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20.3.2019 A8-0175/102

Τροπολογία 102
Δημήτριος Παπαδημούλης, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Στέλιος Κούλογλου, 
Κώστας Χρυσόγονος
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13 Άρθρο 13

Οι ελάχιστες διασφαλίσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 στοιχείο γ) είναι 
διαδικασίες τις οποίες εφαρμόζει η 
επιχείρηση που ασκεί οικονομική 
δραστηριότητα προκειμένου να 
διασφαλίζει ότι τηρούνται οι αρχές και 
γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα που 
καθορίζονται στις οχτώ θεμελιώδεις 
συμβάσεις που προσδιορίζονται στη 
διακήρυξη της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας για τα θεμελιώδη δικαιώματα και 
τις αρχές στην εργασία, συγκεκριμένα: ότι 
τηρούνται το δικαίωμα να μην 
υποχρεώνονται σε αναγκαστική εργασία, η 
ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, το 
δικαίωμα των εργαζομένων να 
οργανώνονται, το δικαίωμα στις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, η ίση 
αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών για 
εργασία ίσης αξίας, οι μη διακρίσεις όσον 
αφορά τις ευκαιρίες και την αντιμετώπιση 
στην απασχόληση και την εργασία, καθώς 
και το δικαίωμα να μην υποχρεώνονται σε 
παιδική εργασία.

1. Οι ελάχιστες διασφαλίσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 στοιχείο γ) είναι 
διαδικασίες τις οποίες εφαρμόζει η 
επιχείρηση που ασκεί οικονομική 
δραστηριότητα προκειμένου να 
διασφαλίζει ότι τηρούνται οι αρχές που 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Ια:

1α. Οι ελάχιστες διασφαλίσεις 
εφαρμόζονται με τη μέγιστη δυνατή 
επιμέλεια από την επιχείρηση που ασκεί 
οικονομική δραστηριότητα.
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1β. Οι ελάχιστες διασφαλίσεις 
συνάδουν με τις κατευθυντήριες αρχές 
των Ηνωμένων Εθνών για τις 
επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τις κατευθυντήριες 
γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα 
επιμέλεια για υπεύθυνη επιχειρηματική 
συμπεριφορά (2018) και συνάδουν με το 
Παράρτημα Ια. Δέουσα επιμέλεια στο 
πλαίσιο αυτό εννοούμε τη διαδικασία ή το 
σύνολο διαδικασιών που εφαρμόζουν οι 
επιχειρήσεις για τον εντοπισμό, την 
πρόληψη, τον μετριασμό και τον τρόπο 
αντιμετώπισης των δυνητικών και 
πραγματικών αρνητικών επιπτώσεων στα 
ανθρώπινα δικαιώματα, 
συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων των εργαζομένων, στο 
πλαίσιο της οικονομικής 
δραστηριότητας, των αλυσίδων 
εφοδιασμού και των επιχειρηματικών 
σχέσεων της επιχείρησης.
1γ. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να συμπληρώνει το παρόν άρθρο 
με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για τον 
καθορισμό των κριτηρίων που 
προσδιορίζουν κατά πόσο τηρούνται οι 
απαιτήσεις του παρόντος άρθρου. Κατά 
τη σύνταξη της κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξης, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις 
αρχές που απαριθμούνται στο 
Παράρτημα Ια.. Η Επιτροπή εκδίδει την 
εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξη έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/103

