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Изменение  124 

Фулвио Мартушело 

 

Предложение за регламент 

Заглавие 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Предложение за 

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

за създаване на рамка за насърчаване на 

инвестициите в устойчиво развитие 

(текст от значение за ЕИП) 

Предложение за 

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

за създаване на рамка за насърчаване на 

финансирането за устойчиво развитие 

(текст от значение за ЕИП) 

Or. en 

 

Изменение  125 

Мирей Д'Орнано 

 

Предложение за регламент 

Съображение 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) С член 3, параграф 3 от Договора 

за Европейския съюз се цели 

създаването на вътрешен пазар, който 

работи за устойчивото развитие на 

Европа, основаващо се, наред с другото, 

на балансиран икономически растеж и 

високо равнище на защита и 

подобряване качеството на околната 

среда. 

(1) С член 3, параграф 3 от Договора 

за Европейския съюз се цели 

създаването на вътрешен пазар, който 

работи за устойчивото развитие на 

Европа, основаващо се, наред с другото, 

на балансиран икономически растеж и 

високо равнище на защита и 

подобряване качеството на околната 

среда. Постигнатите резултати, 

както в областта на икономическия 

растеж, така и в областта на 

опазването на околната среда, са 

много отдалечени от припомнените 

тук цели. 

Or. fr 

 

Изменение  126 
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Симона Бонафе, Луиджи Моргано 

 

Предложение за регламент 

Съображение 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) С член 3, параграф 3 от Договора 

за Европейския съюз се цели 

създаването на вътрешен пазар, който 

работи за устойчивото развитие на 

Европа, основаващо се, наред с другото, 

на балансиран икономически растеж и 

високо равнище на защита и 

подобряване качеството на околната 

среда. 

(1) С член 3, параграф 3 от Договора 

за Европейския съюз се цели 

създаването на вътрешен пазар, който 

работи за устойчивото развитие на 

Европа, основаващо се, наред с другото, 

на балансиран икономически растеж, 

социален напредък и високо равнище 

на защита и подобряване качеството на 

околната среда. 

Or. en 

 

Изменение  127 

Симона Бонафе, Луиджи Моргано 

 

Предложение за регламент 

Съображение 3а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (3a) През ноември 2017 г. 

Европейският парламент, Съветът и 

Комисията обявиха и подписаха 

Европейския стълб на социалните 

права в полза на Европа, която 

работи за справяне с безработицата, 

бедността и дискриминацията, като 

предоставя равни възможности на 

младите и уязвимите. Всеобхватното 

и задълбочено прилагане на стълба 

може да бъде улеснено чрез 

съгласуване на финансовите потоци с 

такъв път. 

Or. en 

 

Изменение  128 
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Мирей Д'Орнано 

 

Предложение за регламент 

Съображение 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) Устойчивостта и преходът към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата кръгова 

икономика, в която ресурсите се 

използват по-ефикасно, са ключ към 

осигуряване на дългосрочната 

конкурентоспособност на икономиката 

на Съюза. Устойчивото развитие 

отдавна е залегнало в сърцевината на 

проекта за Европейския съюз и неговите 

социални и екологични измерения са 

признати в договорите на ЕС. 

(4) Устойчивостта и преходът към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата кръгова 

икономика, в която ресурсите се 

използват по-ефикасно, са ключ към 

осигуряване на дългосрочната 

конкурентоспособност на икономиката 

на Съюза. Устойчивото развитие 

отдавна е залегнало в сърцевината на 

проекта за Европейския съюз и неговите 

социални и екологични измерения са 

признати в договорите на ЕС, но то 

продължава да изглежда само като 

добро намерение, тъй като 

резултатите са разочароващи от 

социална и екологична гледна точка. 

Or. fr 

 

Изменение  129 

Луиджи Моргано 

 

Предложение за регламент 

Съображение 4а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (4a) Работната група на високо 

равнище относно инвестирането в 

социална инфраструктура в Европа 

публикува през януари 2018 г. своя 

доклад, според който недостигът на 

инвестиции в социална 

инфраструктура в ЕС е най-малко 

100 – 150 милиарда евро годишно, а 

общият недостиг е над 1,5 трилиона 

евро за периода 2018 – 2030 г. 

Or. en 
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Изменение  130 

Люк Минг Фланаган 

 

Предложение за регламент 

Съображение 4а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (4a) Големите търговски 

споразумения като ТПТИ, ВИТС, 

споразумението за икономическо 

партньорство между ЕС и Япония и 

т.н. и произтичащият от това 

увеличен масов транспорт на стоки 

могат да имат значително 

отрицателно въздействие върху 

околната среда; 

Or. en 

 

Изменение  131 

Щефан Геролд 

 

Предложение за регламент 

Съображение 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) През декември 2016 г. Комисията 

възложи на експертна група на високо 

равнище да разработи цялостна и 

всеобхватна стратегия на Съюза за 

финансиране за устойчиво развитие. В 

публикувания на 31 януари 2018 г. 

доклад на експертната група на високо 

равнище24 се призовава за създаването 

на равнището на Съюза на технически 

надеждна система за класификация, 

която да внесе яснота относно това кои 

дейности са „зелени“ или 

„екологосъобразни“, като се започне 

със смекчаване на последиците от 
изменението на климата. 

(5) През декември 2016 г. Комисията 

възложи на експертна група на високо 

равнище да разработи цялостна и 

всеобхватна стратегия на Съюза за 

финансиране за устойчиво развитие. В 

публикувания на 31 януари 2018 г. 

доклад на експертната група на високо 

равнище24 се призовава за създаването 

на равнището на Съюза на технически 

надеждна система за класификация, 

която да внесе яснота относно това кои 

дейности са „зелени“ или 

„екологосъобразни“, като най-напред 

следва да бъдат класифицирани 

дейностите, които допринасят за 

намаляване на човешкото 
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въздействие върху изменението на 

климата. 

_________________ _________________ 

24 Окончателен доклад на експертната 

група на високо равнище на ЕС по 

финансирането за устойчиво развитие – 

„Финансиране на устойчива европейска 

икономика“, достъпен на адрес: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180

131-sustainable-finance-final-

report_en.pdf. 

24 Окончателен доклад на експертната 

група на високо равнище на ЕС по 

финансирането за устойчиво развитие – 

„Финансиране на устойчива европейска 

икономика“, достъпен на адрес: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180

131-sustainable-finance-final-

report_en.pdf. 

Or. de 

 

Изменение  132 

Симона Бонафе, Луиджи Моргано 

 

Предложение за регламент 

Съображение 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) През март 2018 г. Комисията 

публикува своя „План за действие: 

Финансиране за устойчив растеж“25, 

установяващ амбициозна и всеобхватна 

стратегия за финансиране за устойчиво 

развитие. Една от определените в него 

цели е пренасочване на капиталовите 

потоци към инвестиции, свързани с 

устойчивото развитие, за да се постигне 

устойчив и приобщаващ икономически 

растеж. Най-важната и неотложна 

мярка, предвидена в плана за действие, е 

създаването на единна система за 

класификация на дейностите, 

свързани с устойчивото развитие. В 

плана за действие е отчетено, че 

пренасочването на капиталови потоци 

към дейности, които са по-тясно 

свързани с устойчивото развитие, 

трябва да се основава на общо 

разбиране за това, какво означава 

„устойчиво“. Като първа стъпка, 

установяването на ясни насоки за това 

(6) През март 2018 г. Комисията 

публикува своя „План за действие: 

Финансиране за устойчив растеж“25, 

установяващ амбициозна и всеобхватна 

стратегия за финансиране за устойчиво 

развитие. Една от определените в него 

цели е пренасочване на капиталовите 

потоци към инвестиции, свързани с 

устойчивото развитие, за да се постигне 

устойчив и приобщаващ икономически 

растеж. Най-важната и неотложна 

мярка, предвидена в плана за действие, е 

създаването на единна система за 

класификация на устойчивите 

дейности и на показатели за 

установяване на степента на 

устойчивост на тези дейности. В 

плана за действие е отчетено, че 

пренасочването на капиталови потоци 

към дейности, които са по-тясно 

свързани с устойчивото развитие, 

трябва да се основава на общо 

цялостно разбиране за въздействието 
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кои дейности допринасят за постигането 

на екологичните цели следва да 

спомогне за по-доброто осведомяване 

на инвеститорите относно 

инвестициите, финансиращи 

екологосъобразни икономически 

дейности. На по-късен етап могат да 

бъдат разработени допълнителни 

насоки относно дейностите, които 

допринасят за други цели на 

устойчивото развитие, включително 

социални. 

на икономическите дейности и 

инвестиции върху устойчивостта. 

Като първа стъпка, установяването на 

ясни насоки за това кои дейности 

допринасят за постигането на 

екологичните цели следва да спомогне 

за по-доброто осведомяване на 

инвеститорите относно инвестициите, 

финансиращи екологосъобразни 

икономически дейности. Успоредно с 

това се разработват допълнителни 

насоки относно дейностите, които 

допринасят за социалните цели, като 

се има предвид, че Целите на ООН за 

устойчиво развитие обхващат 

всичките три стълба за 

устойчивост: екологичен, социален и 

икономически/управленски. Това 

отразява и заключенията на 

Европейския съвет от 20 юни 2017 г., 

с които се потвърждава 

ангажиментът на Съюза и 

държавите членки за цялостно, 

съгласувано, всеобхватно, 

интегрирано и ефективно изпълнение 

на Програмата до 2030 г. 

_________________ _________________ 

25 COM(2018) 97 final. 25 COM(2018) 97 final. 

Or. en 

Обосновка 

Постигането на ЦУР в Европейския съюз изисква насочването на капиталови потоци 

към устойчиви инвестиции. Предлагането на финансови продукти и услуги, които 

преследват социално устойчиви цели, е ефективен начин за насочване на частните 

инвестиции към устойчиви дейности. За постигането на тази цел ЦУР и 

Европейският стълб на социалните права предлагат богата и полезна основа за 

изграждане на социална таксономия, която допълва таксономията, изградена върху 

екологични цели. ЦУР се основават на предпоставката, че околната среда, 

обществото и икономическото развитие са взаимосвързани и трябва да бъдат 

разглеждани по интегриран начин. Така успоредното разработване на таксономии 

дава възможност да се изследват тези взаимовръзки. 

 

Изменение  133 
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Елена Джентиле 

 

Предложение за регламент 

Съображение 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) През март 2018 г. Комисията 

публикува своя „План за действие: 

Финансиране за устойчив растеж“25, 

установяващ амбициозна и всеобхватна 

стратегия за финансиране за устойчиво 

развитие. Една от определените в него 

цели е пренасочване на капиталовите 

потоци към инвестиции, свързани с 

устойчивото развитие, за да се постигне 

устойчив и приобщаващ икономически 

растеж. Най-важната и неотложна 

мярка, предвидена в плана за действие, 

е създаването на единна система за 

класификация на дейностите, свързани с 

устойчивото развитие. В плана за 

действие е отчетено, че пренасочването 

на капиталови потоци към дейности, 

които са по-тясно свързани с 

устойчивото развитие, трябва да се 

основава на общо разбиране за това, 

какво означава „устойчиво“. Като 

първа стъпка, установяването на ясни 

насоки за това кои дейности допринасят 

за постигането на екологичните цели 

следва да спомогне за по-доброто 

осведомяване на инвеститорите относно 

инвестициите, финансиращи 

екологосъобразни икономически 

дейности. На по-късен етап могат да 

бъдат разработени допълнителни насоки 

относно дейностите, които допринасят 

за други цели на устойчивото развитие, 

включително социални. 

(6) През март 2018 г. Комисията 

публикува своя „План за действие: 

Финансиране за устойчив растеж“25, 

установяващ амбициозна и всеобхватна 

стратегия за финансиране за устойчиво 

развитие. Една от определените в него 

цели е пренасочване на капиталовите 

потоци към инвестиции, свързани с 

устойчивото развитие, за да се постигне 

устойчив и приобщаващ икономически 

растеж. Най-важните и неотложни 

мерки, предвидени в плана за действие, 

са създаването на единна система за 

класификация на дейностите и на 

показатели за установяване на 

устойчиви дейности. В плана за 

действие е отчетено, че пренасочването 

на капиталови потоци към дейности, 

които са по-тясно свързани с 

устойчивото развитие, трябва да се 

основава на общо цялостно разбиране 

за икономическите дейности и 

инвестиции върху екологичната и 

социалната устойчивост и 

ефективното използване на 

ресурсите. Като първа стъпка, 

установяването на ясни насоки за това 

кои дейности допринасят за постигането 

на екологичните цели следва да 

спомогне за по-доброто осведомяване 

на инвеститорите относно 

инвестициите, финансиращи устойчиви 

икономически дейности. На по-късен 

етап могат да бъдат разработени 

допълнителни насоки относно 

дейностите, които допринасят за други 

цели на устойчивото развитие, 

включително социални. 

_________________ _________________ 

25 COM(2018) 97 final. 25 COM(2018) 97 final. 
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Or. en 

 

Изменение  134 

Ан Сандер 

 

Предложение за регламент 

Съображение 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) През март 2018 г. Комисията 

публикува своя „План за действие: 

Финансиране за устойчив растеж“25, 

установяващ амбициозна и всеобхватна 

стратегия за финансиране за устойчиво 

развитие. Една от определените в него 

цели е пренасочване на капиталовите 

потоци към инвестиции, свързани с 

устойчивото развитие, за да се постигне 

устойчив и приобщаващ икономически 

растеж. Най-важната и неотложна 

мярка, предвидена в плана за действие, е 

създаването на единна система за 

класификация на дейностите, свързани с 

устойчивото развитие. В плана за 

действие е отчетено, че пренасочването 

на капиталови потоци към дейности, 

които са по-тясно свързани с 

устойчивото развитие, трябва да се 

основава на общо разбиране за това, 

какво означава „устойчиво“. Като първа 

стъпка, установяването на ясни насоки 

за това кои дейности допринасят за 

постигането на екологичните цели 

следва да спомогне за по-доброто 

осведомяване на инвеститорите относно 

инвестициите, финансиращи 

екологосъобразни икономически 

дейности. На по-късен етап могат да 

бъдат разработени допълнителни насоки 

относно дейностите, които допринасят 

за други цели на устойчивото развитие, 

включително социални. 

