prezentul articol sau cu 
privire la alte instrumente financiare 
decât cele definite la articolul 2, în mod 
voluntar. 
2c. Comisia adoptă un act delegat în 
scopul detalierii informațiilor pe care 
participanții la piețele financiare le 
prezintă autorităților competente 
relevante, în sensul alineatului (2) litera 
(a) din prezentul articol.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/97

Amendamentul 97
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos, Anne-Marie Mineur
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Propunere de regulament
Articolul 2 – aliniatul 1 – litera - a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) „investiție durabilă” înseamnă o 
investiție care finanțează una sau mai 
multe activități economice care 
îndeplinesc obiectivele ESG (de mediu, 
sociale și de guvernanță); 

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/98

Amendamentul 98
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Propunere de regulament
Articolul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
Pentru a stabili gradul de durabilitate al 
unei investiții din punctul de vedere al 
mediului, o activitate economică este 
considerată a fi o activitate economică cu 
un impact negativ semnificativ asupra 
mediului dacă activitatea respectivă 
îndeplinește unul dintre următoarele 
criterii:
(a) activitatea economică prejudiciază 
semnificativ oricare dintre obiectivele de 
mediu prevăzute la articolul 5, în 
conformitate cu articolul 12;
(b) activitatea economică este 
conformă cu criteriile tehnice de 
examinare pentru activități deosebit de 
nocive, în cazul în care Comisia a 
specificat aceste criterii tehnice de 
examinare în conformitate cu articolul 6 
alineatul (2), cu articolul 7 alineatul (2), 
cu articolul 8 alineatul (2), cu articolul 9 
alineatul (2), cu articolul 10 alineatul (2), 
cu articolul 11 alineatul (2) și cu articolul 
12 alineatul (3).

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/99

Amendamentul 99
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Propunere de regulament
Articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6 Articolul 6

Contribuția substanțială la atenuarea 
schimbărilor climatice

Contribuția substanțială la atenuarea 
schimbărilor climatice

1. Se consideră că o activitate 
economică contribuie în mod substanțial la 
atenuarea schimbărilor climatice în cazul în 
care activitatea respectivă contribuie în 
mod substanțial la stabilizarea 
concentrațiilor de gaze cu efect de seră în 
atmosferă la un nivel care împiedică 
interferențele antropice periculoase cu 
sistemul climatic prin evitarea sau 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
sau intensificarea absorbțiilor de gaze cu 
efect de seră prin oricare dintre 
următoarele mijloace, inclusiv prin 
inovarea în materie de procese sau a 
produse:

1. Se consideră că o activitate 
economică contribuie în mod substanțial la 
atenuarea schimbărilor climatice în cazul în 
care activitatea respectivă contribuie în 
mod substanțial la stabilizarea 
concentrațiilor de gaze cu efect de seră în 
atmosferă la un nivel care împiedică 
interferențele antropice periculoase cu 
sistemul climatic prin evitarea sau 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
sau intensificarea absorbțiilor de gaze cu 
efect de seră prin oricare dintre 
următoarele mijloace, inclusiv prin 
inovarea în materie de procese sau a 
produse:

(a) generarea, stocarea sau utilizarea 
energiei din surse regenerabile sau a 
energiei neutre din punctul de vedere al 
climei (inclusiv a energiei neutre din 
punctul de vedere al emisiilor de dioxid de 
carbon), inclusiv prin utilizarea de 
tehnologii inovatoare cu un potențial de 
economii viitoare semnificative sau prin 
consolidarea necesară a rețelei;

(a) generarea, stocarea, distribuția sau 
utilizarea energiei din surse regenerabile, 
în conformitate cu Directiva privind 
energia din surse regenerabile, inclusiv 
prin utilizarea de tehnologii inovatoare cu 
un potențial de economii viitoare 
semnificative sau prin consolidarea 
necesară a rețelei;

(b) îmbunătățirea eficienței energetice; (b) îmbunătățirea economiilor de 
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energie și a eficienței energetice în toate 
sectoarele, cu excepția producerii de 
energie cu utilizarea de combustibili fosili 
solizi, și în toate etapele lanțului 
energetic, pentru a reduce consumul de 
energie primară și finală. 