Τροπολογία 103
Δημήτριος Παπαδημούλης, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Στέλιος Κούλογλου, 
Κώστας Χρυσόγονος, Anne-Marie Mineur
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα Ια
1. Για τον σκοπό του άρθρου 13 
προβλέπεται το ακόλουθο πλαίσιο:
α) οι αρχές και τα δικαιώματα που 
καθορίζονται στις οχτώ θεμελιώδεις 
συμβάσεις που προσδιορίζονται στη 
διακήρυξη της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας για τα θεμελιώδη δικαιώματα 
και τις αρχές στην εργασία, 
συγκεκριμένα: ότι τηρούνται το δικαίωμα 
να μην υποχρεώνονται σε αναγκαστική 
εργασία, η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, 
το δικαίωμα των εργαζομένων να 
οργανώνονται, το δικαίωμα στις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, η ίση 
αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών για 
εργασία ίσης αξίας, οι μη διακρίσεις όσον 
αφορά τις ευκαιρίες και την 
αντιμετώπιση στην απασχόληση και την 
εργασία, καθώς και το δικαίωμα να μην 
υποχρεώνονται σε παιδική εργασία.
β) ο Διεθνής Χάρτης των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου·
γ) ο χάρτης των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
δ) οι κατευθυντήριες αρχές των 
Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και 
τα ανθρώπινα δικαιώματα·
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ε) οι κατευθυντήριες γραμμές του 
ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις·
2. Για τον σκοπό του άρθρου 13, 
προβλέπεται το ακόλουθο πλαίσιο 
οποτεδήποτε τούτο κρίνεται σκόπιμο και 
δέον:
α) οι αρχές των Ηνωμένων Εθνών 
για υπεύθυνες επενδύσεις – πλαίσιο 
αναφοράς,
β) οι προαιρετικές κατευθυντήριες 
γραμμές του FAO για την υπεύθυνη 
διαχείριση του ιδιοκτησιακού 
καθεστώτος γης, αλιευμάτων και δασών 
στο πλαίσιο της εθνικής επισιτιστικής 
ασφάλειας,
γ) η Διακήρυξη του ΟΗΕ για τα 
δικαιώματα των αυτόχθονων πληθυσμών, 
δ) η Σύμβαση του ΟΗΕ για την 
προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής 
και φυσικής κληρονομιάς,
ε) το πλαίσιο Σεντάι του ΟΗΕ για τη 
μείωση του κινδύνου καταστροφών κατά 
την περίοδο 2015-2030·
στ) η Σύμβαση για τη Βιολογική 
Ποικιλότητα (ΣΒΠ)·
ζ) οι κατευθυντήριες γραμμές του 
ΟΟΣΑ για υπεύθυνη επιχειρηματική 
συμπεριφορά για θεσμικούς επενδυτές – 
βασικά ζητήματα δέουσας επιμέλειας 
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές 
του ΟΟΣΑ για τους πολυεθνικούς 
επενδυτές (2017),
3. Οι διαδικασίες που αναφέρονται 
στο άρθρο 13 παράγραφος 1β: 
-α) διασφαλίζουν ότι ο εντοπισμός και 
η διαχείριση των κινδύνων βιωσιμότητας 
είναι επαρκώς ενσωματωμένοι στη 
διαδικασία λήψης επενδυτικών 
αποφάσεων, μέσω της υποχρέωσης των 
επενδυτών να εντοπίζουν, να 
προλαμβάνουν, να αμβλύνουν παράγοντες 
ΠΚΔ και να λογοδοτούν για αυτούς·
α) λαμβάνουν υπόψη τη φύση και την 
κλίμακα των δραστηριοτήτων της 
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επιχείρησης, τις αλυσίδες εφοδιασμού και 
τις επιχειρηματικές σχέσεις.
β) αξιολογούν και αντιμετωπίζουν τις 
αρνητικές επιπτώσεις στα ανθρώπινα 
δικαιώματα της ίδιας της οικονομικής 
δραστηριότητας, καθώς και τα προϊόντα 
και τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται 
και παράγονται από την εν λόγω 
οικονομική δραστηριότητα, ιδίως 
αναφορικά με την παραγωγή, τη χρήση 
και, κατά περίπτωση, τον κύκλο ζωής 
τους·
γ) συνάδουν με την αρχή της 
προφύλαξης και βασίζονται στον κίνδυνο, 
το οποίο σημαίνει ότι το επίπεδο δέουσας 
επιμέλειας που εφαρμόζεται θα πρέπει να 
είναι ανάλογο με τη σοβαρότητα και την 
πιθανότητα των αρνητικών επιπτώσεων· 
έμφαση θα πρέπει να δίνεται πρώτα στην 
πρόληψη των αρνητικών συνεπειών και, 
όταν δεν είναι δυνατή η πρόληψη, στην 
άμβλυνση των επιπτώσεων, στην 
πρόληψη της επανάληψης και, κατά 
περίπτωση, στην αποκατάσταση των 
επιπτώσεων.
δ) υποστηρίζονται από σχετικές 
πολιτικές και συστήματα διαχείρισης για 
την ενίσχυση μιας συστηματικής, 
προορατικής και αντιδραστικής 
προσέγγισης για τον συνεχή προσδιορισμό 
και τη διαχείριση των επιπτώσεων στα 
ανθρώπινα δικαιώματα
ε) ενημερώνονται μέσα από τη 
συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη, η 
οποία περιλαμβάνει τους εργαζομένους 
και άλλα πρόσωπα ή ομάδες που 
ενδέχεται να επηρεαστούν.
στ) παρέχουν σχετική πληροφόρηση 
σε επενδυτές και άλλα εμπλεκόμενα μέρη, 
ώστε να είναι σε θέση να αξιολογούν τη 
συμμόρφωση προς τις ελάχιστες 
διασφαλίσεις.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/104

