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20.3.2019 A8-0175/96

Ändringsförslag 96
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, 
Kostas Chrysogonos
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1 Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde Syfte och tillämpningsområde

1. I denna förordning fastställs 
kriterierna för att avgöra huruvida en 
ekonomisk verksamhet är miljömässigt 
hållbar för att fastställa hur pass 
miljömässigt hållbar en investering är.

1. I denna förordning fastställs 
kriterierna för att avgöra graden av en 
ekonomisk verksamhets miljöpåverkan 
och hållbarhet för att fastställa hur pass 
miljömässigt hållbar en investering är. 

2. Denna förordning ska tillämpas på 2. Denna förordning ska tillämpas på

a) åtgärder som antas av 
medlemsstaterna eller unionen som ställer 
krav på marknadsaktörer med avseende på 
finansiella produkter eller 
företagsobligationer som marknadsförs 
som miljömässigt hållbara,

a) åtgärder som antas av 
medlemsstaterna eller unionen som ställer 
hållbarhetsrelaterade krav på relevanta 
marknadsaktörer med avseende på 
finansiella produkter eller 
företagsobligationer,

b) finansmarknadsaktörer som 
erbjuder finansiella produkter som 
miljömässigt hållbara investeringar eller 
som investeringar med liknande 
egenskaper.

b) finansmarknadsaktörer som 
erbjuder finansiella produkter som 
miljömässigt hållbara investeringar eller 
som investeringar med liknande 
egenskaper,

ba) finansmarknadsaktörer som 
erbjuder andra finansiella produkter, 
förutom om
i) de lämnar förklaringar 
underbyggda av rimlig bevisning som de 
behöriga myndigheterna anser 
tillfredsställande, att den ekonomiska 
verksamhet som finansieras genom dess 
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finansiella produkter inte har någon 
betydande inverkan på hållbarheten enligt 
de tekniska granskningskriterier som 
avses i artiklarna 3 och 3a, varvid 
bestämmelserna i kapitlen II och III inte 
ska tillämpas; denna information ska ges 
i deras prospekt, eller
ii) finansmarknadsaktören försäkrar 
i sitt prospekt att den berörda finansiella 
produkten inte har hållbarhetsmål och att 
det finns en ökad risk för att produkten 
stöder ekonomisk verksamhet som inte 
anses vara hållbar enligt denna 
förordning.
2a. De kriterier som avses i punkt 1 
ska tillämpas på ett proportionerligt sätt 
och onödiga administrativa bördor ska 
undvikas, med beaktande av 
finansmarknadsaktörens och 
kreditinstitutens art, storlek och 
komplexitet och med förenklade 
bestämmelser för små och icke-komplexa 
enheter i överensstämmelse med 
bestämmelserna i artikel 4.2e.
2b. De kriterier som avses i punkt 1 i 
denna artikel får på frivillig basis 
användas för det syfte som anges i den 
punkten av företag som inte omfattas av 
punkt 2 i denna artikel eller med avseende 
på andra finansiella instrument än de 
som definieras i artikel 2. 
2c. Kommissionen ska anta en 
delegerad akt med specificering av de 
uppgifter som finansmarknadsaktörerna 
ska lämna till de behöriga myndigheterna 
för tillämpning av punkt 2 a.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/97

Ändringsförslag 97
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, 
Kostas Chrysogonos, Anne-Marie Mineur
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) hållbar investering: investering 
som finansierar en eller flera ekonomiska 
verksamheter som uppfyller de 
miljömässiga, sociala och styrningsmålen. 

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/98

Ändringsförslag 98
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, 
Kostas Chrysogonos
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Förslag till förordning
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
I syfte att fastställa en investerings grad 
av miljömässig hållbarhet ska en 
ekonomisk verksamhet anses vara en 
ekonomisk verksamhet med avsevärd 
negativ miljöpåverkan om verksamheten 
uppfyller något av följande kriterier:
a) Den har en avsevärd negativ 
inverkan på något av miljömålen i artikel 
5 i enlighet med artikel 12.
b) Den uppfyller de tekniska 
granskningskriterierna för särskilt 
miljöskadlig verksamhet, i de fall 
kommissionen har specificerat de 
tekniska granskningskriterierna i enlighet 
med artiklarna 6.2, 7.2, 8.2, 9.2, 10.2 och 
11.2 och artikel 12.3.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/99