(6) През март 2018 г. Комисията 

публикува своя „План за действие: 

Финансиране за устойчив растеж“25, 

установяващ амбициозна и всеобхватна 

стратегия за финансиране за устойчиво 

развитие. Една от определените в него 

цели е пренасочване на капиталовите 

потоци към инвестиции, свързани с 

устойчивото развитие, за да се постигне 

устойчив и приобщаващ икономически 

растеж. Най-важната и неотложна 

мярка, предвидена в плана за действие, е 

създаването на единна система за 

класификация на дейностите и на 

показатели, измерващи въглеродния 

отпечатък на устойчивите 

дейности. В плана за действие е 

отчетено, че пренасочването на 

капиталови потоци към дейности, които 

са по-тясно свързани с устойчивото 

развитие, трябва да се основава на общо 

разбиране за това, какво означава 

„устойчиво“. Като първа стъпка, 

установяването на ясни насоки за това 

кои дейности допринасят за постигането 

на екологичните цели следва да 

спомогне за по-доброто осведомяване 

на инвеститорите относно 

инвестициите, финансиращи 

екологосъобразни икономически 

дейности. На по-късен етап могат да 

бъдат разработени допълнителни насоки 

относно дейностите, които допринасят 

за други цели на устойчивото развитие, 

включително социални. 
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Изменение  135 

Димитриос Пападимулис 

 

Предложение за регламент 

Съображение 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) През март 2018 г. Комисията 

публикува своя „План за действие: 

Финансиране за устойчив растеж“25, 

установяващ амбициозна и всеобхватна 

стратегия за финансиране за устойчиво 

развитие. Една от определените в него 

цели е пренасочване на капиталовите 

потоци към инвестиции, свързани с 

устойчивото развитие, за да се постигне 

устойчив и приобщаващ икономически 

растеж. Най-важната и неотложна 

мярка, предвидена в плана за действие, е 

създаването на единна система за 

класификация на дейностите, свързани с 

устойчивото развитие. В плана за 

действие е отчетено, че пренасочването 

на капиталови потоци към дейности, 

които са по-тясно свързани с 

устойчивото развитие, трябва да се 

основава на общо разбиране за това, 

какво означава „устойчиво“. Като първа 

стъпка, установяването на ясни насоки 

за това кои дейности допринасят за 

постигането на екологичните цели 

следва да спомогне за по-доброто 

осведомяване на инвеститорите относно 

инвестициите, финансиращи 

екологосъобразни икономически 

дейности. На по-късен етап могат да 

бъдат разработени допълнителни насоки 

относно дейностите, които допринасят 

за други цели на устойчивото развитие, 

(6) През март 2018 г. Комисията 

публикува своя „План за действие: 

Финансиране за устойчив растеж“25, 

установяващ амбициозна и всеобхватна 

стратегия за финансиране за устойчиво 

развитие. Една от определените в него 

цели е пренасочване на капиталовите 

потоци към инвестиции, свързани с 

устойчивото развитие, за да се постигне 

устойчив и приобщаващ икономически 

растеж. Най-важната и неотложна 

мярка, предвидена в плана за действие, е 

създаването на единна система за 

класификация на дейностите, свързани с 

устойчивото развитие. В плана за 

действие е отчетено, че пренасочването 

на капиталови потоци към дейности, 

които са по-тясно свързани с 

устойчивото развитие, трябва да се 

основава на общо разбиране за това, 

какво означава „устойчиво“. Като първа 

стъпка, установяването на ясни насоки 

за това кои дейности допринасят за 

постигането на екологичните цели 

следва да спомогне за по-доброто 

осведомяване на инвеститорите относно 

инвестициите, финансиращи 

екологосъобразни икономически 

дейности. Скоро след това, на по-късен 

етап следва да бъдат разработени 

допълнителни насоки относно 

дейностите, които допринасят за други 

цели на устойчивото развитие, 
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включително социални. включително социални и управленски. 

_________________ _________________ 

25 COM(2018) 97 final. 25 COM(2018) 97 final. 

Or. en 

 

Изменение  136 

Паул Танг, Перванш Берес 

 

Предложение за регламент 

Съображение 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) През март 2018 г. Комисията 

публикува своя „План за действие: 

Финансиране за устойчив растеж“25, 

установяващ амбициозна и всеобхватна 

стратегия за финансиране за устойчиво 

развитие. Една от определените в него 

цели е пренасочване на капиталовите 

потоци към инвестиции, свързани с 

устойчивото развитие, за да се постигне 

устойчив и приобщаващ икономически 

растеж. Най-важната и неотложна 

мярка, предвидена в плана за действие, е 

създаването на единна система за 

класификация на дейностите, свързани с 

устойчивото развитие. В плана за 

действие е отчетено, че пренасочването 

на капиталови потоци към дейности, 

които са по-тясно свързани с 

устойчивото развитие, трябва да се 

основава на общо разбиране за това, 

какво означава „устойчиво“. Като първа 

стъпка, установяването на ясни насоки 

за това кои дейности допринасят за 

постигането на екологичните цели 

следва да спомогне за по-доброто 

осведомяване на инвеститорите относно 

инвестициите, финансиращи 

екологосъобразни икономически 

дейности. На по-късен етап могат да 

бъдат разработени допълнителни насоки 

относно дейностите, които допринасят 

(6) През март 2018 г. Комисията 

публикува своя „План за действие: 

Финансиране за устойчив растеж“25, 

установяващ амбициозна и всеобхватна 

стратегия за финансиране за устойчиво 

развитие. Една от определените в него 

цели е пренасочване на капиталовите 

потоци към инвестиции, свързани с 

устойчивото развитие, за да се постигне 

устойчив и приобщаващ икономически 

растеж. Най-важната и неотложна 

мярка, предвидена в плана за действие, е 

създаването на единна система за 

класификация на дейностите, свързани с 

устойчивото развитие. В плана за 

действие е отчетено, че пренасочването 

на капиталови потоци към дейности, 

които са по-тясно свързани с 

устойчивото развитие, трябва да се 

основава на общо разбиране за това, 

какво означава „устойчиво“. Като първа 

стъпка, установяването на ясни насоки 

за това кои дейности допринасят за 

постигането на екологичните цели 

следва да спомогне за по-доброто 

осведомяване на инвеститорите относно 

инвестициите, финансиращи 

екологосъобразни икономически 

дейности. Успоредно следва да бъдат 

разработени допълнителни насоки 

относно дейностите, които допринасят 
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за други цели на устойчивото развитие, 

включително социални. 

за други цели на устойчивото развитие, 

включително социални. 

_________________ _________________ 

25 COM(2018) 97 final. 25 COM(2018) 97 final. 

Or. en 

 

Изменение  137 

Мирей Д'Орнано 

 

Предложение за регламент 

Съображение 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) През март 2018 г. Комисията 

публикува своя „План за действие: 

Финансиране за устойчив растеж“25, 

установяващ амбициозна и 

всеобхватна стратегия за финансиране 

за устойчиво развитие. Една от 

определените в него цели е 

пренасочване на капиталовите потоци 

към инвестиции, свързани с 

устойчивото развитие, за да се постигне 

устойчив и приобщаващ икономически 

растеж. Най-важната и неотложна 

мярка, предвидена в плана за действие, е 

създаването на единна система за 

класификация на дейностите, свързани с 

устойчивото развитие. В плана за 

действие е отчетено, че пренасочването 

на капиталови потоци към дейности, 

които са по-тясно свързани с 

устойчивото развитие, трябва да се 

основава на общо разбиране за това, 

какво означава „устойчиво“. Като първа 

стъпка, установяването на ясни насоки 

за това кои дейности допринасят за 

постигането на екологичните цели 

следва да спомогне за по-доброто 

осведомяване на инвеститорите относно 

инвестициите, финансиращи 

екологосъобразни икономически 

дейности. На по-късен етап могат да 

(6) През март 2018 г. Комисията 

публикува своя „План за действие: 

Финансиране за устойчив растеж“25, 

установяващ стратегия за финансиране 

за устойчиво развитие. Една от 

определените в него цели е 

пренасочване на капиталовите потоци 

към инвестиции, свързани с 

устойчивото развитие, за да се постигне 

устойчив и приобщаващ икономически 

растеж. Най-важната и неотложна 

мярка, предвидена в плана за действие, е 

създаването на единна система за 

класификация на дейностите, свързани с 

устойчивото развитие. В плана за 

действие е отчетено, че пренасочването 

на капиталови потоци към дейности, 

които са по-тясно свързани с 

устойчивото развитие, трябва да се 

основава на общо разбиране за това, 

какво означава „устойчиво“. Като първа 

стъпка, установяването на ясни насоки 

за това кои дейности допринасят за 

постигането на екологичните цели 

следва да спомогне за по-доброто 

осведомяване на инвеститорите относно 

инвестициите, финансиращи 

екологосъобразни икономически 

дейности. На по-късен етап могат да 

бъдат разработени допълнителни насоки 
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бъдат разработени допълнителни насоки 

относно дейностите, които допринасят 

за други цели на устойчивото развитие, 

включително социални. 

относно дейностите, които допринасят 

за други цели на устойчивото развитие, 

включително социални. 

_________________ _________________ 

25 COM(2018) 97 final. 25 COM(2018) 97 final. 

Or. fr 

 

Изменение  138 

Димитриос Пападимулис 

 

Предложение за регламент 

Съображение 7а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (7а) Докладът на Европейския 

парламент относно устойчивото 

финансиране от 29 май 2018 г. 

определя основните елементи на 

показателите за устойчивост и 

таксономията като стимул за 

устойчиви инвестиции. Следва да се 

осигури съгласуваност между 

съответните законодателства. 

Or. en 

 

Изменение  139 

Димитриос Пападимулис 

 

Предложение за регламент 

Съображение 7б (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (7б) Важността от поддържане на 

баланс между екологичните, 

социалните и управленските 

измерения на устойчивото 

финансиране и инвестициите следва 

да бъде подчертана и гарантирана, 
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като се прилага екологично 

чувствителен и социално 

приобщаващ устойчив растеж. 

Or. en 

 

Изменение  140 

Фулвио Мартушело 

 

Предложение за регламент 

Съображение 8а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (8a) Мащабът на 

предизвикателството изисква 

постепенното преминаване на 

цялата финансова система и 

икономиката към положение, в което 

те могат да функционират върху 

устойчива основа. За тази цел трябва 

да бъде интегрирано устойчиво 

финансиране, а по отношение на 

финансови продукти и услуги, 

предлагани като устойчиви, трябва 

да се обърне внимание на 

въздействието им върху 

устойчивостта. 

Or. en 

 

Изменение  141 

Кей Суинбърн 

 

Предложение за регламент 

Съображение 8а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (8a) Мащабът на 

предизвикателството, което включва 

постепенното преминаване на 

цялата финансова система и 

икономиката към положение, в което 
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те могат да функционират върху 

устойчива основа, ще изисква 

постепенно придвижване и 

прогресивен преход във времето. 

Or. en 

 

Изменение  142 

Костас Мавридис 

 

Предложение за регламент 

Съображение 8а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (8a) Мащабът на 

предизвикателството изисква 

постепенна промяна на цялата 

финансова система, за да подкрепя 

икономиката да функционира върху 

устойчива основа. 

Or. en 

 

Изменение  143 

Мигел Виегаш 

 

Предложение за регламент 

Съображение 9 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) Частни инвестиции в 

устойчиви дейности могат да бъдат 

ефективно привлечени чрез 

предлагане на финансови продукти, 

насочени към устойчиво опазване на 

околната среда. За да се засили 

доверието на инвеститорите, внесе 

яснота и преодолее предоставянето 

на невярна информация относно 

положителното въздействие върху 

околната среда са предвидени 

национални изисквания за 

(9) Резултатите, обявени на 

неотдавнашната 24-та конференция 

на ООН по климата в Полша (COP24), 

отразяват провала на всички пазарни 

инструменти, прилагани досега, за 

разрешаването на проблема с 

изменението на климата. Поради 

това е необходимо да се преустановят 

всички насоки за екологична 

политика, налагани досега. 

Необходимо е спешно да се приложи 

съгласуван регулаторен подход, 
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предлагането на финансови 

инвестиционни продукти и 

корпоративни облигации за устойчиво 

развитие, по-специално изисквания, 

при чието спазване пазарните 

участници могат да използват 

съответната национална 

маркировка. Предоставянето на 

невярна информация относно 

положителното въздействие върху 

околната среда се отнася до 

практики за спечелване на нелоялно 

конкурентно предимство, като 

финансови продукти, които в 

действителност не отговарят на 

основните екологични стандарти, се 

предлагат като насочени за опазване 

на околната среда. Понастоящем 

такива схеми за маркировка са 

въведени в няколко държави членки. 

