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Amandman 54 briše se, a amandman 53 treba glasiti:

Amandman 53

Prijedlog uredbe
Članak 17.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 17. Članak 17.

Revizijska klauzula Revizijska klauzula

1. Do 31. prosinca 2021. i nakon toga 
svake tri godine Komisija objavljuje 
izvješće o primjeni ove Uredbe. U izvješću 
se ocjenjuje sljedeće:

1. Do 31. prosinca 2021. i nakon toga 
svake tri godine Komisija objavljuje 
izvješće o primjeni i učinku ove Uredbe. U 
izvješću se ocjenjuje sljedeće:

(a) napredak u provedbi ove Uredbe s 
obzirom na razvoj kriterija tehničke 
provjere okolišno održivih gospodarskih 

(a) napredak u provedbi ove Uredbe s 
obzirom na razvoj kriterija tehničke 
provjere okolišno održivih gospodarskih 
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djelatnosti; djelatnosti koji se temelje na 
pokazateljima;

(b) moguću potrebu izmjene kriterija 
za određivanje je li određena gospodarska 
djelatnost okolišno održiva koji su 
utvrđeni u ovoj Uredbi;

(b) moguću potrebu izmjene kriterija i 
popisa pokazatelja koji su utvrđeni u ovoj 
Uredbi za određivanje je li određena 
gospodarska djelatnost okolišno održiva u 
cilju poticanja inovacija i održive 
tranzicije;

(c) primjerenost proširenja područja 
primjene ove Uredbe kako bi se obuhvatili 
drugi ciljevi održivosti, posebno socijalni 
ciljevi;

(c) primjerenost proširenja područja 
primjene ove Uredbe kako bi se obuhvatili 
drugi ciljevi održivosti, posebno socijalni 
ciljevi;

(d) upotrebu definicije okolišno 
održivih ulaganja u pravu Unije i na razini 
država članica, uključujući primjerenost 
uspostave mehanizma provjere 
usklađenosti s kriterijima utvrđenima u 
ovoj Uredbi.

(d) upotrebu definicije okolišno 
održivih ulaganja i ulaganja s negativnim 
učinkom na okoliš u pravu Unije i na 
razini država članica, uključujući 
primjerenost preispitivanja ili uspostave 
mehanizma provjere usklađenosti s 
kriterijima koji se temelje na 
pokazateljima utvrđenima u ovoj Uredbi.

(da) učinkovitost taksonomije u 
pogledu usmjeravanja privatnih ulaganja 
u održive aktivnosti.
1.a Komisija do 31. prosinca 2021., a 
nakon toga svake tri godine, preispituje 
područje primjene ove Uredbe ako se 
njome stvara prekomjerno 
administrativno opterećenje ili ako su 
potrebni podaci za sudionike na 
financijskim tržištima nedovoljno 
dostupni.

2. Izvješće se podnosi Europskom 
parlamentu i Vijeću. Komisija izrađuje 
popratne prijedloge ako je potrebno.

2. Izvješća se podnose Europskom 
parlamentu i Vijeću. Komisija izrađuje 
popratne zakonodavne prijedloge ako je 
potrebno.

(Odnosi se na sve jezične verzije.)


