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Amendamentul 54 se elimină și amendamentul 53 se citește după cum urmează:

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 17 Articolul 17

Clauza de reexaminare Clauza de reexaminare

1. Până la 31 decembrie 2021, și 
ulterior o dată la trei ani, Comisia publică 
un raport privind aplicarea prezentului 
regulament. Respectivul raport evaluează 
următoarele:

1. Până la 31 decembrie 2021 și, 
ulterior, o dată la trei ani, Comisia publică 
un raport privind aplicarea și impactul 
prezentului regulament. Respectivul raport 
evaluează următoarele:

(a) progresele înregistrate în punerea în 
aplicare a prezentului regulament în ceea 
ce privește elaborarea criteriilor tehnice de 

(a) progresele înregistrate în punerea în 
aplicare a prezentului regulament în ceea 
ce privește elaborarea criteriilor tehnice de 
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examinare pentru activități economice 
durabile din punctul de vedere al mediului;

examinare bazate pe indicatori pentru 
activități economice durabile din punctul 
de vedere al mediului;

(b) posibila necesitate de a revizui 
criteriile stabilite în prezentul regulament 
pentru luarea în considerare a unei 
activități economice durabile din punctul 
de vedere al mediului;

(b) posibila necesitate de a revizui lista 
indicatorilor și criteriile stabilite în 
prezentul regulament pentru luarea în 
considerare a unei activități economice 
durabile din punctul de vedere al mediului 
pentru a facilita inovarea și tranziția 
sustenabilă;

(c) oportunitatea extinderii domeniului 
de aplicare al prezentului regulament 
pentru a cuprinde alte obiective de 
durabilitate, în special obiective sociale;

(c) oportunitatea extinderii domeniului 
de aplicare al prezentului regulament 
pentru a cuprinde alte obiective de 
durabilitate, în special obiective sociale;

(d) utilizarea definiției conceptului de 
investiție durabilă din punctul de vedere al 
mediului în dreptul Uniunii și la nivelul 
statelor membre, inclusiv oportunitatea 
înființării unui mecanism de verificare a 
conformității cu criteriile stabilite în 
prezentul regulament.

(d) utilizarea definiției conceptului de 
„investiție durabilă din punctul de vedere 
al mediului” și de „investiție cu impact 
negativ asupra mediului” în dreptul 
Uniunii și la nivelul statelor membre, 
inclusiv oportunitatea revizuirii sau a 
creării unui mecanism suplimentar de 
verificare a conformității cu criteriile, 
bazat pe indicatorii stabiliți în prezentul 
regulament.

(da) eficacitatea taxonomiei în ceea ce 
privește canalizarea investițiilor private 
către activități sustenabile.
1a. Până la 31 decembrie 2021 și, 
ulterior, o dată la trei ani, Comisia 
revizuiește domeniul de aplicare al 
prezentului regulament în cazul în care el 
creează o sarcină administrativă excesivă 
sau în cazul în care datele necesare 
pentru participanții la piețele financiare 
sunt insuficient disponibile.

2. Raportul este transmis 
Parlamentului European și Consiliului. 
După caz, Comisia prezintă propuneri 
însoțitoare.

2. Rapoartele sunt transmise 
Parlamentului European și Consiliului. 
După caz, Comisia prezintă propuneri 
legislative însoțitoare.

(Privește toate versiunile lingvistice.)