Ändringsförslag 99
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Förslag till förordning
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6 Artikel 6

Väsentliga bidrag till begränsningen av 
klimatförändringarna

Väsentliga bidrag till begränsningen av 
klimatförändringarna

1. En ekonomisk verksamhet ska 
anses bidra väsentligt till begränsningen av 
klimatförändringarna om den 
verksamheten väsentligen bidrar till att 
stabilisera växthusgaskoncentrationerna i 
atmosfären på en nivå som förhindrar farlig 
antropogen inverkan på klimatsystemet 
genom att undvika eller minska 
växthusgasutsläppen eller förbättra 
upptaget på något av följande sätt, även 
genom process- eller produktinnovation:

1. En ekonomisk verksamhet ska 
anses bidra väsentligt till begränsningen av 
klimatförändringarna om den 
verksamheten väsentligen bidrar till att 
stabilisera växthusgaskoncentrationerna i 
atmosfären på en nivå som förhindrar farlig 
antropogen inverkan på klimatsystemet 
genom att undvika eller minska 
växthusgasutsläppen eller förbättra 
upptaget på något av följande sätt, även 
genom process- eller produktinnovation:

a) Den genererar, lagrar eller använder 
förnybar energi eller klimatneutral energi 
(inklusive koldioxidneutral energi), bland 
annat genom att använda innovativ teknik 
med potential för betydande framtida 
besparingar eller genom en nödvändig 
förstärkning av elnätet.

a) Den genererar, lagrar, distribuerar 
eller använder förnybar energi i enlighet 
med direktivet om förnybar energi, bland 
annat genom att använda innovativ teknik 
med potential för betydande framtida 
besparingar eller genom en nödvändig 
förstärkning av elnätet.

b) Den ökar energieffektiviteten. b) Den ökar energibesparingarna och 
energieffektiviteten i alla sektorer, utom 
energiproduktion med användning av 
fasta fossila bränslen, och i alla stadier av 
energikedjan, för att minska 
primärenergianvändningen och den 
slutliga energianvändningen. 
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c) Den ökar den rena eller 
klimatneutrala mobiliteten.

c) Den ökar den rena eller 
klimatneutrala mobiliteten.

d) Den byter till att använda 
förnybara material.

d) Den byter till eller ökar 
användningen av miljömässigt hållbara 
förnybara material baserat på en 
fullständig livscykelanalys, och ersätter 
särskilt material som grundar sig på 
fossilt bränsle, vilket gör det möjligt att 
minska växthusgasutsläppen på kort sikt.

f) Den fasar ut antropogena utsläpp av 
växthusgaser, inklusive från fossila 
bränslen.

f) Den fasar ut antropogena utsläpp av 
växthusgaser.

fa) Den ökar avlägsnandet av 
koldioxid från atmosfären och 
koldioxidlagringen i naturliga ekosystem, 
t.ex. genom beskogning, återställande av 
skogar och regenerativt jordbruk.

h) Den framställer rena och effektiva 
bränslen från förnybara eller 
koldioxidneutrala källor.

h) Den framställer rena och effektiva 
bränslen från förnybara eller 
koldioxidneutrala källor.

2. Kommissionen ska anta delegerade 
akter i enlighet med artikel 16 för att

2. Kommissionen ska anta delegerade 
akter i enlighet med artikel 16 för att

a) komplettera punkt 1 för att 
fastställa tekniska granskningskriterier för 
att avgöra under vilka villkor en specifik 
ekonomisk verksamhet, för tillämpningen 
av denna förordning, anses bidra väsentligt 
till begränsning av klimatförändringarna,

a) komplettera punkt 1 för att 
fastställa tekniska granskningskriterier 
baserade på indikatorer för att avgöra 
under vilka villkor en specifik ekonomisk 
verksamhet, för tillämpningen av denna 
förordning, anses bidra väsentligt till 
begränsning av klimatförändringarna; de 
tekniska granskningskriterierna ska 
omfatta tröskelvärden för begränsande 
åtgärder i linje med målet att begränsa 
den globala uppvärmningen till gott och 
väl under 2 °C och ansträngningarna att 
begränsa den till 1,5°C över förindustriell 
nivå, i enlighet med Parisavtalet,