Те се основават на различни 

таксономии за класифициране на 

екологосъобразните икономически 

дейности. Като се имат предвид 

политическите ангажименти, поети 

в рамките на Парижкото 

споразумение и на равнището на 

Съюза, може да се очаква, че все 

повече държави членки ще въведат 

схеми за маркировка или други 

изисквания към участниците на 

пазара по отношение на предлаганите 

като екологосъобразни финансови 

продукти или корпоративни 

облигации. Така държавите членки 

ще използват своите национални 

таксономии, когато определят кои 

инвестиции се считат за свързани с 

устойчивото развитие. Ако тези 

национални изисквания се основават 

на различни критерии за това кои 

икономически дейности се считат за 

екологосъобразни, инвеститорите 

биха се въздържали от инвестиции 

зад граница поради трудностите при 

сравняването на различните 

инвестиционни варианти. Освен това 

икономическите оператори, желаещи 

основан на необходимостта да се 

гарантира публичната отговорност 

на стратегически сектори като 

енергетиката, банковото дело и 

транспорта. Ако тези условия не 

бъдат изпълнени, емисиите на CO2 

очевидно никога няма да намаляват 

достатъчно за постигане на 

въглеродната неутралност, 

необходима за оцеляването на 

нашата планета. 
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да привличат инвестиции в целия 

Европейски съюз, ще трябва да 

отговарят на различни критерии в 

отделните държави членки, за да 

могат техните дейности да се 

считат за екологосъобразни според 

различните маркировки. По този 

начин липсата на единни критерии 

ще доведе до по-високи разходи и ще 

създаде значителни трудности за 

икономическите оператори, като ще 

затрудни достъпа до 

трансграничните капиталови пазари 

за инвестиции в устойчивото 

развитие. Очаква се пречките пред 

достъпа до трансграничните 

капиталови пазари за набиране на 

средства за устойчиви проекти да 

нараснат допълнително. Ето защо 

критериите за определяне на това 

дали дадена икономическа дейност е 

екологосъобразна следва да бъдат 

хармонизирани на равнището на 

Съюза, за да се отстранят 

препятствията пред 

функционирането на вътрешния 

пазар и да се предотврати 

възникването на такива в бъдеще. 

Тази хармонизация ще улесни 

икономическите оператори, когато 

набират зад граница средства за 

своите екологични проекти, тъй като 

техните икономически дейности ще 

бъдат сравнявани според единни 

критерии, за да бъдат допуснати 

като базови активи по 

екологосъобразни инвестиции. Това 

ще улесни привличането на 

трансгранични инвестиции в 

рамките на Съюза. 

Or. pt 

Изменение  144 

Елизабета Гардини, Фулвио Мартушело, Алберто Чирио, Алдо Патричело 

 

Предложение за регламент 

Съображение 9 



 

AM\1172566BG.docx 19/193 PE632.153v01-00 

 BG 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) Частни инвестиции в устойчиви 

дейности могат да бъдат ефективно 

привлечени чрез предлагане на 

финансови продукти, насочени към 

устойчиво опазване на околната 

среда. За да се засили доверието на 

инвеститорите, внесе яснота и 

преодолее предоставянето на невярна 

информация относно положителното 

въздействие върху околната среда са 

предвидени национални изисквания за 

предлагането на финансови 

инвестиционни продукти и 

корпоративни облигации за устойчиво 

развитие, по-специално изисквания, при 

чието спазване пазарните участници 

могат да използват съответната 

национална маркировка. 

Предоставянето на невярна 

информация относно 

положителното въздействие върху 

околната среда се отнася до 

практики за спечелване на нелоялно 

конкурентно предимство, като 

финансови продукти, които в 

действителност не отговарят на 

основните екологични стандарти, се 

предлагат като насочени за опазване 

на околната среда. Понастоящем 

такива схеми за маркировка са въведени 

в няколко държави членки. Те се 

основават на различни таксономии за 

класифициране на екологосъобразните 

икономически дейности. Като се имат 

предвид политическите 

ангажименти, поети в рамките на 

Парижкото споразумение и на 

равнището на Съюза, може да се 

очаква, че все повече държави членки 

ще въведат схеми за маркировка или 

други изисквания към участниците на 

пазара по отношение на предлаганите 

като екологосъобразни финансови 

продукти или корпоративни 

облигации. Така държавите членки 

(9) Частни инвестиции в устойчиви 

дейности могат да бъдат ефективно и 

постепенно привлечени чрез 

предлагане на финансови продукти, 

насочени към екологични и 

икономически устойчиви цели. За да 

се засили доверието на инвеститорите, 

внесе яснота и преодолее 

предоставянето на невярна информация 

относно положителното въздействие 

върху околната среда са предвидени 

национални изисквания за предлагането 

на финансови инвестиционни продукти 

и корпоративни облигации за устойчиво 

развитие, по-специално изисквания, при 

чието спазване пазарните участници 

могат да използват съответната 

национална маркировка. Понастоящем 

такива схеми за маркировка са въведени 

в няколко държави членки. Те се 

основават на различни таксономии за 

класифициране на екологосъобразните 

икономически дейности. Ако тези 

национални изисквания се основават на 

различни критерии за това кои 

икономически дейности се считат за 

екологосъобразни, инвеститорите биха 

се въздържали от инвестиции зад 

граница поради трудностите при 

сравняването на различните 

инвестиционни варианти. Освен това 

икономическите оператори, желаещи да 

привличат инвестиции в целия 

Европейски съюз, ще трябва да 

отговарят на различни критерии в 

отделните държави членки, за да могат 

техните дейности да се считат за 

екологосъобразни според различните 

маркировки. По този начин липсата на 

единни критерии ще доведе до по-

високи разходи и ще създаде значителни 

трудности за икономическите 

оператори, като ще затрудни достъпа до 

трансграничните капиталови пазари за 

инвестиции в устойчивото развитие. 
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ще използват своите национални 

таксономии, когато определят кои 

инвестиции се считат за свързани с 

устойчивото развитие. Ако тези 

национални изисквания се основават на 

различни критерии за това кои 

икономически дейности се считат за 

екологосъобразни, инвеститорите биха 

се въздържали от инвестиции зад 

граница поради трудностите при 

сравняването на различните 

инвестиционни варианти. Освен това 

икономическите оператори, желаещи да 

привличат инвестиции в целия 

Европейски съюз, ще трябва да 

отговарят на различни критерии в 

отделните държави членки, за да могат 

техните дейности да се считат за 

екологосъобразни според различните 

маркировки. По този начин липсата на 

единни критерии ще доведе до по-

високи разходи и ще създаде значителни 

трудности за икономическите 

оператори, като ще затрудни достъпа до 

трансграничните капиталови пазари за 

инвестиции в устойчивото развитие. 

Очаква се пречките пред достъпа до 

трансграничните капиталови пазари за 

набиране на средства за устойчиви 

проекти да нараснат допълнително. Ето 

защо критериите за определяне на това 

дали дадена икономическа дейност е 

екологосъобразна следва да бъдат 

хармонизирани на равнището на Съюза, 

за да се отстранят препятствията пред 

функционирането на вътрешния пазар и 

да се предотврати възникването на 

такива в бъдеще. Тази хармонизация ще 

улесни икономическите оператори, 

когато набират зад граница средства за 

своите екологични проекти, тъй като 

техните икономически дейности ще 

бъдат сравнявани според единни 

критерии, за да бъдат допуснати като 

базови активи по екологосъобразни 

инвестиции. Това ще улесни 

привличането на трансгранични 

Очаква се пречките пред достъпа до 

трансграничните капиталови пазари за 

набиране на средства за устойчиви 

проекти да нараснат допълнително. Ето 

защо критериите за определяне на това 

дали дадена икономическа дейност е 

екологосъобразна и икономически 

устойчива следва да бъдат постепенно 

хармонизирани на равнището на Съюза, 

за да се отстранят препятствията пред 

функционирането на вътрешния пазар и 

да се предотврати възникването на 

такива в бъдеще. Тази хармонизация ще 

улесни икономическите оператори, 

когато набират зад граница средства за 

своите екологични проекти, тъй като 

техните икономически дейности ще 

бъдат сравнявани според единни 

критерии, за да бъдат допуснати като 

базови активи по екологосъобразни 

инвестиции. Това ще улесни 

привличането на трансгранични 

инвестиции в рамките на Съюза. 
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инвестиции в рамките на Съюза. 

Or. en 

 

Изменение  145 

Елена Джентиле 

 

Предложение за регламент 

Съображение 9 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) Частни инвестиции в устойчиви 

дейности могат да бъдат ефективно 

привлечени чрез предлагане на 

финансови продукти, насочени към 

устойчиво опазване на околната среда. 

За да се засили доверието на 

инвеститорите, внесе яснота и 

преодолее предоставянето на невярна 

информация относно положителното 

въздействие върху околната среда са 

предвидени национални изисквания за 

предлагането на финансови 

инвестиционни продукти и 

корпоративни облигации за устойчиво 

развитие, по-специално изисквания, при 

чието спазване пазарните участници 

могат да използват съответната 

национална маркировка. 

Предоставянето на невярна информация 

относно положителното въздействие 

върху околната среда се отнася до 

практики за спечелване на нелоялно 

конкурентно предимство, като 

финансови продукти, които в 

действителност не отговарят на 

основните екологични стандарти, се 

предлагат като насочени за опазване на 

околната среда. Понастоящем такива 

схеми за маркировка са въведени в 

няколко държави членки. Те се 

основават на различни таксономии за 

класифициране на екологосъобразните 

икономически дейности. Като се имат 

предвид политическите ангажименти, 

(9) Частни инвестиции в устойчиви 

дейности могат да бъдат ефективно 

привлечени и постепенно пренасочени 

чрез предлагане на финансови продукти 

и услуги, насочени към устойчиво 

опазване на околната среда. За да се 

засили доверието на инвеститорите, 

внесе яснота и преодолее 

предоставянето на невярна информация 

относно положителното въздействие 

върху околната среда са предвидени 

национални изисквания за предлагането 

на финансови инвестиционни продукти 

и корпоративни облигации за устойчиво 

развитие, по-специално изисквания, при 

чието спазване пазарните участници 

могат да използват съответната 

национална маркировка. 

Предоставянето на невярна информация 

относно положителното въздействие 

върху околната среда се отнася до 

практики за спечелване на нелоялно 

конкурентно предимство, като 

финансови продукти, които в 

действителност не отговарят на 

основните екологични стандарти, се 

предлагат като насочени за опазване на 

околната среда. Понастоящем такива 

схеми за маркировка са въведени в 

няколко държави членки. Те се 

основават на различни таксономии за 

класифициране на екологосъобразните 

икономически дейности. Като се имат 

предвид политическите ангажименти, 



 

PE632.153v01-00 22/193 AM\1172566BG.docx 

BG 

поети в рамките на Парижкото 

споразумение и на равнището на Съюза, 

може да се очаква, че все повече 

държави членки ще въведат схеми за 

маркировка или други изисквания към 

участниците на пазара по отношение на 

предлаганите като екологосъобразни 

финансови продукти или корпоративни 

облигации. Така държавите членки ще 

използват своите национални 

таксономии, когато определят кои 

инвестиции се считат за свързани с 

устойчивото развитие. Ако тези 

национални изисквания се основават на 

различни критерии за това кои 

икономически дейности се считат за 

екологосъобразни, инвеститорите биха 

се въздържали от инвестиции зад 

граница поради трудностите при 

сравняването на различните 

инвестиционни варианти. Освен това 

икономическите оператори, желаещи да 

привличат инвестиции в целия 

Европейски съюз, ще трябва да 

отговарят на различни критерии в 

отделните държави членки, за да могат 

техните дейности да се считат за 

екологосъобразни според различните 

маркировки. По този начин липсата на 

единни критерии ще доведе до по-

високи разходи и ще създаде значителни 

трудности за икономическите 

оператори, като ще затрудни достъпа до 

трансграничните капиталови пазари за 

инвестиции в устойчивото развитие. 

Очаква се пречките пред достъпа до 

трансграничните капиталови пазари за 

набиране на средства за устойчиви 

проекти да нараснат допълнително. Ето 

защо критериите за определяне на това 

дали дадена икономическа дейност е 

екологосъобразна следва да бъдат 

хармонизирани на равнището на Съюза, 

за да се отстранят препятствията пред 

функционирането на вътрешния пазар и 

да се предотврати възникването на 

такива в бъдеще. Тази хармонизация ще 

улесни икономическите оператори, 

поети в рамките на Парижкото 

споразумение и на равнището на Съюза, 

може да се очаква, че все повече 

държави членки ще въведат схеми за 

маркировка или други изисквания към 

участниците на пазара по отношение на 

предлаганите като екологосъобразни 

финансови продукти или корпоративни 

облигации. Така държавите членки ще 

използват своите национални 

таксономии, когато определят кои 

инвестиции се считат за свързани с 

устойчивото развитие. Ако тези 

национални изисквания се основават на 

различни критерии за това кои 

икономически дейности се считат за 

екологосъобразни, инвеститорите биха 

се въздържали от инвестиции зад 

граница поради трудностите при 

сравняването на различните 

инвестиционни варианти. Освен това 

икономическите оператори, желаещи да 

привличат инвестиции в целия 

Европейски съюз, ще трябва да 

отговарят на различни критерии в 

отделните държави членки, за да могат 

техните дейности да се считат за 

екологосъобразни според различните 

маркировки. По този начин липсата на 

единни критерии ще доведе до по-

високи разходи и ще създаде значителни 

трудности за икономическите 

оператори, като ще затрудни достъпа до 

трансграничните капиталови пазари за 

инвестиции в устойчивото развитие. 

Очаква се пречките пред достъпа до 

трансграничните капиталови пазари за 

набиране на средства за устойчиви 

проекти да нараснат допълнително. Ето 

защо критериите за определяне на това 

дали дадена икономическа дейност е 

екологосъобразна следва да бъдат 

хармонизирани на равнището на Съюза, 

за да се отстранят препятствията пред 

функционирането на вътрешния пазар и 

да се предотврати възникването на 

такива в бъдеще. Тази хармонизация ще 

улесни икономическите оператори, 
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когато набират зад граница средства за 

своите екологични проекти, тъй като 

техните икономически дейности ще 

бъдат сравнявани според единни 

критерии, за да бъдат допуснати като 

базови активи по екологосъобразни 

инвестиции. Това ще улесни 

привличането на трансгранични 

инвестиции в рамките на Съюза. 

когато набират зад граница средства за 

своите екологични проекти, тъй като 

техните икономически дейности ще 

бъдат сравнявани според единни 

критерии, за да бъдат допуснати като 

базови активи по екологосъобразни 

инвестиции. Това ще улесни 

привличането на трансгранични 

инвестиции в рамките на Съюза. 

Or. en 

 

Изменение  146 

Мирей Д'Орнано 

 

Предложение за регламент 

Съображение 9 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) Частни инвестиции в устойчиви 

дейности могат да бъдат ефективно 

привлечени чрез предлагане на 

финансови продукти, насочени към 

устойчиво опазване на околната среда. 