Τροπολογία 104
Δημήτριος Παπαδημούλης, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Στέλιος Κούλογλου
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
διασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητες 
παραγωγής ενέργειας που χρησιμοποιούν 
στερεά ορυκτά καύσιμα δεν θεωρούνται 
περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 
δραστηριότητες. Τα τεχνικά κριτήρια 
ελέγχου διασφαλίζουν ότι οι οικονομικές 
δραστηριότητες που συμβάλλουν σε 
φαινόμενα εγκλωβισμού έντασης 
άνθρακα δεν θεωρούνται βιώσιμες 
οικονομικές δραστηριότητες.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/105

Τροπολογία 105
Δημήτριος Παπαδημούλης, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Στέλιος Κούλογλου, 
Κώστας Χρυσόγονος
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 17 Άρθρο 17

Ρήτρα επανεξέτασης Ρήτρα επανεξέτασης

1. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021 και 
στη συνέχεια ανά τριετία, η Επιτροπή 
δημοσιεύει έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η εν 
λόγω έκθεση αξιολογεί τα ακόλουθα:

1. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021 και 
στη συνέχεια ανά τριετία, η Επιτροπή 
δημοσιεύει έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή και τις επιπτώσεις του 
παρόντος κανονισμού. Η εν λόγω έκθεση 
αξιολογεί τα ακόλουθα:

α) την πρόοδο σχετικά με την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού όσον 
αφορά την ανάπτυξη τεχνικών κριτηρίων 
ελέγχου για περιβαλλοντικά βιώσιμες 
οικονομικές δραστηριότητες·

α) την πρόοδο σχετικά με την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού όσον 
αφορά την ανάπτυξη τεχνικών κριτηρίων 
ελέγχου βάσει δεικτών για περιβαλλοντικά 
βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες και 
για εκείνες με αρνητικό περιβαλλοντικό 
αντίκτυπο·

β) τη δυνητική ανάγκη αναθεώρησης 
των κριτηρίων που ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό, βάσει των οποίων μια 
οικονομική δραστηριότητα θεωρείται 
περιβαλλοντικά βιώσιμη·

β) τη δυνητική ανάγκη αναθεώρησης 
των κριτηρίων και του καταλόγου δεικτών 
που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, 
βάσει των οποίων μια οικονομική 
δραστηριότητα θεωρείται περιβαλλοντικά 
βιώσιμη ή αρνητικό περιβαλλοντικό 
αντίκτυπο, με σκοπό τη διευκόλυνση της 
καινοτομίας και της βιώσιμης 
μετάβασης·

γ) τη σκοπιμότητα διεύρυνσης του 
πεδίου εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, ώστε να καλύπτονται άλλοι 
στόχοι βιωσιμότητας, ιδίως κοινωνικοί 

γ) τα αναγκαία βήματα και, εφόσον 
κρίνεται σκόπιμο, τη νομοθετική 
πρόταση, για την διεύρυνση του πεδίου 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, 



AM\1180394EL.docx PE635.500v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

στόχοι· ώστε να καλύπτονται άλλοι στόχοι 
βιωσιμότητας, ιδίως κοινωνικοί στόχοι, 
συμπεριλαμβανομένων κριτηρίων και 
δεικτών που άπτονται της εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης και της κοινωνικής 
οικονομίας·
γ α) την αξιολόγηση του αντικτύπου 
των τροπολογιών στην οδηγία 
2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1α στο 
άρθρο 17α·

δ) τη χρήση του ορισμού των 
περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων στο 
ενωσιακό δίκαιο, και σε επίπεδο κρατών 
μελών, περιλαμβανομένης της 
σκοπιμότητας δημιουργίας μηχανισμού 
ελέγχου της συμμόρφωσης προς τα 
κριτήρια που καθορίζει ο παρών 
κανονισμός.