(c) creșterea mobilității curate sau 
neutre din punct de vedere climatic;

(c) creșterea mobilității curate sau 
neutre din punct de vedere climatic;

(d) trecerea la utilizarea de materiale 
regenerabile;

(d) trecerea la utilizarea de materiale 
regenerabile durabile din punctul de 
vedere al mediului sau utilizarea în mai 
mare măsură a acestora, pe baza unei 
evaluări complete a ciclului de viață și 
substituind în special materialele pe bază 
de combustibili fosili, fapt ce permite 
obținerea unor reduceri pe termen scurt 
ale emisiilor de gaze cu efect de seră;

(f) eliminarea treptată a emisiilor 
antropice de gaze cu efect de seră, inclusiv 
a celor provenite din combustibili fosili;

(f) eliminarea treptată a emisiilor 
antropice de gaze cu efect de seră;

(fa) creșterea gradului de eliminare a 
CO2 din atmosferă și a stocării acestuia 
în ecosistemele naturale, de exemplu prin 
împădurire, prin regenerarea pădurilor și 
prin agricultură regenerativă;

(h) producerea de combustibili 
nepoluanți și eficienți din surse 
regenerabile sau neutre din punctul de 
vedere al emisiilor de dioxid de carbon.

(h) producerea de combustibili 
nepoluanți și eficienți din surse 
regenerabile sau neutre din punctul de 
vedere al emisiilor de dioxid de carbon.

2. Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolul 16 în vederea:

2. Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolul 16 în vederea:

(a) completării alineatului (1) pentru a 
se stabili criteriile tehnice de examinare cu 
scopul de a determina în ce condiții se 
consideră că, în sensul prezentului 
regulament, o anumită activitate economică 
contribuie în mod substanțial la atenuarea 
schimbărilor climatice;

(a) completării alineatului (1) pentru a 
se stabili criteriile tehnice de examinare 
bazate pe indicatori cu scopul de a 
determina în ce condiții se consideră că, în 
sensul prezentului regulament, o anumită 
activitate economică contribuie în mod 
substanțial la atenuarea schimbărilor 
climatice; aceste criterii tehnice de 
examinare includ praguri pentru 
activitățile de atenuare în conformitate cu 
obiectivul de limitare a încălzirii globale 
la o valoare cu mult sub 2°C și 
continuarea eforturilor de limitare a 
încălzirii globale la 1,5°C peste nivelurile 
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preindustriale, așa cum se prevede în 
Acordul de la Paris;

(b) completării articolului 12 pentru a 
se stabili criteriile tehnice de examinare 
pentru fiecare obiectiv de mediu relevant 
cu scopul de a determina dacă se consideră 
că, în sensul prezentului regulament, o 
activitate economică în privința căreia 
criteriile de examinare sunt stabilite în 
temeiul literei (a) din prezentul alineat, 
aduce daune semnificativ unuia sau mai 
multora dintre aceste obiective.

(b) completării articolului 12 pentru a 
se stabili criteriile tehnice de examinare 
bazate pe indicatori, pentru fiecare 
obiectiv de mediu relevant, cu scopul de a 
determina dacă se consideră că, în sensul 
prezentului regulament, o activitate 
economică în privința căreia criteriile de 
examinare bazate pe indicatori sunt 
stabilite în temeiul literei (a) din prezentul 
alineat, aduce daune semnificative unuia 
sau mai multora dintre aceste obiective.

3. Comisia stabilește criteriile tehnice 
de examinare menționate la alineatul (2) 
într-un act delegat, luând în considerare 
cerințele prevăzute la articolul 14.