За да се засили доверието на 

инвеститорите, внесе яснота и 

преодолее предоставянето на невярна 

информация относно положителното 

въздействие върху околната среда са 

предвидени национални изисквания за 

предлагането на финансови 

инвестиционни продукти и 

корпоративни облигации за устойчиво 

развитие, по-специално изисквания, при 

чието спазване пазарните участници 

могат да използват съответната 

национална маркировка. 

Предоставянето на невярна информация 

относно положителното въздействие 

върху околната среда се отнася до 

практики за спечелване на нелоялно 

конкурентно предимство, като 

финансови продукти, които в 

действителност не отговарят на 

основните екологични стандарти, се 

(9) Частни инвестиции в устойчиви 

дейности могат да бъдат ефективно 

привлечени чрез предлагане на 

финансови продукти, насочени към 

устойчиво опазване на околната среда. 

За да се засили доверието на 

инвеститорите, внесе яснота и 

преодолее предоставянето на невярна 

информация относно положителното 

въздействие върху околната среда са 

предвидени национални изисквания за 

предлагането на финансови 

инвестиционни продукти и 

корпоративни облигации за устойчиво 

развитие, по-специално изисквания, при 

чието спазване пазарните участници 

могат да използват съответната 

национална маркировка. 

Предоставянето на невярна информация 

относно положителното въздействие 

върху околната среда се отнася до 

практики за спечелване на нелоялно 

конкурентно предимство, като 

финансови продукти, които в 

действителност не отговарят на 

основните екологични стандарти, се 
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предлагат като насочени за опазване на 

околната среда. Понастоящем такива 

схеми за маркировка са въведени в 

няколко държави членки. Те се 

основават на различни таксономии за 

класифициране на екологосъобразните 

икономически дейности. Като се имат 

предвид политическите ангажименти, 

поети в рамките на Парижкото 

споразумение и на равнището на Съюза, 

може да се очаква, че все повече 

държави членки ще въведат схеми за 

маркировка или други изисквания към 

участниците на пазара по отношение на 

предлаганите като екологосъобразни 

финансови продукти или корпоративни 

облигации. Така държавите членки ще 

използват своите национални 

таксономии, когато определят кои 

инвестиции се считат за свързани с 

устойчивото развитие. Ако тези 

национални изисквания се основават на 

различни критерии за това кои 

икономически дейности се считат за 

екологосъобразни, инвеститорите биха 

се въздържали от инвестиции зад 

граница поради трудностите при 

сравняването на различните 

инвестиционни варианти. Освен това 

икономическите оператори, желаещи да 

привличат инвестиции в целия 

Европейски съюз, ще трябва да 

отговарят на различни критерии в 

отделните държави членки, за да могат 

техните дейности да се считат за 

екологосъобразни според различните 

маркировки. По този начин липсата на 

единни критерии ще доведе до по-

високи разходи и ще създаде значителни 

трудности за икономическите 

оператори, като ще затрудни достъпа до 

трансграничните капиталови пазари за 

инвестиции в устойчивото развитие. 

Очаква се пречките пред достъпа до 

трансграничните капиталови пазари за 

набиране на средства за устойчиви 

проекти да нараснат допълнително. Ето 

защо критериите за определяне на 

предлагат като насочени за опазване на 

околната среда. Понастоящем такива 

схеми за маркировка са въведени в 

няколко държави членки. Те се 

основават на различни таксономии за 

класифициране на екологосъобразните 

икономически дейности. Като се имат 

предвид политическите ангажименти, 

поети в рамките на Парижкото 

споразумение и на равнището на Съюза, 

e възможно все повече държави членки 

да въведат схеми за маркировка или 

други изисквания към участниците на 

пазара по отношение на предлаганите 

като екологосъобразни финансови 

продукти или корпоративни облигации. 

Така държавите членки ще използват 

своите национални таксономии, когато 

определят кои инвестиции се считат за 

свързани с устойчивото развитие. Ако 

тези национални изисквания се 

основават на различни критерии за това 

кои икономически дейности се считат за 

екологосъобразни, инвеститорите биха 

се въздържали от инвестиции зад 

граница поради трудностите при 

сравняването на различните 

инвестиционни варианти. Освен това 

икономическите оператори, желаещи да 

привличат инвестиции в целия 

Европейски съюз, ще трябва да 

отговарят на различни критерии в 

отделните държави членки, за да могат 

техните дейности да се считат за 

екологосъобразни според различните 

маркировки. По този начин липсата на 

единни критерии ще доведе до по-

високи разходи и ще създаде значителни 

трудности за икономическите 

оператори, като ще затрудни достъпа до 

трансграничните капиталови пазари за 

инвестиции в устойчивото развитие. 

Очаква се пречките пред достъпа до 

трансграничните капиталови пазари за 

набиране на средства за устойчиви 

проекти да нараснат допълнително. Ето 

защо за определяне дали дадена 

икономическа дейност е 
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това дали дадена икономическа 

дейност е екологосъобразна следва да 

бъдат хармонизирани на равнището на 

Съюза, за да се отстранят препятствията 

пред функционирането на вътрешния 

пазар и да се предотврати възникването 

на такива в бъдеще. Тази хармонизация 

ще улесни икономическите оператори, 

когато набират зад граница средства за 

своите екологични проекти, тъй като 

техните икономически дейности ще 

бъдат сравнявани според единни 

критерии, за да бъдат допуснати като 

базови активи по екологосъобразни 

инвестиции. Това ще улесни 

привличането на трансгранични 

инвестиции в рамките на Съюза. 

екологосъобразна едно от 

предлаганите решения може да е 

критериите за това да бъдат 

хармонизирани на равнището на Съюза, 

за да се отстранят препятствията пред 

функционирането на вътрешния пазар и 

да се предотврати възникването на 

такива в бъдеще. Тази хармонизация ще 

улесни икономическите оператори, 

когато набират зад граница средства за 

своите екологични проекти, тъй като 

техните икономически дейности ще 

бъдат сравнявани според единни 

критерии, за да бъдат допуснати като 

базови активи по екологосъобразни 

инвестиции. Това ще улесни 

привличането на трансгранични 

инвестиции в рамките на Съюза. 

Or. fr 

 

Изменение  147 

Ан Сандер, Ален Ламасур 

 

Предложение за регламент 

Съображение 9 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) Частни инвестиции в устойчиви 

дейности могат да бъдат ефективно 

привлечени чрез предлагане на 

финансови продукти, насочени към 

устойчиво опазване на околната среда. 

За да се засили доверието на 

инвеститорите, внесе яснота и 

преодолее предоставянето на невярна 

информация относно положителното 

въздействие върху околната среда са 

предвидени национални изисквания за 

предлагането на финансови 

инвестиционни продукти и 

корпоративни облигации за устойчиво 

развитие, по-специално изисквания, при 

чието спазване пазарните участници 

могат да използват съответната 

(9) Частни инвестиции в устойчиви 

дейности могат да бъдат ефективно 

привлечени чрез предлагане на 

финансови продукти, предлагани за и 

насочени към устойчиво опазване на 

околната среда. За да се засили 

доверието на инвеститорите, внесе 

яснота и преодолее предоставянето на 

невярна информация относно 

положителното въздействие върху 

околната среда са предвидени 

национални изисквания за предлагането 

на финансови инвестиционни продукти 

и корпоративни облигации за устойчиво 

развитие, по-специално изисквания, при 

чието спазване пазарните участници 

могат да използват съответната 
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национална маркировка. 

Предоставянето на невярна информация 

относно положителното въздействие 

върху околната среда се отнася до 

практики за спечелване на нелоялно 

конкурентно предимство, като 

финансови продукти, които в 

действителност не отговарят на 

основните екологични стандарти, се 

предлагат като насочени за опазване на 

околната среда. Понастоящем такива 

схеми за маркировка са въведени в 

няколко държави членки. Те се 

основават на различни таксономии за 

класифициране на екологосъобразните 

икономически дейности. Като се имат 

предвид политическите ангажименти, 

поети в рамките на Парижкото 

споразумение и на равнището на Съюза, 

може да се очаква, че все повече 

държави членки ще въведат схеми за 

маркировка или други изисквания към 

участниците на пазара по отношение на 

предлаганите като екологосъобразни 

финансови продукти или корпоративни 

облигации. Така държавите членки ще 

използват своите национални 

таксономии, когато определят кои 

инвестиции се считат за свързани с 

устойчивото развитие. Ако тези 

национални изисквания се основават на 

различни критерии за това кои 

икономически дейности се считат за 

екологосъобразни, инвеститорите биха 

се въздържали от инвестиции зад 

граница поради трудностите при 

сравняването на различните 

инвестиционни варианти. Освен това 

икономическите оператори, желаещи да 

привличат инвестиции в целия 

Европейски съюз, ще трябва да 

отговарят на различни критерии в 

отделните държави членки, за да могат 

техните дейности да се считат за 

екологосъобразни според различните 

маркировки. По този начин липсата на 

единни критерии ще доведе до по-

високи разходи и ще създаде значителни 

национална маркировка. 

Предоставянето на невярна информация 

относно положителното въздействие 

върху околната среда се отнася до 

практики за спечелване на нелоялно 

конкурентно предимство, като 

финансови продукти, които в 

действителност не отговарят на 

основните екологични стандарти, се 

предлагат като насочени за опазване на 

околната среда. Понастоящем такива 

схеми за маркировка са въведени в 

няколко държави членки. Те се 

основават на различни таксономии за 

класифициране на екологосъобразните 

икономически дейности. Като се имат 

предвид политическите ангажименти, 

поети в рамките на Парижкото 

споразумение и на равнището на Съюза, 

може да се очаква, че все повече 

държави членки ще въведат схеми за 

маркировка или други изисквания към 

участниците на пазара по отношение на 

предлаганите като екологосъобразни 

финансови продукти или корпоративни 

облигации. Така държавите членки ще 

използват своите национални 

таксономии, когато определят кои 

инвестиции се считат за свързани с 

устойчивото развитие. Ако тези 

национални изисквания се основават на 

различни критерии за това кои 

икономически дейности се считат за 

екологосъобразни, инвеститорите биха 

се въздържали от инвестиции зад 

граница поради трудностите при 

сравняването на различните 

инвестиционни варианти. Освен това 

икономическите оператори, желаещи да 

привличат инвестиции в целия 

Европейски съюз, ще трябва да 

отговарят на различни критерии в 

отделните държави членки, за да могат 

техните дейности да се считат за 

екологосъобразни според различните 

маркировки. По този начин липсата на 

единни критерии ще доведе до по-

високи разходи и ще създаде значителни 
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трудности за икономическите 

оператори, като ще затрудни достъпа до 

трансграничните капиталови пазари за 

инвестиции в устойчивото развитие. 

Очаква се пречките пред достъпа до 

трансграничните капиталови пазари за 

набиране на средства за устойчиви 

проекти да нараснат допълнително. Ето 

защо критериите за определяне на това 

дали дадена икономическа дейност е 

екологосъобразна следва да бъдат 

хармонизирани на равнището на Съюза, 

за да се отстранят препятствията пред 

функционирането на вътрешния пазар и 

да се предотврати възникването на 

такива в бъдеще. Тази хармонизация ще 

улесни икономическите оператори, 

когато набират зад граница средства за 

своите екологични проекти, тъй като 

техните икономически дейности ще 

бъдат сравнявани според единни 

критерии, за да бъдат допуснати като 

базови активи по екологосъобразни 

инвестиции. Това ще улесни 

привличането на трансгранични 

инвестиции в рамките на Съюза. 

трудности за икономическите 

оператори, като ще затрудни достъпа до 

трансграничните капиталови пазари за 

инвестиции в устойчивото развитие. 

Очаква се пречките пред достъпа до 

трансграничните капиталови пазари за 

набиране на средства за устойчиви 

проекти да нараснат допълнително. Ето 

защо критериите за определяне на това 

дали дадена икономическа дейност е 

екологосъобразна следва да бъдат 

хармонизирани на равнището на Съюза, 

за да се отстранят препятствията пред 

функционирането на вътрешния пазар и 

да се предотврати възникването на 

такива в бъдеще. Тази хармонизация ще 

улесни икономическите оператори, 

когато набират зад граница средства за 

своите екологични проекти, тъй като 

техните икономически дейности ще 

бъдат сравнявани според единни 

критерии, за да бъдат допуснати като 

базови активи по екологосъобразни 

инвестиции. Това ще улесни 

привличането на трансгранични 

инвестиции в рамките на Съюза. 

Or. en 

 

Изменение  148 

Павел Поц 

 

Предложение за регламент 

Съображение 9а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (9a) Рамката на таксономията за 

инвестиране в устойчиви инвестиции 

следва преди всичко да служи за 

улесняване на инвестициите от този 

вид и не следва да бъде инструмент за 

принудително преразпределяне на 

инвестиции от други проекти. 

Рамката на таксономията за 

инвестиране в устойчиви инвестиции 
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не следва да влияе фундаментално на 

наличността/разходите за други 

форми на финансиране. Необходимо е 

да се обмисли какви въздействия 

могат да окажат „устойчивите“ 

инструменти върху реализираните 

по-рано „неустойчиви“ инструменти. 

Също така е важно да се предвиди, че 

настоящият регламент следва да се 

прилага само за нови инвестиции, за 

да се избегне ефектът на обратно 

действие. 

Or. en 

Обосновка 

Твърде стриктната рамка за устойчивост би могла да представлява голяма заплаха 

за конвенционалните енергийни източници, които в много държави все още са 

гръбнакът на енергийната система и осигуряват сигурността на енергийните 

доставки за клиентите. Ако всяка инвестиция, обозначена като неустойчива, би била 

в неблагоприятно положение, това би могло да доведе до значителен риск от провал 

на сигурността на доставките и по-високи цени на енергията за клиентите. Също 

така, намалената цена на капитала за поддържане на устойчиви инвестиции от 

страна на банките може да доведе до осигуряване на финансиране за рискови проекти 

само защото те показват устойчиви характеристики. 

