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Amendment 54 wordt geschrapt en amendement 53 wordt als volgt gelezen:

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 17 Artikel 17

Evaluatieclausule Evaluatieclausule

1. Uiterlijk 31 december 2021, en 
daarna om de drie jaar, maakt de 
Commissie een verslag over de toepassing 
van deze verordening bekend. In dat 
verslag wordt een beoordeling gemaakt van 
de volgende punten:

1. Uiterlijk 31 december 2021, en 
daarna om de drie jaar, maakt de 
Commissie een verslag over de toepassing 
en effecten van deze verordening bekend. 
In dat verslag wordt een beoordeling 
gemaakt van de volgende punten:

(a) de vooruitgang bij de (a) de vooruitgang bij de 



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

NL

tenuitvoerlegging van deze verordening ten 
aanzien van de uitwerking van technische 
screeningcriteria voor ecologisch duurzame 
economische activiteiten;

tenuitvoerlegging van deze verordening ten 
aanzien van de uitwerking van technische 
screeningcriteria op basis van indicatoren 
voor ecologisch duurzame economische 
activiteiten;

(b) de eventuele noodzaak van een 
herziening van de in deze verordening 
beschreven criteria om een economische 
activiteit als ecologisch duurzaam te 
beschouwen;

(b) de eventuele noodzaak van een 
herziening van de in deze verordening 
beschreven criteria en de lijst van 
indicatoren om een economische activiteit 
als ecologisch duurzaam te beschouwen 
om innovatie en de transitie naar 
duurzaamheid te faciliteren;

(c) de vraag of het passend is het 
toepassingsgebied van deze verordening uit 
te breiden tot andere 
duurzaamheidsdoelstellingen, met name 
sociale duurzaamheidsdoelstellingen;

(c) de vraag of het passend is het 
toepassingsgebied van deze verordening uit 
te breiden tot andere 
duurzaamheidsdoelstellingen, met name 
sociale duurzaamheidsdoelstellingen;

(d) het gebruik van de definitie van 
"ecologisch duurzame belegging" in het 
Unierecht en op lidstaatniveau, met 
inbegrip van de vraag of het passend is een 
controlemechanisme op te zetten voor de 
inachtneming van de in deze verordening 
uiteengezette criteria.

(d) het gebruik van de definitie van 
"ecologisch duurzame belegging" en 
"belegging met een negatief milieueffect" 
in het Unierecht en op lidstaatniveau, met 
inbegrip van de vraag of het passend is het 
controlemechanisme te herzien of 
aanvullende mechanismen op te zetten 
voor de inachtneming van de in deze 
verordening uiteengezette criteria op basis 
van indicatoren;
(d bis) de doeltreffendheid van de 
taxonomie voor het kanaliseren van 
particuliere beleggingen naar duurzame 
activiteiten.
1 bis. Uiterlijk 31 december 2021, en 
daarna om de drie jaar, herziet de 
Commissie het toepassingsgebied van deze 
verordening indien deze buitensporige 
administratieve lasten met zich meebrengt 
of indien er te weinig gegevens 
beschikbaar zijn voor financiële 
marktdeelnemers.

2. Dit verslag wordt naar het Europees 
Parlement en de Raad gezonden. Indien 
nodig werkt de Commissie begeleidende 
voorstellen uit.

2. Deze verslagen worden naar het 
Europees Parlement en de Raad gezonden. 
Indien nodig werkt de Commissie 
begeleidende wetgevingsvoorstellen uit.

(Betreft alle taalversies.)