3. Comisia stabilește criteriile tehnice 
de examinare bazate pe indicatori 
menționate la alineatul (2) într-un act 
delegat, luând în considerare cerințele 
prevăzute la articolul 14.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/100

Amendamentul 100
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos, Anne-Marie Mineur
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Propunere de regulament
Articolul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11a
1. Se consideră că o activitate 
economică contribuie în mod substanțial 
la atingerea obiectivelor sociale prin 
oricare dintre următoarele mijloace:
(a) promovarea accesului echitabil la 
produse alimentare accesibile, sigure, 
suficiente și nutritive și/sau garantarea 
securității alimentare;
(b) promovarea accesului echitabil la 
serviciile de asistență medicală și 
acoperire universală cu servicii de 
sănătate;
(c) promovarea accesului echitabil la 
educație și formare profesională;
(d) promovarea accesului echitabil la 
protecție socială;
(e) promovarea accesului echitabil la 
locuințe adecvate și accesibile;
(f) promovarea accesului echitabil la 
servicii esențiale de bază, inclusiv la apă, 
canalizare, energie, transport, servicii 
financiare și comunicații digitale;
(g) sprijinirea dezvoltării 
organizațiilor din economia socială și a 
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întreprinderilor sociale.
2. Comisia adoptă un act delegat în 
conformitate cu articolul 16 în vederea:
(a) completării alineatului (1) pentru 
a se stabili criteriile tehnice de examinare 
bazate pe indicatori cu scopul de a 
determina în ce condiții se consideră că, 
în sensul prezentului regulament, o 
anumită activitate economică contribuie 
în mod substanțial la obiectivele sociale; 
(b) completării articolului 12 pentru a 
stabili criteriile tehnice de examinare 
bazate pe indicatori, pentru fiecare 
obiectiv social sau de mediu relevant, cu 
scopul de a determina dacă se consideră 
că, în sensul prezentului regulament, o 
activitate economică în privința căreia 
criteriile de examinare sunt stabilite în 
temeiul literei (a) din prezentul alineat 
aduce daune semnificative unuia sau mai 
multora dintre obiectivele sociale sau de 
mediu.
3. Comisia stabilește criteriile tehnice 
de examinare pe baza indicatorilor 
menționați la alineatul (2) reunindu-le 
într-un singur act delegat, luând în 
considerare cerințele stabilite la 
articolul 14.
4. Comisia adoptă actul delegat 
menționat la alineatul (2) până la 1 iulie 
2022, cu scopul de a asigura aplicarea 
acestuia la 31 decembrie 2022.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/101

Amendamentul 101
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Propunere de regulament
Articolul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12 Articolul 12

Daune semnificative aduse obiectivelor de 
mediu

Daune semnificative aduse obiectivelor de 
mediu

În sensul articolului 3 litera (b), se 
consideră că o activitate economică aduce 
daune semnificative:

1. În sensul articolului 3 litera (b) și 
al articolului 3a, ținând seama de întregul 
său ciclu de viață, se consideră că o 
activitate economică aduce daune 
semnificative:

(a)  atenuării schimbărilor climatice în 
cazul în care activitatea respectivă 
generează emisii semnificative de gaze cu 
efect de seră;

(a) atenuării schimbărilor climatice în 
cazul în care activitatea respectivă 
generează emisii semnificative de gaze cu 
efect de seră;

(b) adaptării la schimbările climatice în 
cazul în care activitatea respectivă duce la 
creșterea efectului negativ al schimbărilor 
climatice actuale și preconizate, pentru 
mediul natural și construit în care această 
activitate are loc și în afara acestuia;

(b) adaptării la schimbările climatice în 
cazul în care activitatea respectivă duce la 
creșterea efectului negativ al schimbărilor 
climatice actuale și preconizate, pentru 
mediul natural și construit în care această 
activitate are loc și în afara acestuia;

(c)  utilizării durabile și protecției 
resurselor de apă și a celor marine în cazul 
în care activitatea respectivă este nocivă 
într-o măsură semnificativă pentru starea 
bună a apelor Uniunii, inclusiv a apelor 
dulci, a apelor de tranziție și a apelor de 
coastă, sau pentru o stare ecologică bună a 