δ) τη χρήση του ορισμού των 
περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων και 
επενδύσεων με αρνητικό περιβαλλοντικό 
αντίκτυπο στο ενωσιακό δίκαιο, και σε 
επίπεδο κρατών μελών, περιλαμβανομένης 
της σκοπιμότητας επανεξέτασης ή 
δημιουργίας ενός πρόσθετου μηχανισμού 
ελέγχου της συμμόρφωσης προς τα 
κριτήρια βάσει δεικτών που καθορίζει ο 
παρών κανονισμός·

δ α) την πιθανή ανάγκη περαιτέρω 
ανάπτυξης των ολοκληρωμένων 
απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων που 
ορίζει το άρθρο 17α (νέο) σχετικά με τη 
δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών 
πληροφοριών και πληροφοριών για την 
πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες 
εταιρείες και ομίλους σύμφωνα με την 
οδηγία 2013/34/ΕΕ·
δ β) την αποτελεσματικότητα της 
ταξινόμησης στη διοχέτευση ιδιωτικών 
επενδύσεων προς βιώσιμες 
δραστηριότητες.
1α. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 και 
στη συνέχεια ανά τριετία, η Επιτροπή 
επανεξετάζει το πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού υπό το πρίσμα του 
εάν προκαλεί υπερβολικό διοικητικό 
φόρτο, εάν τα απαραίτητα στοιχεία για 
τους συμμετέχοντες στις 
χρηματοοικονομικές αγορές δεν είναι 
επαρκώς διαθέσιμα ή εάν οι κανόνες δεν 
είναι αρκούντως αποτελεσματικοί για να 
ευθυγραμμίσουν τις χρηματοοικονομικές 
ροές με τους στόχους βιωσιμότητας της 
ΕΕ.
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1β. Έξι μήνες από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή θα 
υποβάλει έκθεση με σχέδιο που θα 
καθορίζει με ποιον τρόπο θα γίνει η 
προπαρασκευή της αξιολόγησης για να 
καλυφθούν κοινωνικοί στόχοι, όπως είναι 
η συμβολή στην αντιμετώπιση της 
ανισότητας, η εδραίωση της κοινωνικής 
συνοχής, της κοινωνικής ένταξης και των 
εργασιακών σχέσεων, ή οι επενδύσεις στο 
ανθρώπινο δυναμικό ή σε οικονομικά ή 
κοινωνικά μειονεκτούσες κοινότητες.

2. Η εν λόγω έκθεση υποβάλλεται 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο. Η Επιτροπή υποβάλλει 
συνοδευτικές προτάσεις, κατά περίπτωση.

2. Οι εν λόγω εκθέσεις υποβάλλονται 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο. Η Επιτροπή υποβάλλει 
συνοδευτικές νομοθετικές προτάσεις, κατά 
περίπτωση.

1a Οδηγία 2013/34/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, 
σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές 
καταστάσεις, τις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις και συναφείς 
εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων 
μορφών, την τροποποίηση της οδηγία 
2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την 
κατάργηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 
83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 182 
της 29.6.2013, σ. 19).

Or. en



AM\1180394EL.docx PE635.500v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

20.3.2019 A8-0175/106

Τροπολογία 106
Δημήτριος Παπαδημούλης, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Στέλιος Κούλογλου
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17α (νέο)
Οδηγία 2013/34/ΕΕ
Άρθρα 19 και 20

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

Άρθρο 17α
Τροποποιήσεις της οδηγίας 2013/34/ΕΕ
Η οδηγία 2013/34/ΕΕ τροποποιείται ως 
εξής:
1) στο άρθρο 19 παράγραφος 2 
στοιχείο ε), το σημείο ii) αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο:

ii) την έκθεση της επιχείρησης στον 
κίνδυνο μεταβολής των τιμών, στον 
πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο 
ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών 
ροών.