 

Изменение  149 

Гербен-Ян Гербранди, Каролина Пунсет, София ин 'т Велд 

 

Предложение за регламент 

Съображение 9а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (9a) Освен това, когато е уместно, 

етикетирането с единни критерии 

като екологично вредни на финансови 

продукти или корпоративни 

облигации би предоставило 

допълнителна пазарна информация по 

отношение на икономическите 

дейности, които значително 

накърняват екологичните цели, и би 

позволило на финансовия пазар 

постепенно да насочи частните 
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инвестиции към екологично 

неутрални икономически дейности, 

които нямат конкретен етикет, или 

към екологично устойчиви 

икономически дейности. Това ще даде 

също и възможност на Съюза и на 

държавите членки да прекратят 

публичната финансова подкрепа за 

инвестиции, които значително ще 

навредят на екологичните цели. 

Or. en 

 

Изменение  150 

Нилс Турвалдс, Фредрик Федерлей, Анели Ятенмяки, Юте Гутеланд, Улрике 

Мюлер, Елси Катайнен, Петри Сарвама 

 

Предложение за регламент 

Съображение 9а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (9a) За да може Съюзът да 

постигне своите ангажименти в 

областта на околната среда и 

климата, е необходимо да се 

мобилизират частни инвестиции. 

Постигането на това изисква 

дългосрочно планиране, както и 

регулаторна стабилност и 

предвидимост за инвеститорите. 

Следователно, за да се гарантира 

съгласувана политическа рамка за 

устойчиви инвестиции, е важно 

разпоредбите на настоящия 

регламент да се основават на 

съществуващото законодателство на 

Съюза. 

Or. en 

 

Изменение  151 

Кристофер Фелнер, Гунар Хьокмарк 
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Предложение за регламент 

Съображение 9а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (9a) Постигането на 

ангажиментите на Съюза в 

областта на околната среда и 

климата изисква частни инвестиции. 

За мобилизирането на частни 

инвестиции е необходимо да се 

гарантира съгласувана политическа 

рамка за устойчиви инвестиции. Това 

изисква регулаторна стабилност и 

предвидимост за инвеститорите в 

дългосрочен план. Поради това е 

важно разпоредбите на настоящия 

регламент да се основават на 

съществуващото законодателство на 

Съюза. 

Or. en 

 

Изменение  152 

Фулвио Мартушело 

 

Предложение за регламент 

Съображение 10 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) Освен това, ако пазарните 

участници не посочат как дейностите, в 

които се инвестира, допринасят за 

екологичните цели, или ако използват 

различни понятия за това какво 

представлява „екологосъобразна“ 

икономическа дейност, инвеститорите 

ще бъдат прекомерно затруднени, 

когато проверяват и сравняват 

различните финансови продукти. 

Установено бе, че това отблъсква 

желаещите да инвестират в 

екологосъобразни финансови продукти. 

Освен това липсата на доверие сред 

инвеститорите оказва значително 

(10) Освен това, ако пазарните 

участници не оповестяват как 

дейностите, в които се инвестира, 

допринасят за екологичните цели, или 

ако използват различни показатели и 

критерии за определяне на това какво 

представлява „екологосъобразна“ 

икономическа дейност, инвеститорите 

ще бъдат прекомерно затруднени, 

когато проверяват и сравняват 

различните финансови продукти. 

Установено бе, че това отблъсква 

желаещите да инвестират в устойчиви 

финансови продукти. Освен това 

липсата на доверие сред инвеститорите 
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неблагоприятно въздействие върху 

пазара на инвестиции в устойчивото 

развитие. Доказано бе също така, че 

националните правила или пазарни 

инициативи, предприети за решаване на 

този проблем на национално равнище, 

ще доведат до разпокъсаност на 

вътрешния пазар. Ако участниците на 

финансовите пазари оповестяват как 

финансовите продукти, за които 

твърдят, че са екологосъобразни, 

допринасят за опазването на околната 

среда и при тези оповестявания 

използват общи за целия Съюз критерии 

за това какво представлява 

екологосъобразна икономическа 

дейност, инвеститорите ще бъдат 

улеснени, когато съпоставят 

възможностите за екологосъобразни 

инвестиции в чужбина. Инвеститорите 

ще инвестират по-смело в 

екологосъобразни финансови продукти 

в рамките на Съюза, което ще подобри 

функционирането на вътрешния пазар. 

оказва значително неблагоприятно 

въздействие върху пазара на инвестиции 

в устойчивото развитие. Доказано бе 

също така, че националните правила или 

пазарни инициативи, предприети за 

решаване на този проблем на 

национално равнище, ще доведат до 

разпокъсаност на вътрешния пазар. Ако 

участниците на финансовите пазари 

оповестяват как финансовите продукти, 

за които твърдят, че са 

екологосъобразни, допринасят за 

опазването на околната среда и при тези 

оповестявания използват общи за целия 

Съюз критерии за това какво 

представлява екологосъобразна 

икономическа дейност, инвеститорите 

ще бъдат улеснени, когато съпоставят 

въздействието върху околната среда 

на възможностите за инвестиции в 

чужбина. Инвеститорите ще инвестират 

по-смело в екологосъобразни финансови 

продукти в рамките на Съюза, което ще 

подобри функционирането на 

вътрешния пазар. 

Or. en 

 

Изменение  153 

Елена Джентиле 

 

Предложение за регламент 

Съображение 10 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) Освен това, ако пазарните 

участници не посочат как дейностите, в 

които се инвестира, допринасят за 

екологичните цели, или ако използват 

различни понятия за това какво 

представлява „екологосъобразна“ 

икономическа дейност, инвеститорите 

ще бъдат прекомерно затруднени, 

когато проверяват и сравняват 

различните финансови продукти. 

(10) Освен това, ако пазарните 

участници не оповестяват как 

дейностите, в които се инвестира, 

допринасят за екологичните цели, или 

ако използват различни показатели и 

критерии за определяне на това какво 

представлява „екологосъобразна“ 

икономическа дейност, инвеститорите 

ще бъдат прекомерно затруднени, 

когато проверяват и сравняват 
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Установено бе, че това отблъсква 

желаещите да инвестират в 

екологосъобразни финансови продукти. 

Освен това липсата на доверие сред 

инвеститорите оказва значително 

неблагоприятно въздействие върху 

пазара на инвестиции в устойчивото 

развитие. Доказано бе също така, че 

националните правила или пазарни 

инициативи, предприети за решаване на 

този проблем на национално равнище, 

ще доведат до разпокъсаност на 

вътрешния пазар. Ако участниците на 

финансовите пазари оповестяват как 

финансовите продукти, за които 

твърдят, че са екологосъобразни, 

допринасят за опазването на околната 

среда и при тези оповестявания 

използват общи за целия Съюз критерии 

за това какво представлява 

екологосъобразна икономическа 

дейност, инвеститорите ще бъдат 

улеснени, когато съпоставят 

възможностите за екологосъобразни 

инвестиции в чужбина. Инвеститорите 

ще инвестират по-смело в 

екологосъобразни финансови продукти 

в рамките на Съюза, което ще подобри 

функционирането на вътрешния пазар. 

различните финансови продукти. 

Установено бе, че това отблъсква 

желаещите да инвестират в устойчиви 

финансови продукти. Освен това 

липсата на доверие сред инвеститорите 

оказва значително неблагоприятно 

въздействие върху пазара на инвестиции 

в устойчивото развитие. Доказано бе 

също така, че националните правила или 

пазарни инициативи, предприети за 

решаване на този проблем на 

национално равнище, ще доведат до 

разпокъсаност на вътрешния пазар. Ако 

участниците на финансовите пазари 

оповестяват как финансовите продукти, 

за които твърдят, че са 

екологосъобразни, допринасят за 

опазването на околната среда и при тези 

оповестявания използват общи за целия 

Съюз критерии за това какво 

представлява екологосъобразна 

икономическа дейност, инвеститорите 

ще бъдат улеснени, когато съпоставят 

възможностите за екологосъобразни 

инвестиции в чужбина. Инвеститорите 

ще инвестират по-смело в 

екологосъобразни финансови продукти 

в рамките на Съюза, което ще подобри 

функционирането на вътрешния пазар. 

Or. en 

 

Изменение  154 

Паул Танг, Симона Бонафе, Перванш Берес 

 

Предложение за регламент 

Съображение 10 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) Освен това, ако пазарните 

участници не посочат как дейностите, в 

които се инвестира, допринасят за 

екологичните цели, или ако използват 

различни понятия за това какво 

представлява „екологосъобразна“ 

(10) Освен това, ако пазарните 

участници не посочат как дейностите, в 

които се инвестира, допринасят за 

екологичните цели, или ако използват 

различни понятия за това какво 

представлява „екологосъобразна“ 
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икономическа дейност, инвеститорите 

ще бъдат прекомерно затруднени, 

когато проверяват и сравняват 

различните финансови продукти. 

Установено бе, че това отблъсква 

желаещите да инвестират в 

екологосъобразни финансови продукти. 

Освен това липсата на доверие сред 

инвеститорите оказва значително 

неблагоприятно въздействие върху 

пазара на инвестиции в устойчивото 

развитие. Доказано бе също така, че 

националните правила или пазарни 

инициативи, предприети за решаване на 

този проблем на национално равнище, 

ще доведат до разпокъсаност на 

вътрешния пазар. Ако участниците на 

финансовите пазари оповестяват как 

финансовите продукти, за които 

твърдят, че са екологосъобразни, 

допринасят за опазването на околната 

среда и при тези оповестявания 

използват общи за целия Съюз критерии 

за това какво представлява 

екологосъобразна икономическа 

дейност, инвеститорите ще бъдат 

улеснени, когато съпоставят 

възможностите за екологосъобразни 

инвестиции в чужбина. Инвеститорите 

ще инвестират по-смело в 

екологосъобразни финансови продукти 

в рамките на Съюза, което ще подобри 

функционирането на вътрешния пазар. 

икономическа дейност, инвеститорите 

ще бъдат прекомерно затруднени, 

когато проверяват и сравняват 

различните финансови продукти. 

Установено бе, че това отблъсква 

желаещите да инвестират в 

екологосъобразни финансови продукти. 

Освен това липсата на доверие сред 

инвеститорите оказва значително 

неблагоприятно въздействие върху 

пазара на инвестиции в устойчивото 

развитие. Доказано бе също така, че 

националните правила или пазарни 

инициативи, предприети за решаване на 

този проблем на национално равнище, 

ще доведат до разпокъсаност на 

вътрешния пазар. Ако участниците на 

финансовите пазари оповестяват как 

финансовите продукти, за които 

твърдят, че са екологосъобразни, 

допринасят за опазването на околната 

среда и при тези оповестявания 

използват общи за целия Съюз критерии 

за това какво представлява 

екологосъобразна икономическа 

дейност, инвеститорите ще бъдат 

улеснени, когато съпоставят 

възможностите за екологосъобразни 

инвестиции в чужбина, и ще се 

стимулира дружествата, в които се 

инвестира, да направят бизнес 

моделите си по-устойчиви. 

Инвеститорите ще инвестират по-смело 

в екологосъобразни финансови 

продукти в рамките на Съюза, което ще 

подобри функционирането на 

вътрешния пазар. 

Or. en 

 

Изменение  155 

Дариуш Росати, Анджей Гжиб 

 

Предложение за регламент 

Съображение 10 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) Освен това, ако пазарните 

участници не посочат как дейностите, в 

които се инвестира, допринасят за 

екологичните цели, или ако използват 

различни понятия за това какво 

представлява „екологосъобразна“ 

икономическа дейност, инвеститорите 

ще бъдат прекомерно затруднени, 

когато проверяват и сравняват 

различните финансови продукти. 

Установено бе, че това отблъсква 

желаещите да инвестират в 

екологосъобразни финансови продукти. 

Освен това липсата на доверие сред 

инвеститорите оказва значително 

неблагоприятно въздействие върху 

пазара на инвестиции в устойчивото 

развитие. Доказано бе също така, че 

националните правила или пазарни 

инициативи, предприети за решаване на 

този проблем на национално равнище, 

ще доведат до разпокъсаност на 

вътрешния пазар. Ако участниците на 

финансовите пазари оповестяват как 

финансовите продукти, за които 

твърдят, че са екологосъобразни, 

допринасят за опазването на околната 

среда и при тези оповестявания 

използват общи за целия Съюз критерии 

за това какво представлява 

екологосъобразна икономическа 

дейност, инвеститорите ще бъдат 

улеснени, когато съпоставят 

възможностите за екологосъобразни 

инвестиции в чужбина. Инвеститорите 

ще инвестират по-смело в 

екологосъобразни финансови продукти 

в рамките на Съюза, което ще подобри 

функционирането на вътрешния пазар. 

(10) Освен това, ако пазарните 

участници не посочат как дейностите, в 

които се инвестира, допринасят за 

екологичните цели, или ако използват 

различни понятия за това какво 

представлява „екологосъобразна“ 

икономическа дейност, инвеститорите 

ще бъдат прекомерно затруднени, 

когато проверяват и сравняват 

различните финансови продукти. 

Установено бе, че това отблъсква 

желаещите да инвестират в устойчиви 

финансови продукти. Освен това 

липсата на доверие сред инвеститорите 

оказва значително неблагоприятно 

въздействие върху пазара на инвестиции 

в устойчивото развитие. Доказано бе 

също така, че националните правила или 

пазарни инициативи, предприети за 

решаване на този проблем на 

национално равнище, ще доведат до 

разпокъсаност на вътрешния пазар. Ако 

участниците на финансовите пазари 

оповестяват как финансовите продукти, 

за които твърдят, че са 

екологосъобразни, допринасят за 

опазването на околната среда и при тези 

оповестявания използват общи за целия 

Съюз критерии за това какво 

представлява екологосъобразна 

икономическа дейност, инвеститорите 

ще бъдат улеснени, когато съпоставят 

възможностите за екологосъобразни 

инвестиции в чужбина. Инвеститорите 

ще инвестират по-смело в устойчиви 

финансови продукти в рамките на 

Съюза, което ще подобри 

функционирането на вътрешния пазар. 

