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20.3.2019 A8-0175/102

Ändringsförslag 102
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 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13 Artikel 13

De minimigarantier som avses i artikel 3 c 
ska vara förfaranden som genomförs av det 
företag som bedriver en ekonomisk 
verksamhet för att säkerställa att 
principerna och rättigheterna i de åtta 
grundläggande konventioner som tas upp 
i Internationella arbetsorganisationens 
deklaration om grundläggande rättigheter 
och principer i arbetslivet iakttas, 
nämligen: rätten att inte utsättas för 
tvångsarbete, föreningsfriheten, 
arbetstagarnas rätt att organisera sig, 
rätten till kollektiva förhandlingar, lika 
lön för män och kvinnor för arbete av lika 
värde, icke-diskriminering gällande 
möjligheter och behandling med avseende 
på sysselsättning och anställning, liksom 
rätten att inte utsättas för barnarbete.

1. De minimigarantier som avses i 
artikel 3 c ska vara förfaranden som 
genomförs av det företag som bedriver en 
ekonomisk verksamhet för att säkerställa 
att principerna i bilaga Ia iakttas.

1a. Företag som bedriver en 
ekonomisk verksamhet ska anstränga sig 
att genomföra minimigarantierna.
1b. Minimigarantierna ska vara 
förenliga med FN:s vägledande principer 
om företag och mänskliga rättigheter och 
OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet 
inom ansvarsfullt företagande (2018) och 
med bilaga Ia. Tillbörlig aktsamhet avser i 
detta sammanhang det förfarande eller 
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den uppsättning förfaranden som företag 
tillämpar för att fastställa, förebygga, 
begränsa och redovisa hur de hanterar 
sin potentiella och faktiska negativa 
inverkan på mänskliga rättigheter, 
inbegripet arbetstagares mänskliga 
rättigheter, i samband med företagets 
ekonomiska verksamhet, leveranskedjor 
och affärsförbindelser.
1c. Kommissionen ska ges befogenhet 
att komplettera denna artikel genom en 
delegerad akt i vilken de kriterier som 
avgör om kraven i denna artikel är 
uppfyllda anges. Kommissionen ska vid 
utarbetandet av den delegerade akten 
beakta principerna i bilaga Ia. 
Kommissionen ska anta den delegerade 
akten senast den 31 december 2020.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/103