«ii) την έκθεση της επιχείρησης στον 
κίνδυνο μεταβολής των τιμών, στον 
πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο 
ρευστότητας, στον κίνδυνο ταμειακών 
ροών και στους κινδύνους ΚΠΔ.
(2) Στο άρθρο 19 παράγραφος 2 
προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία:
«ε α) η απόδοση, υπολογισμένη βάσει 
δεικτών βιωσιμότητας που αφορούν τη 
συγκεκριμένη επιχείρηση και τον 
συγκεκριμένο κλάδο, βάσει καταλόγου 
εναρμονισμένων δεικτών βιωσιμότητας 
που πρέπει να αναπτυχθούν και να 
επικαιροποιούνται από την Επιτροπή 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ).../... του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου [ΕΕ: Να συμπληρωθεί 
αναφορά στον κανονισμό σχετικά με τη 
θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των 
βιώσιμων επενδύσεων]·
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ε β) τις εκπομπές κατηγορίας 1, 
κατηγορίας 2 και κατηγορίας 3·
ε γ) τις επιδόσεις των επιχειρήσεων 
δυνάμει του στοιχείου ζ) έναντι των 
στόχων της Ένωσης για το κλίμα, για τη 
συγκράτηση της αύξησης της μέσης 
θερμοκρασίας του πλανήτη πολύ κάτω 
από τους 2 °C και για τη συνέχιση των 
προσπαθειών περιορισμού της αύξησής 
της σε 1,5 °C πάνω από τα 
προβιομηχανικά επίπεδα, κατά τα 
προβλεπόμενα στη Συμφωνία του 
Παρισιού··
ε δ) το ποσοστό του κύκλου εργασιών 
των επιχειρήσεων που παράγεται από 
οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες 
πληρούν τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου 
σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού 
(ΕΕ).../... [ΕΕ: Να συμπληρωθεί αναφορά 
στον κανονισμό σχετικά με τη θέσπιση 
πλαισίου για τη διευκόλυνση των 
βιώσιμων επενδύσεων]·
ε ε) το ποσοστό του κύκλου εργασιών 
των επιχειρήσεων που παράγεται από 
οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες 
πληρούν τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου 
σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού 
(ΕΕ).../... [ΕΕ: Να συμπληρωθεί αναφορά 
στην πρόταση κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση 
πλαισίου για τη διευκόλυνση των 
βιώσιμων επενδύσεων]·
(3) Στο άρθρο 20 παράγραφος 1, το 
στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

γ) περιγραφή των κύριων 
χαρακτηριστικών των συστημάτων 
εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης 
κινδύνων της επιχείρησης σε σχέση με τη 
διαδικασία σύνταξης των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων,

«γ) περιγραφή των κύριων 
χαρακτηριστικών των συστημάτων 
εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης 
κινδύνων της επιχείρησης σε σχέση με τη 
διαδικασία σύνταξης των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων και 
εκθέσεων για τη βιωσιμότητα·»·

(4) Το άρθρο 20 παράγραφος 3 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

3. Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό «3. «Ο νόμιμος ελεγκτής ή το 
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γραφείο διατυπώνουν γνώμη σύμφωνα με 
το άρθρο 34 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο 
για τα πληροφοριακά στοιχεία που 
καταρτίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 
1 στοιχεία γ) και δ) και ελέγχουν αν έχουν 
παρασχεθεί τα πληροφοριακά στοιχεία που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία 
α), β), ε) και στ) του παρόντος άρθρου.

