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Проект на законодателна резолюция

Изменение 54 се заличава, а изменение 53 да се чете, както следва:

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 17 Член 17

Клауза за преглед Клауза за преглед

1. До 31 декември 2021 г., а след 
това — на всеки три години, Комисията 
публикува доклад за прилагането на 
настоящия регламент. В този доклад се 
прави оценка на:

1. До 31 декември 2021 г., а след 
това — на всеки три години, Комисията 
публикува доклад за прилагането и 
въздействието на настоящия 
регламент. В този доклад се прави 
оценка на:

a) напредъка по изпълнението на a) напредъка по изпълнението на 



PE630.512v02-00 2/3 RR\1179558BG.docx

BG

настоящия регламент във връзка с 
разработването на технически критерии 
за проверка на екологосъобразните 
икономически дейности;

настоящия регламент във връзка с 
разработването на технически критерии 
за проверка, основани на показатели, 
на екологосъобразните икономически 
дейности;

б) евентуалната необходимост от 
преразглеждане на предвидените в 
настоящия регламент критерии, според 
които дадена икономическа дейност се 
счита за екологосъобразна;

б) евентуалната необходимост от 
преразглеждане на предвидените в 
настоящия регламент критерии и на 
списъка с показатели, според които 
дадена икономическа дейност се счита 
за екологосъобразна, така че да 
улеснява иновациите и устойчивия 
преход;

в) целесъобразността на 
разширяването на обхвата на настоящия 
регламент върху други цели на 
устойчивото развитие, по-специално 
социални цели;

в) целесъобразността на 
разширяването на обхвата на настоящия 
регламент върху други цели на 
устойчивото развитие, по-специално 
социални цели;

г) използването на определението 
за екологосъобразни инвестиции в 
правото на Съюза и на равнището на 
държавите членки, включително 
целесъобразността на създаването на 
механизъм за проверка на 
съответствието с посочените в 
настоящия регламент критерии.

г) използването на определението 
за екологосъобразни инвестиции и за 
инвестиции с отрицателно 
въздействие върху околната среда в 
правото на Съюза и на равнището на 
държавите членки, включително 
целесъобразността на 
преразглеждането или създаването на 
допълнителен механизъм за проверка 
на съответствието с посочените в 
настоящия регламент критерии, 
основани на показатели;
га) ефективността на 
таксономията при насочването на 
частни инвестиции към дейности за 
устойчиво развитие.
1а. До 31 декември 2021 г. и на 
всеки три години след това 
Комисията прави преглед на обхвата 
на настоящия регламент, ако създава 
прекомерна административна 
тежест или ако необходимите данни 
за участниците на финансовите 
пазари не са налични в достатъчна 
степен.

2. Докладът се изпраща на 
Европейския парламент и на Съвета. 
При необходимост Комисията прави 

2. Докладите се изпращат на 
Европейския парламент и на Съвета. 
При необходимост Комисията прави 
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предложения, свързани с доклада. законодателни предложения.

(Отнася се до текстовете на всички езици.)