Ändringsförslag 103
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
Bilaga Ia (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga Ia
1. Följande ram ska beaktas vid 
tillämpningen av artikel 13:
a) Principerna och rättigheterna i de 
åtta grundläggande konventioner som tas 
upp i Internationella 
arbetsorganisationens deklaration om 
grundläggande rättigheter och principer i 
arbetslivet, nämligen: rätten att inte 
utsättas för tvångsarbete, 
föreningsfriheten, arbetstagarnas rätt att 
organisera sig, rätten till kollektiva 
förhandlingar, lika lön för män och 
kvinnor för arbete av lika värde, 
icke-diskriminering gällande möjligheter 
och behandling med avseende på 
sysselsättning och anställning, liksom 
rätten att inte utsättas för barnarbete.
b) Det internationella regelverket för 
mänskliga rättigheter.
c) Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna.
d) FN:s vägledande principer för 
företag och mänskliga rättigheter.
e) OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag.
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2. Följande ram ska beaktas vid 
tillämpningen av artikel 13 där så är 
relevant och lämpligt:
a) FN:s principer för ansvarsfulla 
investeringar - rapporteringsram.
b) FAO:s frivilliga riktlinjer för 
ansvarsfull förvaltning av besittningsrätt 
till mark, fiske och skogar inom ramen 
för nationell livsmedelstrygghet.
c) FN:s deklaration om 
ursprungsfolks rättigheter. 
d) FN:s konvention om skydd för 
världens kultur- och naturarv.
e) FN:s Sendairam för 
katastrofriskreducering 2015–2030.
f) Konventionen om biologisk 
mångfald.
g) OECD:s riktlinjer för ansvarsfullt 
företagande för institutionella investerare 
- väsentliga överväganden avseende 
tillbörlig aktsamhet enligt 
OECD:s riktlinjer för multinationella 
investerare (2017).
3. De förfaranden som avses i 
artikel 13.1b ska 
-a) säkerställa att identifieringen och 
hanteringen av hållbarhetsrisker 
integreras tillräckligt i beslutsfattandet 
om investeringar, genom ett krav på att 
investerare ska fastställa, förebygga, 
begränsa och redogöra för ESG-faktorer,
a) ta hänsyn till karaktären och 
omfattningen av företagets verksamhet, 
leveranskedjor och affärsförbindelser,
b) bedöma och ta itu med de negativa 
människorättskonsekvenserna av den 
ekonomiska verksamheten i sig, liksom av 
de produkter och tjänster som 
tillhandahålls genom den ekonomiska 
verksamheten, framför allt genom 
beaktande av deras framställning, 
användning och, i tillämpliga fall, slutet 
på deras livscykel,
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c) vara förenliga med 
försiktighetsprincipen och vara 
riskbaserade, det vill säga att den nivå av 
tillbörlig aktsamhet som tillämpas bör 
vara anpassad till hur allvarliga och 
sannolika de negativa effekterna är; 
tonvikten ska ligga vid att först och främst 
förhindra negativa effekter och, när 
förhindrande inte är möjligt, begränsa, 
förhindra upprepningar och, i 
förekommande fall, avhjälpa effekter,
d) finna stöd i relevant politik och 
relevanta förvaltningssystem i syfte att 
förstärka en systematisk, proaktiv och 
reaktiv strategi för pågående fastställande 
och hantering av 
människorättskonsekvenser,
e) utarbetas genom berörda parters 
deltagande, vilket omfattar arbetstagare 
och övriga potentiellt berörda enskilda 
personer och grupper,
f) tillhandahålla relevant 
information till investerare och övriga 
intressenter så att de kan bedöma om 
minimigarantierna efterlevs.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/104

Ändringsförslag 104
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 14 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. De tekniska 
granskningskriterierna som avses i 
punkt 1 ska säkerställa att 
elproduktionsverksamhet som använder 
fasta fossila bränslen inte betraktas som 
miljömässigt hållbar ekonomisk 
verksamhet. De tekniska 
granskningskriterierna ska säkerställa att 
ekonomisk verksamhet som bidrar till 
koldioxidintensiva inlåsningseffekter inte 
betraktas som miljömässigt hållbar 
ekonomisk verksamhet.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/105

Ändringsförslag 105
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 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17 Artikel 17

Översynsklausul Översynsklausul

1. Senast den 31 december 2021 och 
därefter vart tredje år ska kommissionen 
offentliggöra en rapport om tillämpningen 
av denna förordning. I rapporten ska 
följande utvärderas:

1. Senast den 31 december 2021 och 
därefter vart tredje år ska kommissionen 
offentliggöra en rapport om tillämpningen 
och konsekvenserna av denna förordning. 
I rapporten ska följande utvärderas:

a) Hur genomförandet av denna 
förordning fortskrider med avseende på 
utvecklingen av tekniska 
granskningskriterier för miljömässigt 
hållbara ekonomiska verksamheter.

a) Hur genomförandet av denna 
förordning fortskrider med avseende på 
utvecklingen av tekniska 
indikatorbaserade granskningskriterier för 
miljömässigt hållbara ekonomiska 
verksamheter och verksamheter med 
negativ miljöpåverkan.

b) Det möjliga behovet av att se över 
kriterierna i denna förordning för att 
betrakta en ekonomisk verksamhet som 
miljömässigt hållbar.

b) Det möjliga behovet av att se över 
kriterierna och förteckningen över 
indikatorer i denna förordning för att 
betrakta en ekonomisk verksamhet som 
miljömässigt hållbar eller med negativ 
miljöpåverkan för att underlätta 
innovation och övergången till hållbarhet.

c) Om det är lämpligt att utvidga 
denna förordnings tillämpningsområde till 
att omfatta andra hållbarhetsmål, framför 
allt sociala mål.