Or. en 

 

Изменение  156 

Мирей Д'Орнано 
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Предложение за регламент 

Съображение 10 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) Освен това, ако пазарните 

участници не посочат как дейностите, в 

които се инвестира, допринасят за 

екологичните цели, или ако използват 

различни понятия за това какво 

представлява „екологосъобразна“ 

икономическа дейност, инвеститорите 

ще бъдат прекомерно затруднени, 

когато проверяват и сравняват 

различните финансови продукти. 

Установено бе, че това отблъсква 

желаещите да инвестират в 

екологосъобразни финансови продукти. 

Освен това липсата на доверие сред 

инвеститорите оказва значително 

неблагоприятно въздействие върху 

пазара на инвестиции в устойчивото 

развитие. Доказано бе също така, че 

националните правила или пазарни 

инициативи, предприети за решаване на 

този проблем на национално равнище, 

ще доведат до разпокъсаност на 

вътрешния пазар. Ако участниците на 

финансовите пазари оповестяват как 

финансовите продукти, за които 

твърдят, че са екологосъобразни, 

допринасят за опазването на околната 

среда и при тези оповестявания 

използват общи за целия Съюз критерии 

за това какво представлява 

екологосъобразна икономическа 

дейност, инвеститорите ще бъдат 

улеснени, когато съпоставят 

възможностите за екологосъобразни 

инвестиции в чужбина. Инвеститорите 

ще инвестират по-смело в 

екологосъобразни финансови продукти 

в рамките на Съюза, което ще подобри 

функционирането на вътрешния пазар. 

(10) Освен това, ако пазарните 

участници не посочат как дейностите, в 

които се инвестира, допринасят за 

екологичните цели, или ако използват 

различни понятия за това какво 

представлява „екологосъобразна“ 

икономическа дейност, инвеститорите 

ще бъдат прекомерно затруднени, 

когато проверяват и сравняват 

различните финансови продукти. 

Установено бе, че това отблъсква 

желаещите да инвестират в 

екологосъобразни финансови продукти. 

Освен това липсата на доверие сред 

инвеститорите оказва значително 

неблагоприятно въздействие върху 

пазара на инвестиции в устойчивото 

развитие. Също така някои твърдят, че 

националните правила или пазарни 

инициативи, предприети за решаване на 

този проблем на национално равнище, 

ще доведат до разпокъсаност на 

вътрешния пазар. Ако участниците на 

финансовите пазари оповестяват как 

финансовите продукти, за които 

твърдят, че са екологосъобразни, 

допринасят за опазването на околната 

среда и при тези оповестявания 

използват общи за целия Съюз критерии 

за това какво представлява 

екологосъобразна икономическа 

дейност, инвеститорите ще бъдат 

улеснени, когато съпоставят 

възможностите за екологосъобразни 

инвестиции в чужбина. Инвеститорите 

ще инвестират по-смело в 

екологосъобразни финансови продукти 

в рамките на Съюза, което ще подобри 

функционирането на вътрешния пазар. 

Or. fr 
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Изменение  157 

Фулвио Мартушело 

 

Предложение за регламент 

Съображение 10а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (10a) Показателите следва да бъдат 

хармонизирани въз основа на 

съществуващите инициативи, като 

например работата на Комисията, 

Европейската агенция за околната 

среда и ОИСР, наред с други, и следва 

да обхващат екологичното 

въздействие върху CO2 и други 

емисии, биологичното разнообразие, 

производството на отпадъци, 

използването на енергия и на енергия 

от възобновяеми източници, 

суровините, водите и прякото и 

непрякото земеползване, както е 

посочено в рамката за мониторинг на 

Комисията относно кръговата 

икономика (COM/2018/29 final), плана 

за действие на ЕС за кръговата 

икономика (COM/2015/0614 final) и в 

резолюцията на Европейския 

парламент от 9 юли 2015 г. относно 

ефективното използване на 

ресурсите: преминаване към кръгова 

икономика (2014/2208(INI). Освен това 

показателите следва да бъдат 

разработени и като се вземат предвид 

препоръките на експертната група за 

финансиране на Европейската 

комисия относно подкрепа на 

кръговата икономика. Комисията 

следва да оцени как да интегрира 

работата на тази експертна група в 

ТЕГ. Показателите следва да вземат 

предвид международно признатите 

устойчиви стандарти. 

Or. en 
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Изменение  158 

Елена Джентиле 

 

Предложение за регламент 

Съображение 10а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (10a) Показателите следва да бъдат 

хармонизирани въз основа на 

съществуващите инициативи, като 

например разработените от 

Комисията, Европейската агенция за 

околната среда и ОИСР, наред с други, 

и следва да обхващат екологичното 

въздействие върху CO2 и други 

емисии, биологичното разнообразие, 

производството на отпадъци, 

използването на енергия, суровините, 

водите и прякото и непрякото 

земеползване, както е посочено в 

рамката за мониторинг на 

Комисията относно кръговата 

икономика (COM/2018/29 final), плана 

за действие на ЕС за кръговата 

икономика (COM/2015/0614 final) и 

резолюцията на Европейския 

парламент относно ефективното 

използване на ресурсите: преминаване 

към кръгова икономика 

(2014/2208(INI). Освен това 

показателите следва да бъдат 

разработени и като се вземат предвид 

препоръките на експертната група за 

финансиране на Европейската 

комисия относно подкрепа на 

кръговата икономика. Комисията 

следва да оцени как да интегрира 

работата на тази експертна група в 

ТЕГ. Показателите следва да вземат 

предвид международно признатите 

устойчиви стандарти. 

Or. en 
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Изменение  159 

Отмар Карас, Лукас Мандл 

 

Предложение за регламент 

Съображение 10а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (10a) За да се постигне ефективно 

въздействие върху екологичната 

устойчивост, да се намали 

ненужната административна 

тежест за участниците на 

финансовия пазар и да се улесни 

растежът на европейските 

финансови пазари, които финансират 

устойчиви икономически дейности, 

таксономията следва да се основава 

на хармонизирани, сравними и единни 

критерии. Трябва да се избягва 

всякакво припокриване на 

регулирането или превантивното 

законодателно действие, което не би 

било в съответствие с принципите за 

по-добро регулиране и 

пропорционалност, целта за 

създаване на последователна 

терминология и ясна регулаторна 

рамка или би довело до ненужно 

натоварване на органите и на 

финансовите институции. 

Or. en 

 

Изменение  160 

Мирей Д'Орнано 

 

Предложение за регламент 

Съображение 11 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) За преодоляване на 

съществуващите пречки пред 

функционирането на вътрешния пазар и 

за предотвратяване на възникването на 

(11) За преодоляване на 

съществуващите пречки пред 

функционирането на вътрешния пазар и 

за предотвратяване на възникването на 
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такива в бъдеще от държавите членки 

следва да се изисква да използват общо 

понятие за екологосъобразни 

инвестиции, когато определят 

изискванията към участниците на пазара 

във връзка с маркировката на 

финансовите продукти или 

корпоративните облигации, предлагани 

на национално равнище като 

екологосъобразни. По същите причини 

лицата, управляващи фондове, и 

институционалните инвеститори, които 

декларират, че преследват екологични 

цели, следва да използват същото 

понятие за екологосъобразни 

инвестиции, когато оповестяват как 

преследват тези цели. 

такива в бъдеще държавите членки 

може да бъдат призовани да използват 

общо понятие за екологосъобразни 

инвестиции, когато определят 

изискванията към участниците на пазара 

във връзка с маркировката на 

финансовите продукти или 

корпоративните облигации, предлагани 

на национално равнище като 

екологосъобразни. По същите причини 

лицата, управляващи фондове, и 

институционалните инвеститори, които 

декларират, че преследват екологични 

цели, следва да използват същото 

понятие за екологосъобразни 

инвестиции, когато оповестяват как 

преследват тези цели. 

Or. fr 

 

Изменение  161 

Симона Бонафе, Луиджи Моргано 

 

Предложение за регламент 

Съображение 12 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) Определянето на критерии за 

екологосъобразни икономически 

дейности може да насърчи 

дружествата да оповестяват 

доброволно на своите уебсайтове 

информация за извършваните от тях 

екологосъобразни икономически 

дейности. Тази информация ще улесни 

не само съответните участници на 

финансовите пазари, когато 

преценяват кои дружества 

извършват екологосъобразни 

икономически дейности, но ще помогне 

също така на самите дружества да 

набират финансиране за своите 

екологосъобразни дейности. 

(12) Информацията за 

екологичното и социалното 

въздействие на дейностите ще улесни 

съответните участници на финансовите 

пазари да определят степента на 

устойчивост на икономическите 
дейности, извършвани от 

дружествата, и ще помогне също така 

на самите дружества да набират 

финансиране за своите устойчиви 

дейности. 

Or. en 
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Изменение  162 

Дариуш Росати, Анджей Гжиб 

 

Предложение за регламент 

Съображение 12 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) Определянето на критерии за 

екологосъобразни икономически 

дейности може да насърчи дружествата 

да оповестяват доброволно на своите 

уебсайтове информация за 

извършваните от тях екологосъобразни 

икономически дейности. Тази 

информация ще улесни не само 

съответните участници на финансовите 

пазари, когато преценяват кои 

дружества извършват екологосъобразни 

икономически дейности, но ще помогне 

също така на самите дружества да 

набират финансиране за своите 

екологосъобразни дейности. 

(12) Определянето на критерии за 

екологосъобразни икономически 

дейности може да насърчи дружествата 

да оповестяват доброволно на своите 

уебсайтове информация за 

извършваните от тях екологосъобразни 

икономически дейности. Тази 

информация ще улесни не само 

съответните участници на финансовите 

пазари, когато преценяват кои 

дружества извършват екологосъобразни 

икономически дейности, но ще помогне 

също така на самите дружества да 

набират финансиране за своите 

устойчиви дейности. 

Or. en 

 

Изменение  163 

Елена Джентиле 

 

Предложение за регламент 

Съображение 12 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) Определянето на критерии за 

екологосъобразни икономически 

дейности може да насърчи дружествата 

да оповестяват доброволно на своите 

уебсайтове информация за 

извършваните от тях екологосъобразни 

икономически дейности. Тази 

информация ще улесни не само 

съответните участници на финансовите 

пазари, когато преценяват кои 

(12) Определянето на критерии за 

екологосъобразни икономически 

дейности може да насърчи дружествата 

да оповестяват доброволно на своите 

уебсайтове информация за 

извършваните от тях екологосъобразни 

икономически дейности. Тази 

информация ще улесни не само 

съответните участници на финансовите 

пазари, когато преценяват кои 
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дружества извършват екологосъобразни 

икономически дейности, но ще помогне 

също така на самите дружества да 

набират финансиране за своите 

екологосъобразни дейности. 

дружества извършват екологосъобразни 

икономически дейности, но ще помогне 

също така на самите дружества да 

набират финансиране за своите 

устойчиви дейности. 

Or. en 

 

Изменение  164 

Фулвио Мартушело 

 

Предложение за регламент 

Съображение 13 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) Рамката на Съюза за 

класификация на екологосъобразните 
икономически дейности следва да даде 

възможност за разработване на 

бъдещите политики на Съюза, 

включително общи за Съюза стандарти 

за екологосъобразни финансови 

продукти и впоследствие за 

установяване на маркировка, която 

официално да потвърждава спазването 

на тези стандарти в Съюза. Единните 

правни изисквания за класифициране 

на инвестициите като 

екологосъобразни въз основа на единни 

критерии за екологосъобразни 

икономически дейности са необходими 

като отправна точка за бъдещото 

законодателство на Съюза за 

насърчаване на такива инвестиции. 

(13) Общите за Съюза показатели 

за определяне на екологичното 

въздействие на икономически дейности 

следва да даде възможност за 

разработване на бъдещите политики на 

Съюза, включително общи за Съюза 

стандарти за екологосъобразни 

финансови продукти и впоследствие за 

установяване на маркировка, която 

официално да потвърждава спазването 

на тези стандарти в Съюза. Единните 

правни изисквания за оценка на 

екологичната устойчивост на 
инвестициите въз основа на единни 

критерии за определяне на 

екологичната устойчивост на 

икономическите дейности и общи 

показатели за оценка на 

въздействието на инвестициите 

върху околната среда, са необходими 

като отправна точка за бъдещото 

законодателство на Съюза, насочено 

към улесняване на прехода от 
инвестиции с отрицателно 

въздействие върху околната среда към 

инвестиции с положително 

въздействие. 

Or. en 
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Изменение  165 

Маркус Фербер 

 

Предложение за регламент 

Съображение 13 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) Рамката на Съюза за 

класификация на екологосъобразните 

икономически дейности следва да даде 

възможност за разработване на 

бъдещите политики на Съюза, 

включително общи за Съюза стандарти 

за екологосъобразни финансови 

продукти и впоследствие за 

установяване на маркировка, която 

официално да потвърждава спазването 

на тези стандарти в Съюза. Единните 

правни изисквания за класифициране 

на инвестициите като 
екологосъобразни въз основа на единни 

критерии за екологосъобразни 
икономически дейности са необходими 

като отправна точка за бъдещото 

законодателство на Съюза за 

насърчаване на такива инвестиции. 

(13) Рамката на Съюза за 

класификация на екологосъобразните 

икономически дейности следва да даде 

възможност за разработване на общи за 

Съюза стандарти за екологосъобразни 

финансови продукти и впоследствие за 

установяване на маркировка, която 

официално да потвърждава спазването 

на тези стандарти в Съюза. Тези 

стандарти за екологосъобразни 

икономически дейности обаче не следва 

да бъдат основа за пруденциални 

изисквания, като например собствени 

средства или капиталови изисквания. 