(c) utilizării durabile și protecției 
resurselor de apă și a celor marine, în cazul 
în care activitatea respectivă este nocivă 
într-o măsură semnificativă pentru starea 
bună a apelor Uniunii, inclusiv a apelor 
dulci, a apelor de tranziție și a apelor de 
coastă, sau pentru o stare ecologică bună a 
apelor marine ale Uniunii, în conformitate 
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apelor marine ale Uniunii; cu Directiva 2000/60/CE de stabilire a 
unui cadru de politică comunitară în 
domeniul apei;

(d) economiei circulare și prevenirii 
generării de deșeuri și reciclării acestora în 
cazul în care activitatea respectivă duce la 
ineficiențe semnificative în utilizarea 
materialelor în una sau mai multe etape 
ale ciclului de viață al produselor, inclusiv 
în ceea ce privește durabilitatea ori 
potențialul produselor de a fi reparate, 
optimizate, reutilizate sau reciclate; sau în 
cazul în care activitatea respectivă duce la 
o creștere semnificativă a generării, a 
incinerării sau a eliminării deșeurilor;

(d) economiei circulare și prevenirii 
generării de deșeuri și reciclării acestora, în 
cazul în care activitatea respectivă duce la 
ineficiențe semnificative în utilizarea 
directă sau indirectă a materialelor și 
resurselor, cum ar fi energia din surse 
neregenerabile, materiile prime, apa și 
solul, în diferite etape ale ciclului de viață 
al produselor, inclusiv ineficiențe legate 
de caracteristicile destinate să limiteze 
durata de viață a produselor, inclusiv în 
ceea ce privește durabilitatea ori potențialul 
produselor de a fi reparate, optimizate, 
reutilizate sau reciclate; sau în cazul în care 
activitatea respectivă duce la o creștere 
semnificativă a generării, a incinerării sau a 
eliminării deșeurilor; 

(e) prevenirii și controlului poluării în 
cazul în care activitatea respectivă duce la 
o creștere semnificativă a emisiilor de 
poluanți în aer, apă și sol în comparație cu 
situația existentă înainte de demararea 
acestei activități;

(e) prevenirii și controlului poluării în 
cazul în care activitatea respectivă duce la 
o creștere semnificativă a emisiilor de 
poluanți în aer, apă și sol în comparație cu 
situația existentă înainte de demararea 
acestei activități;

(f) ecosistemelor sănătoase în cazul în 
care activitatea respectivă este nocivă într-
o măsură semnificativă pentru starea bună 
a ecosistemelor.

(f) ecosistemelor sănătoase, în cazul în 
care activitatea respectivă este nocivă într-
o măsură semnificativă pentru starea bună 
și reziliența ecosistemelor, inclusiv pentru 
biodiversitate și utilizarea solului.
1a. În sensul articolului 3 litera (b) și 
al articolului 3a, luând în considerare 
întregul său ciclu de viață, se consideră că 
o activitate economică aduce atingere în 
mod semnificativ obiectivelor menționate 
la articolul 5 în cazul în care activitatea 
respectivă aduce un prejudiciu important 
principiilor care constituie Pilonul 
european al drepturilor sociale.
2. La evaluarea unei activități 
economice pe baza criteriilor menționate 
la alineatul (1) literele (a)-(f) de la 
prezentul articol, se ține seama de 
impactul activității în sine asupra 
mediului, precum și de produsele și 
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serviciile furnizate de activitatea 
respectivă pe durata întregului lor ciclu 
de viață și, dacă este necesar, de-a lungul 
întregului lanț valoric.
3. Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolul 16 și cu 
cerințele prevăzute la articolul 14 pentru 
a stabili criterii tehnice de examinare pe 
baza indicatorilor și a principiului 
precauției cu scopul de a determina dacă 
se consideră, în sensul articolului 3a și al 
alineatului (1) literele (a)-(f) de la 
prezentul articol, că activitatea economică 
are un impact negativ semnificativ asupra 
mediului.

Or. en