c) Vilka åtgärder som krävs och, om 
så är lämpligt, ett lagstiftningsförslag för 
att utvidga denna förordnings 
tillämpningsområde till att omfatta andra 
hållbarhetsmål, framför allt sociala mål, 
inklusive kriterier och indikatorer för 
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företagens sociala ansvar och den sociala 
ekonomin.

ca) En bedömning av effekterna av 
ändringarna av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2013/34/EU1a i artikel 17a.

d) Användningen av definitionen av 
miljömässigt hållbara investeringar i 
unionsrätten, och på medlemsstatsnivå, 
inklusive om det är lämpligt att inrätta en 
mekanism för att kontrollera efterlevnaden 
av kriterierna i denna förordning.

d) Användningen av definitionen av 
miljömässigt hållbara investeringar och 
investeringar med negativ miljöpåverkan i 
unionsrätten, och på medlemsstatsnivå, 
inklusive om det är lämpligt att se över 
eller inrätta ytterligare en mekanism för att 
kontrollera efterlevnaden av 
de indikatorbaserade kriterierna i denna 
förordning.

da) Det eventuella behovet av att 
vidareutveckla de integrerade 
rapporteringskraven i artikel 17a 
avseende vissa stora företags och 
koncerners tillhandahållande av 
icke-finansiell information och 
upplysningar om mångfald i enlighet med 
direktiv 2013/34/EU.
db) Taxonomins ändamålsenlighet när 
det gäller att leda över privata 
investeringar till hållbara verksamheter.
1a. Kommissionen ska senast den 
31 december 2021 och därefter vart tredje 
år se över tillämpningsområdet för denna 
förordning, om den skapar en alltför stor 
administrativ börda eller om nödvändiga 
uppgifter för finansmarknadsaktörerna 
inte är tillräckligt tillgängliga, eller om 
förordningen inte är tillräckligt effektiv 
för att anpassa de finansiella flödena till 
EU:s hållbarhetsmål.
1b. Kommissionen ska 6 månader 
efter denna förordnings ikraftträdande 
lägga fram en rapport med en plan för 
hur man ska utvärdera sociala mål, såsom 
att minska ojämlikheten, främja social 
sammanhållning, social integration och 
ett gott förhållande mellan 
arbetsmarknadens parter, och investering 
i humankapital eller ekonomiskt och 
socialt missgynnade grupper.
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2. Rapporten ska skickas till 
Europaparlamentet och till rådet. 
Kommissionen ska, när så är lämpligt, 
lägga fram åtföljande förslag.

2. Rapporterna ska skickas till 
Europaparlamentet och till rådet. 
Kommissionen ska, när så är lämpligt, 
lägga fram åtföljande lagstiftningsförslag.

____________________
1a Europaparlamentets och rådets direktiv 
2013/34/EU av den 26 juni 2013 om 
årsbokslut, koncernredovisning och 
rapporter i vissa typer av företag, om 
ändring av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2006/43/EG och om 
upphävande av rådets direktiv 
78/660/EEG och 83/349/EEG (EUT L 
182, 29.6.2013, s. 19).

Or. en



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

SV Förenade i mångfalden SV

20.3.2019 A8-0175/106

Ändringsförslag 106
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 17a (ny)
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 19 och artikel 20

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Artikel 17a
Ändringar av direktiv 2013/34/EU
Direktiv 2013/34/EU ska ändras på 
följande sätt:
(1) I artikel 19.2 a ska led eii ersättas 
med följande:

ii) företagets exponering för prisrisk, 
kreditrisk, likviditetsrisk och 
kassaflödesrisk.