Or. en 

Обосновка 

Следва да се поясни, че съображенията за устойчивост не трябва да играят никаква 

роля при определянето на пруденциални изисквания, като например собствени 

средства или капиталови изисквания. Пруденциалните изисквания следва да се 

основават единствено на риска. 

 

Изменение  166 

Якоб фон Вайцзекер 

 

Предложение за регламент 

Съображение 13 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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(13) Рамката на Съюза за 

класификация на екологосъобразните 

икономически дейности следва да даде 

възможност за разработване на 

бъдещите политики на Съюза, 

включително общи за Съюза стандарти 

за екологосъобразни финансови 

продукти и впоследствие за 

установяване на маркировка, която 

официално да потвърждава спазването 

на тези стандарти в Съюза. Единните 

правни изисквания за класифициране на 

инвестициите като екологосъобразни 

въз основа на единни критерии за 

екологосъобразни икономически 

дейности са необходими като отправна 

точка за бъдещото законодателство на 

Съюза за насърчаване на такива 

инвестиции. 

(13) Платформата за устойчиво 

финансиране и повтарящите се 

прегледи на настоящия регламент от 

Комисията следва да обхващат 

необходимостта от преминаване от 

общи критерии за класифициране на 

икономическите дейности като 

екологосъобразни към класификация 

на Съюза за екологосъобразни 

дейности и инвестиции, особено с 

оглед на стимули за националните 

правителства да класифицират по-

щедро икономическите дейности 

като екологосъобразни, за да 

привлекат повече инвестиции. 
Рамката на Съюза за класификация на 

екологосъобразните икономически 

дейности следва освен това да даде 

възможност за разработване на 

бъдещите политики на Съюза, 

включително общи за Съюза стандарти 

за екологосъобразни финансови 

продукти и впоследствие за 

установяване на маркировка, която 

официално да потвърждава спазването 

на тези стандарти в Съюза. Единните 

правни изисквания за класифициране на 

инвестициите като екологосъобразни 

въз основа на единни критерии за 

екологосъобразни икономически 

дейности са необходими като отправна 

точка за бъдещото законодателство на 

Съюза за насърчаване на такива 

инвестиции, включително 

въвеждането в пруденциалната рамка 

за финансовите институции на 

коефициент за санкциониране за 

„кафяви“ активи, с цел адекватно 

отчитане на рисковете за 

изменението на климата, свързани с 

активи с по-висока въглеродна 

интензивност. 

Or. en 

 

Изменение  167 
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Елизабета Гардини, Фулвио Мартушело, Алберто Чирио, Алдо Патричело 

 

Предложение за регламент 

Съображение 13 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) Рамката на Съюза за 

класификация на екологосъобразните 

икономически дейности следва да даде 

възможност за разработване на 

бъдещите политики на Съюза, 

включително общи за Съюза стандарти 

за екологосъобразни финансови 

продукти и впоследствие за 

установяване на маркировка, която 

официално да потвърждава спазването 

на тези стандарти в Съюза. Единните 

правни изисквания за класифициране на 

инвестициите като екологосъобразни 

въз основа на единни критерии за 

екологосъобразни икономически 
дейности са необходими като отправна 

точка за бъдещото законодателство на 

Съюза за насърчаване на такива 

инвестиции. 

(13) Рамката на Съюза за 

класификация на екологосъобразните 

икономически дейности следва 

постепенно да даде възможност за 

разработване на бъдещите политики на 

Съюза, включително общи за Съюза 

стандарти за устойчиви финансови 

продукти и впоследствие за 

установяване на маркировка, която 

официално да потвърждава спазването 

на тези стандарти в Съюза. Единните 

правни изисквания за класифициране на 

устойчивите инвестиции като такива 

въз основа на единни критерии за 

определен брой устойчиви дейности са 

необходими като отправна точка за 

бъдещото законодателство на Съюза за 

насърчаване на такива инвестиции. 

Or. en 

 

Изменение  168 

Лийве Вийринк, Тиери Корнийе, Фредрик Федерлей, Рамон Тремоза и Балселс, 

Каролине Нахтехал 

 

Предложение за регламент 

Съображение 13 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) Рамката на Съюза за 

класификация на екологосъобразните 

икономически дейности следва да даде 

възможност за разработване на 

бъдещите политики на Съюза, 

включително общи за Съюза стандарти 

за екологосъобразни финансови 

продукти и впоследствие за 

(13) Рамката на Съюза за 

класификация на екологосъобразните 

икономически дейности следва да даде 

възможност за разработване на 

бъдещите политики и стратегии на 

Съюза, включително общи за Съюза 

стандарти за екологосъобразни 

финансови продукти и впоследствие за 
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установяване на маркировка, която 

официално да потвърждава спазването 

на тези стандарти в Съюза. Единните 

правни изисквания за класифициране на 

инвестициите като екологосъобразни 

въз основа на единни критерии за 

екологосъобразни икономически 

дейности са необходими като отправна 

точка за бъдещото законодателство на 

Съюза за насърчаване на такива 

инвестиции. 

установяване на маркировка, която 

официално да потвърждава спазването 

на тези стандарти в Съюза. Единните 

правни изисквания за класифициране на 

инвестициите като екологосъобразни 

въз основа на единни критерии за 

екологосъобразни икономически 

дейности са необходими като отправна 

точка за бъдещото законодателство на 

Съюза за насърчаване на такива 

инвестиции. 

Or. en 

 

Изменение  169 

Гербен-Ян Гербранди, Каролина Пунсет, София ин 'т Велд 

 

Предложение за регламент 

Съображение 13 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) Рамката на Съюза за 

класификация на екологосъобразните 

икономически дейности следва да даде 

възможност за разработване на 

бъдещите политики на Съюза, 

включително общи за Съюза стандарти 

за екологосъобразни финансови 

продукти и впоследствие за 

установяване на маркировка, която 

официално да потвърждава спазването 

на тези стандарти в Съюза. Единните 

правни изисквания за класифициране на 

инвестициите като екологосъобразни 

въз основа на единни критерии за 

екологосъобразни икономически 

дейности са необходими като отправна 

точка за бъдещото законодателство на 

Съюза за насърчаване на такива 

инвестиции. 

(13) Рамката на Съюза за 

класификация на екологосъобразните 

икономически дейности следва да даде 

възможност за разработване на 

бъдещите политики и стратегии на 

Съюза, включително общи за Съюза 

стандарти за екологосъобразни 

финансови продукти и впоследствие за 

установяване на маркировка, която 

официално да потвърждава спазването 

на тези стандарти в Съюза. Единните 

правни изисквания за класифициране на 

инвестициите като екологосъобразни 

въз основа на единни критерии за 

екологосъобразни икономически 

дейности са необходими като отправна 

точка за бъдещото законодателство на 

Съюза за насърчаване на такива 

инвестиции. 

Or. en 
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Изменение  170 

Отмар Карас, Лукас Мандл 

 

Предложение за регламент 

Съображение 13а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (13a) За да се гарантира ефективно и 

ефикасно законодателно действие, без 

да се създават потенциални 

припокривания, бюрократична 

тежест или допълнителни разходи за 

реалната икономика, обхватът и 

използването на техническите 

критерии за проверка, както и 

връзката с други инициативи, трябва 

да бъдат ясно определени преди 

влизането в сила на таксономията и 

съответните критерии. 

Or. en 

 

Изменение  171 

Нилс Турвалдс, Фредрик Федерлей, Анели Ятенмяки, Юте Гутеланд, Улрике 

Мюлер, Елси Катайнен, Петри Сарвама 

 

Предложение за регламент 

Съображение 13а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (13a) Определянето на 

хармонизирани критерии за 

екологосъобразни икономически 

дейности не следва да подкопава 

разделението на компетенциите 

между държавите членки и Съюза в 

различни области на политиката. 

Or. en 

 

Изменение  172 

Кристофер Фелнер, Гунар Хьокмарк 
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Предложение за регламент 

Съображение 13а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (13a) Определянето на 

хармонизирани критерии за 

екологосъобразни икономически 

дейности не следва да подкопава 

разделението на компетенциите 

между държавите членки и Съюза. 

Or. en 

 

Изменение  173 

Щефан Геролд 

 

Предложение за регламент 

Съображение 14 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(14) Във връзка с постигането на 

целите за устойчиво развитие в Съюза 

създаването на Европейския фонд за 

стратегически инвестиции е добър 

пример за ефективното насочване на 

частни инвестиции успоредно с 

публични средства към инвестиции в 

устойчивото развитие. С Регламент 

(ЕС) 2015/1017 на Европейския 

парламент и на Съвета27 за 

инфраструктурните и иновационните 

проекти по линия на Европейския фонд 

за стратегически инвестиции се 

определя целеви дял от 40% за 

инвестиции в областта на климата. 

Общите критерии за устойчивост на 

икономическите дейности биха могли да 

залегнат в основата на подобни бъдещи 

инициативи на Съюза в подкрепа на 

инвестициите за постигане на 

екологични и свързани с климата цели. 

(14) Във връзка с постигането на 

целите за устойчиво развитие в Съюза 

създаването на Европейския фонд за 

стратегически инвестиции е добър 

пример за ефективното насочване на 

частни инвестиции успоредно с 

публични средства към инвестиции в 

устойчивото развитие. С Регламент 

(ЕС) 2015/1017 на Европейския 

парламент и на Съвета27 за 

инфраструктурните и иновационните 

проекти по линия на Европейския фонд 

за стратегически инвестиции се 

определя целеви дял от 40% за 

инвестиции в областта на 

намаляването на човешкото 

въздействие върху изменението на 
климата. Общите критерии за 

устойчивост на икономическите 

дейности биха могли да залегнат в 

основата на подобни бъдещи 

инициативи на Съюза в подкрепа на 

инвестициите за постигане на 
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екологични и свързани с климата цели. 

_________________ _________________ 

27 Регламент (ЕС) 2017/2396 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

13 декември 2017 година за изменение 

на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) 

2015/1017 по отношение на 

удължаването на срока на действие на 

Европейския фонд за стратегически 

инвестиции, както и въвеждането на 

технически подобрения за този фонд и 

за Европейския консултантски център 

по инвестиционни въпроси (OВ L 345, 

27.12.2017 г., стр. 34). 

27 Регламент (ЕС) 2017/2396 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

13 декември 2017 година за изменение 

на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) 

2015/1017 по отношение на 

удължаването на срока на действие на 

Европейския фонд за стратегически 

инвестиции, както и въвеждането на 

технически подобрения за този фонд и 

за Европейския консултантски център 

по инвестиционни въпроси (OВ L 345, 

27.12.2017 г., стр. 34). 

Or. de 

 

Изменение  174 

Отмар Карас 

 

Предложение за регламент 

Съображение 14 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(14) Във връзка с постигането на 

целите за устойчиво развитие в Съюза 

създаването на Европейския фонд за 

стратегически инвестиции е добър 

пример за ефективното насочване на 

частни инвестиции успоредно с 

публични средства към инвестиции в 

устойчивото развитие. С Регламент (ЕС) 

2015/1017 на Европейския парламент и 

на Съвета27 за инфраструктурните и 

иновационните проекти по линия на 

Европейския фонд за стратегически 

инвестиции се определя целеви дял от 

40% за инвестиции в областта на 

климата. Общите критерии за 

устойчивост на икономическите 

дейности биха могли да залегнат в 

основата на подобни бъдещи 

инициативи на Съюза в подкрепа на 

инвестициите за постигане на 

(14) Във връзка с постигането на 

целите за устойчиво развитие в Съюза 

създаването на Европейския фонд за 

стратегически инвестиции е добър 

пример за ефективното мобилизиране 

на частни инвестиции успоредно с 

публични средства за инвестиции в 

устойчивото развитие. С Регламент (ЕС) 

2015/1017 на Европейския парламент и 

на Съвета27 за инфраструктурните и 

иновационните проекти по линия на 

Европейския фонд за стратегически 

инвестиции се определя хоризонтален 

целеви дял от 40% за инвестиции в 

областта на климата. Общите критерии 

за устойчивост на икономическите 

дейности може да залегнат в основата 

на подобни бъдещи инициативи на 

Съюза за мобилизиране на инвестиции 

за постигане на екологични и свързани с 
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екологични и свързани с климата цели. климата цели. 

_________________ _________________ 

27 Регламент (ЕС) 2017/2396 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

13 декември 2017 година за изменение 

на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) 

2015/1017 по отношение на 

удължаването на срока на действие на 

Европейския фонд за стратегически 

инвестиции, както и въвеждането на 

технически подобрения за този фонд и 

за Европейския консултантски център 

по инвестиционни въпроси (OВ L 345, 

27.12.2017 г., стр. 34). 

27 Регламент (ЕС) 2017/2396 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

13 декември 2017 година за изменение 

на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) 

2015/1017 по отношение на 

удължаването на срока на действие на 

Европейския фонд за стратегически 

инвестиции, както и въвеждането на 

технически подобрения за този фонд и 

за Европейския консултантски център 

по инвестиционни въпроси (OВ L 345, 

27.12.2017 г., стр. 34). 

Or. en 

 

Изменение  175 

Елена Джентиле 

 

Предложение за регламент 

Съображение 15 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(15) За да се избегне разпокъсаността 

на пазара, както и увреждането на 

интересите на потребителите вследствие 

на различаващи се концепции за 

екологосъобразни икономически 
дейности, националните изисквания, 

които участниците на пазара трябва да 

спазват, за да предлагат финансови 

продукти или корпоративни облигации 

като екологосъобразни, следва да се 

основават на единни критерии за 

екологосъобразни икономически 

дейности. Към тези участници спадат 

участниците на финансовите пазари, 

които предлагат екологосъобразни 

финансови продукти и нефинансовите 

дружества, емитиращи „зелени“ 

облигации. 

