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qafas biex jiġi ffaċilitat l-investiment sostenibbli
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L-Emenda 54 hija mħassra u l-emenda 53 għandha taqra:

Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 17 Artikolu 17

Klawsola ta' rieżami Klawsola ta' rieżami

1. Sal-31 ta' Diċembru 2021 u 
sussegwentement kull tliet snin wara, il-
Kummissjoni għandha tippubblika rapport 
dwar l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament. 
Dak ir-rapport għandu jevalwa:

1. Sal-31 ta' Diċembru 2021 u 
sussegwentement kull tliet snin wara, il-
Kummissjoni għandha tippubblika rapport 
dwar l-applikazzjoni u l-impatt ta' dan ir-
Regolament. Dak ir-rapport għandu 
jevalwa:

(a) il-progress dwar l-implimentazzjoni 
ta' dan ir-Regolament fir-rigward tal-
iżvilupp tal-kriterji tekniċi ta' skrinjar għal 

(a) il-progress dwar l-implimentazzjoni 
ta' dan ir-Regolament fir-rigward tal-
iżvilupp tal-kriterji tekniċi ta' skrinjar 
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attivitajiet ekonomiċi ambjentalment 
sostenibbli;

ibbażati fuq indikaturi għal attivitajiet 
ekonomiċi ambjentalment sostenibbli;

(b) il-ħtieġa possibbli li jiġu riveduti l-
kriterji stabbiliti f'dan ir-Regolament biex 
titqies attività ekonomika ambjentalment 
sostenibbli;

(b) il-ħtieġa possibbli li jiġu riveduti l-
kriterji u l-lista ta' indikaturi stabbiliti 
f'dan ir-Regolament biex titqies attività 
ekonomika ambjentalment sostenibbli biex 
tiffaċilita l-innovazzjoni u t-tranżizzjoni 
sostenibbli;

(c) l-adegwatezza li jiġi estiż il-kamp 
ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament biex 
ikopri objettivi oħrajn dwar is-
sostenibbiltà, b'mod partikolari objettivi 
soċjali;

(c) l-adegwatezza li jiġi estiż il-kamp 
ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament biex 
ikopri objettivi oħrajn dwar is-
sostenibbiltà, b'mod partikolari objettivi 
soċjali;

(d) l-użu tad-definizzjoni ta' 
investiment ambjentalment sostenibbli fid-
dritt tal-Unjoni, u fil-livell tal-Istat 
Membru, inkluża l-adegwatezza tat-
twaqqif ta' mekkaniżmu ta' verifika tal-
konformità mal-kriterji stabbiliti f'dan ir-
Regolament.

(d) l-użu tad-definizzjoni ta' 
investiment ambjentalment sostenibbli u 
investimenti b'impatt ambjentali negattiv 
fid-dritt tal-Unjoni, u fil-livell tal-Istat 
Membru, inkluża l-adegwatezza tar-
rieżami jew tat-twaqqif ta' mekkaniżmu ta' 
verifika addizzjonali tal-konformità mal-
kriterji bbażati fuq indikaturi stabbiliti 
f'dan ir-Regolament.

(da) l-effettività tat-tassonomija fit-
twassil ta' investimenti privati f'attivitajiet 
sostenibbli.
1a. Sal-31 ta' Diċembru 2021, u 
sussegwentement kull tliet snin minn 
hemm 'il quddiem, il-Kummissjoni 
għandha tirrieżamina l-kamp ta' 
applikazzjoni ta' dan ir-Regolament jekk 
joħloq piż amministrattiv eċċessiv jew jekk 
id-data meħtieġa għall-parteċipanti fis-
swieq finanzjarji ma tkunx disponibbli 
biżżejjed.

2. Ir-rapport għandu jintbagħat lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Il-
Kummissjoni għandha tagħmel proposti ta' 
akkumpanjament meta jkun xieraq.

2. Ir-rapporti għandhom jintbagħtu 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Il-
Kummissjoni għandha tagħmel proposti 
leġiżlattivi ta' akkumpanjament meta jkun 
xieraq.
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(Taffettwa l-verżjonijiet lingwistiċi kollha.)