b) komplettera artikel 12 för att 
fastställa tekniska granskningskriterier för 
varje relevant miljömål för att avgöra 
huruvida en ekonomisk verksamhet för 
vilken granskningskriterier har inrättats 
enligt led a i denna punkt, för 
tillämpningen av denna förordning, anses 
orsaka avsevärd skada på ett eller flera av 

b) komplettera artikel 12 för att 
fastställa tekniska granskningskriterier 
baserade på indikatorer för varje relevant 
miljömål för att avgöra huruvida en 
ekonomisk verksamhet för vilken 
indikatorbaserade granskningskriterier har 
inrättats enligt led a i denna punkt, för 
tillämpningen av denna förordning, anses 
orsaka avsevärd skada på ett eller flera av 
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dessa mål. dessa mål.

3. Kommissionen ska fastställa de 
tekniska granskningskriterier som avses i 
punkt 2 i en delegerad akt, med beaktande 
av kraven i artikel 14.

3. Kommissionen ska fastställa de 
tekniska granskningskriterier baserade på 
indikatorer som avses i punkt 2 i en 
delegerad akt, med beaktande av kraven i 
artikel 14.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/100

Ändringsförslag 100
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, 
Kostas Chrysogonos, Anne-Marie Mineur
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Förslag till förordning
Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11a
1. En ekonomisk verksamhet ska 
anses bidra väsentligt till sociala mål på 
något av följande sätt:
a) Den främjar lika tillgång till 
prismässigt överkomliga, säkra, 
tillräckliga och näringsrika livsmedel 
och/eller säkerställer livsmedelstrygghet.
b) Den främjar lika tillgång till 
hälso- och sjukvård och allmän 
sjukförsäkring.
c) Den främjar lika tillgång till 
utbildning.
d) Den främjar lika tillgång till 
socialt skydd.
e) Den främjar lika tillgång lämpliga 
bostäder till ett överkomligt pris.
f) Den främjar lika tillgång till 
viktiga grundläggande tjänster, inklusive 
vatten, sanitära anläggningar, energi, 
transporter, finansiella tjänster och digital 
kommunikation.
g) Den stöder utvecklingen av 
organisationer inom den sociala 
ekonomin och sociala företag.
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2. Kommissionen ska anta en 
delegerad akt i enlighet med artikel 16 för 
att
a) komplettera punkt 1 för att 
fastställa tekniska granskningskriterier 
baserade på indikatorer för att avgöra 
under vilka villkor en specifik ekonomisk 
verksamhet, för tillämpningen av denna 
förordning, anses bidra väsentligt till 
sociala mål, 
b) komplettera artikel 12 för att 
fastställa tekniska granskningskriterier 
baserade på indikatorer för varje relevant 
socialt mål eller miljömål för att avgöra 
huruvida en ekonomisk verksamhet för 
vilken granskningskriterier har inrättats 
enligt led a i denna punkt, för 
tillämpningen av denna förordning, anses 
orsaka avsevärd skada på ett eller flera av 
dessa sociala mål eller miljömål.
3. Kommissionen ska fastställa de 
tekniska granskningskriterier baserade på 
indikatorer som avses i punkt 2 
tillsammans i en delegerad akt, med 
beaktande av kraven i artikel 14.
4. Kommissionen ska anta den 
delegerade akt som avses i punkt 2 senast 
den 1 juli 2022 för att säkerställa att den 
träder i kraft den 31 december 2022.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/101

Ändringsförslag 101
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, 
Kostas Chrysogonos
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Förslag till förordning
Artikel 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12 Artikel 12

Avsevärd skada på miljömål Avsevärd skada på miljömål

Med avseende på artikel 3 b ska en 
ekonomisk verksamhet anses orsaka 
avsevärd skada på