ελεγκτικό γραφείο διατυπώνουν γνώμη 
σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 1 
δεύτερο εδάφιο για τα πληροφοριακά 
στοιχεία που καταρτίζονται σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 στοιχεία γ) και δ) του 
παρόντος άρθρου και σύμφωνα με το 
άρθρο 19 παράγραφος 2 και ελέγχουν αν 
έχουν παρασχεθεί τα πληροφοριακά 
στοιχεία που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχεία α), β), ε) και στ) του 
παρόντος άρθρου.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/107

Τροπολογία 107
Δημήτριος Παπαδημούλης, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Στέλιος Κούλογλου, 
Κώστας Χρυσόγονος, Anne-Marie Mineur
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Υπενθυμίζοντας την κοινή 
δέσμευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
του Συμβουλίου και της Επιτροπής να 
εφαρμόζουν τις αρχές που προβλέπονται 
στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων για την υποστήριξη της 
βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξης και αναγνωρίζοντας τη σημασία 
των διεθνών ελάχιστων ανθρώπινων και 
εργασιακών δικαιωμάτων και προτύπων, η 
συμμόρφωση προς τις ελάχιστες 
διασφαλίσεις θα πρέπει να αποτελεί 
προϋπόθεση προκειμένου οι οικονομικές 
δραστηριότητες να χαρακτηρίζονται ως 
περιβαλλοντικά βιώσιμες. Για τον λόγο 
αυτό, οι οικονομικές δραστηριότητες θα 
πρέπει να χαρακτηρίζονται ως οικονομικά 
βιώσιμες μόνον όταν ασκούνται σύμφωνα 
με τη διακήρυξη της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας (ΔΟΕ) για τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και τις αρχές στην εργασία και 
τις οχτώ θεμελιώδεις συμβάσεις της ΔΟΕ. 
Οι θεμελιώδεις συμβάσεις της ΔΟΕ 
καθορίζουν τα ανθρώπινα και εργασιακά 
δικαιώματα που πρέπει να σέβονται οι 
εταιρείες. Αρκετά από αυτά τα διεθνή 
πρότυπα προβλέπονται επίσης στον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως η απαγόρευση 

(21) Υπενθυμίζοντας την κοινή 
δέσμευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
του Συμβουλίου και της Επιτροπής να 
εφαρμόζουν τις αρχές που προβλέπονται 
στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων για την υποστήριξη της 
βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξης και αναγνωρίζοντας τη σημασία 
των διεθνών ελάχιστων ανθρώπινων και 
εργασιακών δικαιωμάτων και προτύπων, η 
συμμόρφωση προς τις ελάχιστες 
διασφαλίσεις θα πρέπει να αποτελεί 
προϋπόθεση προκειμένου οι οικονομικές 
δραστηριότητες να χαρακτηρίζονται ως 
περιβαλλοντικά βιώσιμες. Για τον λόγο 
αυτό, οι οικονομικές δραστηριότητες θα 
πρέπει να χαρακτηρίζονται ως οικονομικά 
βιώσιμες μόνον όταν ασκούνται σύμφωνα 
με τη διακήρυξη της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας (ΔΟΕ) για τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και τις αρχές στην εργασία και 
τις οχτώ θεμελιώδεις συμβάσεις της ΔΟΕ, 
καθώς και με την τήρηση του Διεθνούς 
Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, 
του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ, της Διακήρυξης 
των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα 
των αυτοχθόνων πληθυσμών (UNDRIP), 
της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για 
την Προστασία της Παγκόσμιας 
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της δουλείας και της αναγκαστικής 
εργασίας και η αρχή της απαγόρευσης των 
διακρίσεων. Οι ελάχιστες αυτές 
διασφαλίσεις δεν θίγουν την εφαρμογή 
αυστηρότερων απαιτήσεων σχετικά με το 
περιβάλλον, την υγεία και ασφάλεια και 
την κοινωνική βιωσιμότητα που 
καθορίζονται στο ενωσιακό δίκαιο, κατά 
περίπτωση.

Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς, 
των κατευθυντήριων αρχών των 
Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και 
τα ανθρώπινα δικαιώματα και των 
κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για 
τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, και των 
αρχών των Ηνωμένων Εθνών για 
υπεύθυνες επενδύσεις. Οι επενδυτές θα 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις 
κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για 
τη δέουσα επιμέλεια για υπεύθυνη 
επιχειρηματική συμπεριφορά (2018). Ως 
δέουσα επιμέλεια στο πλαίσιο αυτό 
νοούνται οι διαδικασίες που εφαρμόζουν 
οι επιχειρήσεις για να προσδιορίσουν, να 
αποτρέψουν, να μετριάσουν και να 
λάβουν υπόψη τους κινδύνους 
βιωσιμότητας όπως ορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) .../... [ΕΕ: να προστεθεί 
αναφορά στον κανονισμό για τις 
γνωστοποιήσεις σχετικά με τις αειφόρες 
επενδύσεις και τους κινδύνους 
βιωσιμότητας και το οικείο πρωτόκολλο 
Ι]. Οι θεμελιώδεις συμβάσεις της ΔΟΕ 
καθορίζουν τα ανθρώπινα και εργασιακά 
δικαιώματα που πρέπει να σέβονται οι 
εταιρείες. Αρκετά από αυτά τα διεθνή 
πρότυπα προβλέπονται επίσης στον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως η απαγόρευση 
της δουλείας και της αναγκαστικής 
εργασίας και η αρχή της απαγόρευσης των 
διακρίσεων. Οι ελάχιστες αυτές 
διασφαλίσεις δεν θίγουν την εφαρμογή 
αυστηρότερων απαιτήσεων σχετικά με το 
περιβάλλον, την υγεία και ασφάλεια και 
την κοινωνική βιωσιμότητα που 
καθορίζονται στο ενωσιακό δίκαιο, κατά 
περίπτωση.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/108

Τροπολογία 108
Δημήτριος Παπαδημούλης, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Στέλιος Κούλογλου, 
Κώστας Χρυσόγονος
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Μια οικονομικής δραστηριότητα 
δεν θα πρέπει να θεωρείται περιβαλλοντικά 
βιώσιμη αν επιβαρύνει το περιβάλλον 
περισσότερο από ό,τι το ωφελεί. Τα 
τεχνικά κριτήρια ελέγχου θα πρέπει να 
προσδιορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις 
που είναι αναγκαίες προκειμένου να μην 
επιβαρύνονται σημαντικά άλλοι στόχοι. 
Κατά τη θέσπιση και την επικαιροποίηση 
των τεχνικών κριτηρίων ελέγχου, η 
Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα 
εν λόγω κριτήρια βασίζονται στα 
διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και ότι 
επικαιροποιούνται τακτικά. Όταν η 
επιστημονική αξιολόγηση δεν καθιστά 
δυνατό τον προσδιορισμό του κινδύνου με 
επαρκή βεβαιότητα, τότε θα πρέπει να 
ισχύει η αρχή της προφύλαξης, σύμφωνα 
με το άρθρο 191 της ΣΛΕΕ.

(24) Μια οικονομική δραστηριότητα δεν 
θα πρέπει να θεωρείται περιβαλλοντικά 
βιώσιμη αν δεν προσδίδει σαφές όφελος 
και επίσης δεν θα πρέπει να επιβαρύνει το 
περιβάλλον περισσότερο από ό,τι το 
ωφελεί και δεν θα πρέπει επίσης να θίγει 
σημαντικά κανέναν από τους άλλους 
περιβαλλοντικούς στόχους. Τα τεχνικά 
κριτήρια ελέγχου με βάση 
εναρμονισμένους δείκτες θα πρέπει να 
προσδιορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις 
που είναι αναγκαίες προκειμένου να μην 
επιβαρύνονται σημαντικά άλλοι στόχοι, 
και την εκτίμηση του αρνητικού 
αντικτύπου. Κατά τη θέσπιση και την 
επικαιροποίηση των τεχνικών κριτηρίων 
ελέγχου και των εναρμονισμένων 
δεικτών, η Επιτροπή θα πρέπει να 
διασφαλίζει ότι τα εν λόγω κριτήρια και οι 
εν λόγω δείκτες είναι εύλογοι, αναλογικοί 
και βασίζονται στα διαθέσιμα 
επιστημονικά στοιχεία, επικαιροποιούνται 
τακτικά και ότι λαμβάνουν υπόψη 
ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα και τον 
κύκλο ζωής των τεχνολογιών. Θα πρέπει 
επίσης να διασφαλίζει ότι 
επικαιροποιούνται τακτικά. Όταν η 
επιστημονική αξιολόγηση δεν καθιστά 
δυνατό τον προσδιορισμό του κινδύνου με 
επαρκή βεβαιότητα, τότε θα πρέπει να 
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ισχύει η αρχή της προφύλαξης, σύμφωνα 
με το άρθρο 191 της ΣΛΕΕ.

Or. en