”ii) företagets exponering för prisrisk, 
kreditrisk, likviditetsrisk, kassaflödesrisk 
och ESG-risker.”
(2) I artikel 19.2 ska följande led 
läggas till:
”ea) det resultat som uppmätts i 
förhållande till hållbarhetsindikatorer 
som är relevanta för det berörda företaget 
och branschen, på basis av en förteckning 
över harmoniserade 
hållbarhetsindikatorer som ska utvecklas 
och uppdateras av kommissionen, i 
överensstämmelse med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) .../... [EUT: infoga 
hänvisning till förordningen om 
inrättande av en ram för att underlätta 
hållbara investeringar].
eb) scope 1-, 2- och 3-utsläpp,
ec) företagens resultat enligt led g när 
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det gäller att uppnå unionens klimatmål 
att hålla ökningen av den globala 
genomsnittstemperaturen gott och väl 
under 2 °C och strävan efter att begränsa 
den till 1,5 °C över de förindustriella 
nivåerna, i enlighet med Parisavtalet,
ed) andelen av företagens omsättning 
som genereras av ekonomiska 
verksamheter som uppfyller de tekniska 
granskningskriterierna enligt artikel 3 i 
Europaparlamentet och rådets förordning 
(EU) .../... [EUT: infoga hänvisning till 
förordningen om inrättande av en ram för 
att underlätta hållbara investeringar].
ee) andelen av företagens omsättning 
som genereras av ekonomiska 
verksamheter som uppfyller de tekniska 
granskningskriterierna enligt artikel 3a i 
förordning (EU) .../... [EUT: infoga 
hänvisning till förslaget till 
Europaparlamentets och rådets 
förordning om inrättande av en ram för 
att underlätta hållbara investeringar].”
3. I artikel 20.1 ska led c ersättas 
med följande:

c) En beskrivning av de viktigaste 
inslagen i företagets system för 
internkontroll och riskhantering i samband 
med den ekonomiska rapporteringen.

”c) En beskrivning av de viktigaste 
inslagen i företagets system för 
internkontroll och riskhantering i samband 
med den ekonomiska rapporteringen och 
hållbarhetsrapporteringen.”

4. Artikel 20.3 ska ersättas med 
följande:

3. Den lagstadgade revisorn eller 
revisionsföretaget ska avge ett 
revisionsuttalande i enlighet med artikel 
34.1 andra stycket när det gäller den 
information som redovisats i enlighet med 
punkt 1 c och d i den här artikeln och 
kontrollera att den information som avses i 
punkt 1 a, b, e och f i den här artikeln har 
redovisats.

”3. ”Den lagstadgade revisorn eller 
revisionsföretaget ska avge ett 
revisionsuttalande i enlighet med artikel 
34.1 andra stycket när det gäller den 
information som redovisats i enlighet med 
punkt 1 c och d i den här artikeln och i 
enlighet med artikel 19.2 och kontrollera 
att den information som avses i punkt 1 a, 
b, e och f i den här artikeln har 
redovisats.”.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/107

Ändringsförslag 107
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
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Mot bakgrund av det gemensamma 
åtagandet från Europaparlamentet, rådet 
och kommissionen om att följa principerna 
i den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter för att stödja hållbar tillväxt för 
alla och för att erkänna betydelsen av 
internationella miniminormer för 
mänskliga rättigheter och 
arbetstagarrättigheter, bör efterlevnaden av 
minimigarantier vara ett krav för att 
ekonomiska verksamheter ska kvalificera 
sig som miljömässigt hållbara. Av denna 
anledning bör ekonomiska verksamheter 
bara kvalificera sig som miljömässigt 
hållbara om de bedrivs med beaktande av 
Internationella arbetsorganisationens 
(nedan kallad ILO) förklaring om 
grundläggande rättigheter och principer i 
arbetslivet och de åtta grundläggande 
ILO-konventionerna. I de grundläggande 
ILO-konventionerna definieras de 
mänskliga rättigheter och 
arbetstagarrättigheter som företag måste 
följa. Flera av dessa internationella normer 
slås också fast i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna, 
i synnerhet förbudet mot slaveri och 
tvångsarbete och principen om icke-