1. Med avseende på artiklarna 3 b 
och 3a ska en ekonomisk verksamhet, med 
beaktande av hela dess livscykel, anses 
orsaka avsevärd skada på

a)  begränsningen av 
klimatförändringarna, om den 
verksamheten leder till avsevärda 
växthusgasutsläpp,

a) begränsningen av 
klimatförändringarna, om den 
verksamheten leder till avsevärda 
växthusgasutsläpp,

b) anpassning till 
klimatförändringarna, om den 
verksamheten leder till större negativ 
inverkan på det nuvarande och förväntade 
klimatet, på och bortom den naturliga och 
bebyggda miljö där verksamheten bedrivs,

b) anpassning till 
klimatförändringarna, om den 
verksamheten leder till större negativ 
inverkan på det nuvarande och förväntade 
klimatet, på och bortom den naturliga och 
bebyggda miljö där verksamheten bedrivs,

c)  en hållbar användning och skyddet 
av vatten och marina resurser, om den 
verksamheten avsevärt skadar den goda 
statusen i unionens vattenförekomster, 
inbegripet färskvatten, vatten i 
övergångszon och kustvatten, eller den 
goda miljöstatusen hos unionens marina 
vatten,

c) en hållbar användning och skyddet 
av vatten och marina resurser, om den 
verksamheten avsevärt skadar den goda 
statusen i unionens vattenförekomster, 
inbegripet färskvatten, vatten i 
övergångszon och kustvatten, eller den 
goda miljöstatusen hos unionens marina 
vatten, i enlighet med direktiv 2000/60/EG 
om upprättande av en ram för 
gemenskapens åtgärder på 
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vattenpolitikens område,
d) den cirkulära ekonomin och 
förebyggandet och återvinningen av avfall, 
om den verksamheten leder till avsevärd 
ineffektivitet med avseende på 
användningen av material på ett eller flera 
stadier av produkternas livscykel, inklusive 
gällande produkternas hållbarhet, 
reparerbarhet, uppgraderbarhet, 
återanvändbarhet eller återvinningsbarhet, 
eller om den verksamheten leder till en 
avsevärd ökning av generering, 
förbränning eller deponering av avfall,

d) den cirkulära ekonomin och 
förebyggandet och återvinningen av avfall, 
om den verksamheten leder till avsevärd 
ineffektivitet med avseende på 
användningen av material och resurser, 
såsom icke förnybar energi, råvaror, 
vatten och mark, direkt eller indirekt i 
olika stadier av produkternas livscykel, 
inklusive ineffektivitet kopplat till delar 
som utformats för att begränsa produkters 
livstid, inklusive gällande produkternas 
hållbarhet, reparerbarhet, uppgraderbarhet, 
återanvändbarhet eller återvinningsbarhet, 
eller om den verksamheten leder till en 
avsevärd ökning av generering, 
förbränning eller deponering av avfall, 

e) förebyggande och begränsning av 
föroreningar, om den verksamheten leder 
till en avsevärd ökning av utsläppen till 
luft, vatten och mark jämfört med 
situationen innan denna verksamhet 
inleddes,

e) förebyggande och begränsning av 
föroreningar, om den verksamheten leder 
till en avsevärd ökning av utsläppen till 
luft, vatten och mark jämfört med 
situationen innan denna verksamhet 
inleddes,

f) sunda ekosystem, om den 
verksamheten avsevärt skadar 
ekosystemens goda tillstånd.

f) sunda ekosystem, om den 
verksamheten avsevärt skadar 
ekosystemens goda tillstånd och resiliens, 
inklusive biologisk mångfald och 
markanvändning.

1a. Med avseende på artikel 3 b och 3a 
ska en ekonomisk verksamhet, med 
beaktande av hela livscykeln, anses 
orsaka avsevärd skada på de mål som 
anges i artikel 5 om verksamheten 
orsakar väsentlig skada på principerna 
som utgör den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter.
2. Vid bedömningen av en ekonomisk 
verksamhet i förhållande till kriterierna 
a–f i punkt 1 i denna artikel ska man ta 
hänsyn till den ekonomiska 
verksamhetens egen miljöpåverkan, 
liksom miljöpåverkan av de produkter och 
tjänster som tillhandahålls genom den 
ekonomiska verksamheten, under hela 
deras livscykel och om så är nödvändigt i 
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hela värdekedjan.
3. Kommissionen ska anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 16 
och kraven i artikel 14 för att fastställa 
granskningskriterier baserade på 
indikatorer och försiktighetsprincipen för 
att avgöra huruvida en ekonomisk 
verksamhet enligt led a–f i punkt 1 i 
denna artikel, för tillämpningen av artikel 
3a, har en negativ miljöpåverkan.

Or. en