(21) Mot bakgrund av det gemensamma 
åtagandet från Europaparlamentet, rådet 
och kommissionen om att följa principerna 
i den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter för att stödja hållbar tillväxt för 
alla och för att erkänna betydelsen av 
internationella miniminormer för 
mänskliga rättigheter och 
arbetstagarrättigheter, bör efterlevnaden av 
minimigarantier vara ett krav för att 
ekonomiska verksamheter ska kvalificera 
sig som miljömässigt hållbara. Av denna 
anledning bör ekonomiska verksamheter 
bara kvalificera sig som miljömässigt 
hållbara om de bedrivs med beaktande av 
Internationella arbetsorganisationens 
(nedan kallad ILO) förklaring om 
grundläggande rättigheter och principer i 
arbetslivet och de åtta grundläggande 
ILO-konventionerna samt med beaktande 
av det internationella regelverket för 
mänskliga rättigheter, EU:s stadga om de 
grundläggande rättigheterna, 
FN:s förklaring om urbefolkningars 
rättigheter, FN:s konvention om skydd för 
världens kultur- och naturarv, 
FN:s vägledande principer för företag och 
mänskliga rättigheter och 
OECD:s riktlinjer för multinationella 
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diskriminering. Dessa minimigarantier 
påverkar inte tillämpningen av striktare 
krav gällande miljö, hälsa och säkerhet 
samt social hållbarhet som anges i 
unionsrätten, i tillämpliga fall.

företag och FN:s principer för 
ansvarsfulla investeringar. Investerare 
bör också ta hänsyn till OECD:s riktlinjer 
om tillbörlig aktsamhet inom ansvarsfullt 
företagande (2018). Tillbörlig aktsamhet 
betyder i detta sammanhang de 
förfaranden som företag genomför för att 
fastställa, förhindra, begränsa och 
redovisa hållbarhetsrisker i den mening 
som avses i förordning (EU) .../...  
[EUT: infoga hänvisning till 
förordningen om information som ska 
lämnas avseende hållbara investeringar 
och hållbarhetsrisker och dess bilaga I]. 
I de grundläggande ILO-konventionerna 
definieras de mänskliga rättigheter och 
arbetstagarrättigheter som företag måste 
följa. Flera av dessa internationella normer 
slås också fast i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna, 
i synnerhet förbudet mot slaveri och 
tvångsarbete och principen om icke-
diskriminering. Dessa minimigarantier 
påverkar inte tillämpningen av striktare 
krav gällande miljö, hälsa och säkerhet 
samt social hållbarhet som anges i 
unionsrätten, i tillämpliga fall.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/108

Ändringsförslag 108
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
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) En ekonomisk verksamhet bör inte 
betraktas som miljömässigt hållbar om den 
skadar miljön mer än den gynnar den. De 
tekniska granskningskriterierna bör 
fastställa de minimikrav som är 
nödvändiga för att undvika avsevärd skada 
på övriga mål. När kommissionen 
fastställer och uppdaterar de tekniska 
granskningskriterierna bör den säkerställa 
att de baseras på tillgängliga vetenskapliga 
bevis och att de uppdateras regelbundet. 
Om den vetenskapliga utvärderingen inte 
gör det möjligt att fastställa risken med 
tillräcklig visshet bör 
försiktighetsprincipen gälla, i linje med 
artikel 191 i EUF-fördraget.

(24) En ekonomisk verksamhet bör inte 
betraktas som miljömässigt hållbar om den 
inte medför en nettovinst, och den bör inte 
heller avsevärt skada något av de övriga 
miljömålen. De tekniska 
granskningskriterierna, baserade på 
harmoniserade indikatorer, bör fastställa 
de minimikrav som är nödvändiga för att 
undvika avsevärd skada på övriga mål och 
bedömningen av negativa konsekvenser. 
När kommissionen fastställer och 
uppdaterar de tekniska 
granskningskriterierna och harmoniserade 
indikatorerna bör den säkerställa att de är 
rimliga, proportionerliga och baseras på 
tillgängliga vetenskapliga bevis och tar 
hänsyn till hela värdekedjan och teknikers 
livscykel. Kommissionen bör också se till 
att de uppdateras regelbundet. Om den 
vetenskapliga utvärderingen inte gör det 
möjligt att fastställa risken med tillräcklig 
visshet bör försiktighetsprincipen gälla, i 
linje med artikel 191 i EUF-fördraget.
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