(15) За да се избегне разпокъсаността 

на пазара, както и увреждането на 

интересите на потребителите вследствие 

на различаващи се концепции за 

екологосъобразност на 

икономическите дейности, 

националните изисквания, които 

участниците на пазара трябва да 

спазват, за да предлагат финансови 

продукти или корпоративни облигации 

съгласно определението в настоящия 

регламент като екологосъобразни, 

следва да се основават на единни 

критерии за екологосъобразни 

икономически дейности. Към тези 

участници спадат участниците на 

финансовите пазари, които предлагат 

устойчиви финансови продукти или 

услуги, и нефинансовите дружества, 

емитиращи устойчиви облигации. 
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Or. en 

 

Изменение  176 

Дариуш Росати, Анджей Гжиб 

 

Предложение за регламент 

Съображение 15 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(15) За да се избегне разпокъсаността 

на пазара, както и увреждането на 

интересите на потребителите вследствие 

на различаващи се концепции за 

екологосъобразни икономически 

дейности, националните изисквания, 

които участниците на пазара трябва да 

спазват, за да предлагат финансови 

продукти или корпоративни облигации 

като екологосъобразни, следва да се 

основават на единни критерии за 

екологосъобразни икономически 

дейности. Към тези участници спадат 

участниците на финансовите пазари, 

които предлагат екологосъобразни 

финансови продукти и нефинансовите 

дружества, емитиращи „зелени“ 

облигации. 

(15) За да се избегне разпокъсаността 

на пазара, както и увреждането на 

интересите на потребителите вследствие 

на различаващи се концепции за 

екологосъобразни икономически 

дейности, националните изисквания, 

които участниците на пазара трябва да 

спазват, за да предлагат финансови 

продукти или корпоративни облигации 

като екологосъобразни, следва да се 

основават на единни критерии за 

екологосъобразни икономически 

дейности. Към тези участници спадат 

участниците на финансовите пазари, 

които предлагат устойчиви финансови 

продукти, и нефинансовите дружества, 

емитиращи устойчиви корпоративни 

облигации. 

Or. en 

 

Изменение  177 

Мирей Д'Орнано 

 

Предложение за регламент 

Съображение 15 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(15) За да се избегне разпокъсаността 

на пазара, както и увреждането на 

интересите на потребителите вследствие 

на различаващи се концепции за 

екологосъобразни икономически 

дейности, националните изисквания, 

(15) За да се избегне разпокъсаността 

на пазара, както и увреждането на 

интересите на потребителите вследствие 

на различаващи се концепции за 

екологосъобразни икономически 

дейности, националните изисквания, 
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които участниците на пазара трябва да 

спазват, за да предлагат финансови 

продукти или корпоративни облигации 

като екологосъобразни, следва да се 

основават на единни критерии за 

екологосъобразни икономически 

дейности. Към тези участници спадат 

участниците на финансовите пазари, 

които предлагат екологосъобразни 

финансови продукти и нефинансовите 

дружества, емитиращи „зелени“ 

облигации. 

които участниците на пазара трябва да 

спазват, за да предлагат финансови 

продукти или корпоративни облигации 

като екологосъобразни, биха могли да 

се основават на единни критерии за 

екологосъобразни икономически 

дейности. Към тези участници спадат 

участниците на финансовите пазари, 

които предлагат екологосъобразни 

финансови продукти и нефинансовите 

дружества, емитиращи „зелени“ 

облигации. 

Or. fr 

 

Изменение  178 

Отмар Карас 

 

Предложение за регламент 

Съображение 15а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (15a) В съответствие с принципа на 

пропорционалност изискванията на 

настоящия регламент не следва да се 

прилагат за малки и опростени 

институции, както е определено в 

[СП – да се добави препратка към 

съответния член от Регламент (ЕС) 

№ 575/2013]. 

Or. en 

 

Изменение  179 

Маркус Фербер 

 

Предложение за регламент 

Съображение 16 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) За да се избегне увреждане на 

интересите на потребителите, лицата, 

(16) За да се избегне увреждане на 

интересите на потребителите, лицата, 
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управляващи фондове, и 

институционалните инвеститори, които 

предлагат финансови продукти като 

екологосъобразни, следва да 

оповестяват по какъв начин и до каква 

степен критериите за 

екологосъобразни икономически 

дейности са взети предвид при 

определянето на съобразността на 

инвестициите от екологична гледна 

точка. Оповестената информация 

следва да даде възможност на 

инвеститорите да разберат какъв е 

процентният дял на финансираните 

чрез инвестицията екологосъобразни 

икономически дейности от всички 

икономически дейности и 

следователно до каква степен 

инвестициите са съобразни от 

екологична гледна точка. Комисията 

следва да уточни информацията, 

която трябва да бъде оповестявана за 

тази цел. Тази информация следва да 

даде възможност на компетентните 

национални органи лесно да 

проверяват спазването на 

задължението за оповестяване и да 

налагат неговото спазване в 

съответствие с приложимото 

национално право. 

управляващи фондове, и 

институционалните инвеститори, които 

предлагат финансови продукти като 

екологосъобразни, следва да 

оповестяват съответната информация 

в съответствие с разпоредбите, 

изложени в Регламента относно 

оповестяванията във връзка с 

устойчивите инвестиции и рисковете 

за устойчивостта и за изменение на 

Директива (ЕС) 2016/2341; 

Or. en 

Обосновка 

Всички задължения за оповестяване са посочени в Регламента относно 

оповестяванията във връзка с устойчивите инвестиции и рисковете за 

устойчивостта и за изменение на Директива (ЕС) 2016/2341. Не е необходимо 

въвеждането на втори режим на оповестяване на устойчиво финансиране. 

 

Изменение  180 

Сирпа Пиетикяйнен 

 

Предложение за регламент 

Съображение 16 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) За да се избегне увреждане на 

интересите на потребителите, лицата, 

управляващи фондове, и 

институционалните инвеститори, които 

предлагат финансови продукти като 

екологосъобразни, следва да 

оповестяват по какъв начин и до каква 

степен критериите за 

екологосъобразни икономически 

дейности са взети предвид при 

определянето на съобразността на 

инвестициите от екологична гледна 

точка. Оповестената информация 

следва да даде възможност на 

инвеститорите да разберат какъв е 

процентният дял на финансираните 

чрез инвестицията екологосъобразни 

икономически дейности от всички 

икономически дейности и 

следователно до каква степен 

инвестициите са съобразни от 

екологична гледна точка. Комисията 

следва да уточни информацията, която 

трябва да бъде оповестявана за тази цел. 

Тази информация следва да даде 

възможност на компетентните 

национални органи лесно да проверяват 

спазването на задължението за 

оповестяване и да налагат неговото 

спазване в съответствие с приложимото 

национално право. 

(16) За да информират 

инвеститорите на дребно и да 

гарантират защитата на 
потребителите, лицата, управляващи 

фондове, и институционалните 

инвеститори, които предлагат 

финансови продукти като 

екологосъобразни, следва да 

оповестяват степента на екологична 

устойчивост на инвестициите и 

тяхното въздействие върху околната 

среда. Оповестената информация следва 

да даде възможност на инвеститорите да 

разберат критериите и показателите, 

използвани за определяне на 

въздействието върху околната среда, 

степента на екологична устойчивост 

на инвестицията, както и процента от 

оборота на дружествата, в които са 

инвестирали, подкрепящи дейности, 

които отговарят на критериите за 

екологично устойчиви или с 

отрицателно въздействие върху 

околната среда. Комисията следва да 

уточни информацията, която трябва да 

бъде оповестявана в одитираните 

годишни и управленски доклади за тази 

цел и одитирана от независими 

одитори като част от 

интегрираното отчитане. Тази 

одитирана и потвърдена информация 

следва да даде възможност на 

компетентните национални органи, и 

когато е необходимо, на ЕНО, лесно да 

проверяват спазването на задължението 

за оповестяване и да налагат неговото 

спазване в съответствие с приложимото 

национално право и правото на Съюза. 

Изискванията за оповестяване следва 

да бъдат в съответствие с 

глобалните инициативи за 

оповестяване на информация, като 

например Глобалната инициатива за 

отчитане и на принципите на ООН 

за отговорно инвестиране. 

Независимите одитори следва да 
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подлежат на разрешение от ЕНО. 

Or. en 

 

Изменение  181 

Елена Джентиле 

 

Предложение за регламент 

Съображение 16 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) За да се избегне увреждане на 

интересите на потребителите, лицата, 

управляващи фондове, и 

институционалните инвеститори, които 

предлагат финансови продукти като 

екологосъобразни, следва да 

оповестяват по какъв начин и до каква 

степен критериите за екологосъобразни 

икономически дейности са взети 

предвид при определянето на 

съобразността на инвестициите от 

екологична гледна точка. 

Оповестената информация следва да 

даде възможност на инвеститорите да 

разберат какъв е процентният дял на 

финансираните чрез инвестицията 

екологосъобразни икономически 

дейности от всички икономически 

дейности и следователно до каква 

степен инвестициите са съобразни от 

екологична гледна точка. Комисията 

следва да уточни информацията, която 

трябва да бъде оповестявана за тази цел. 

Тази информация следва да даде 

възможност на компетентните 

национални органи лесно да 

проверяват спазването на 

задължението за оповестяване и да 

налагат неговото спазване в 

съответствие с приложимото 

национално право. 

(16) За да информират 

инвеститорите на дребно и да 

гарантират защитата на 
потребителите, лицата, управляващи 

фондове, и институционалните 

инвеститори, които предлагат 

финансови продукти като 

екологосъобразни, следва да 

оповестяват аспекта на екологична 

устойчивост на инвестициите, 

включително критериите за подбор на 

икономическите, социалните и 

управленските принципи и тяхното 

въздействие върху околната среда. 

Оповестената информация следва да 

даде възможност на инвеститорите да 

разберат критериите и показателите, 

използвани за определяне на 

въздействието върху околната среда, 

както и аспектите на екологична 

устойчивост на инвестициите. 

Комисията следва да уточни 

информацията, която трябва да бъде 

оповестявана за тази цел. 

Изискванията за оповестяване следва 

да се основават на работата на 

Глобалната инициатива за отчитане 

и на принципите на ООН за 

отговорно инвестиране. 

Or. en 
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Изменение  182 

Фулвио Мартушело 

 

Предложение за регламент 

Съображение 16 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) За да се избегне увреждане на 

интересите на потребителите, лицата, 

управляващи фондове, и 

институционалните инвеститори, които 

предлагат финансови продукти като 

екологосъобразни, следва да 

оповестяват по какъв начин и до каква 

степен критериите за екологосъобразни 

икономически дейности са взети 

предвид при определянето на 

съобразността на инвестициите от 

екологична гледна точка. 

Оповестената информация следва да 

даде възможност на инвеститорите да 

разберат какъв е процентният дял на 

финансираните чрез инвестицията 

екологосъобразни икономически 

дейности от всички икономически 

дейности и следователно до каква 

степен инвестициите са съобразни от 

екологична гледна точка. Комисията 

следва да уточни информацията, която 

трябва да бъде оповестявана за тази цел. 

Тази информация следва да даде 

възможност на компетентните 

национални органи лесно да 

проверяват спазването на 

задължението за оповестяване и да 

налагат неговото спазване в 

съответствие с приложимото 

национално право. 

(16) За да информират 

инвеститорите на дребно и да 

гарантират защитата на 
потребителите, лицата, управляващи 

фондове, и институционалните 

инвеститори, които предлагат 

финансови продукти като 

екологосъобразни, следва да 

оповестяват аспекта на екологична 

устойчивост на инвестициите, 

включително критериите за подбор на 

икономическите, социалните и 

управленските принципи и тяхното 

въздействие върху околната среда. 

Оповестената информация следва да 

даде възможност на инвеститорите да 

разберат критериите и показателите, 

използвани за определяне на 

въздействието върху околната среда, 

както и аспектите на екологична 

устойчивост на инвестициите. 

Комисията следва да уточни 

информацията, която трябва да бъде 

оповестявана за тази цел. 

Изискванията за оповестяване следва 

да се основават на работата на 

Глобалната инициатива за отчитане 

и на принципите на ООН за 

отговорно инвестиране. 

Or. en 

 

Изменение  183 

Елизабета Гардини, Фулвио Мартушело, Алберто Чирио, Алдо Патричело 
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Предложение за регламент 

Съображение 16 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) За да се избегне увреждане на 

интересите на потребителите, лицата, 

управляващи фондове, и 

институционалните инвеститори, които 

предлагат финансови продукти като 

екологосъобразни, следва да 

оповестяват по какъв начин и до каква 

степен критериите за екологосъобразни 

икономически дейности са взети 

предвид при определянето на 

съобразността на инвестициите от 

екологична гледна точка. 

Оповестената информация следва да 

даде възможност на инвеститорите да 

разберат какъв е процентният дял на 

финансираните чрез инвестицията 

екологосъобразни икономически 

дейности от всички икономически 

дейности и следователно до каква 

степен инвестициите са съобразни от 

екологична гледна точка. Комисията 

следва да уточни информацията, 

която трябва да бъде оповестявана за 

тази цел. Тази информация следва да 

даде възможност на компетентните 

национални органи лесно да 

проверяват спазването на 

задължението за оповестяване и да 

налагат неговото спазване в 

съответствие с приложимото 

национално право. 

(16) За да се избегне увреждане на 

интересите на потребителите, лицата, 

управляващи фондове, и 

институционалните инвеститори, които 

предлагат финансови продукти като 

екологосъобразни, може да изберат да 

оповестяват по какъв начин и до каква 

степен критериите за устойчиви 

икономически дейности са взети 

предвид при определянето на 

устойчивостта на инвестициите. 

Оповестената информация би могла да 

даде възможност на инвеститорите да 

разберат какъв е процентният дял на 

финансираните чрез инвестицията 

устойчиви икономически дейности от 

всички икономически дейности и 

следователно до каква степен 

инвестициите са устойчиви. 

Or. en 

 

Изменение  184 

Кей Суинбърн 

 

Предложение за регламент 

Съображение 16 

 



 

AM\1172566BG.docx 57/193 PE632.153v01-00 

 BG 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) За да се избегне увреждане на 

интересите на потребителите, лицата, 

управляващи фондове, и 

институционалните инвеститори, които 

предлагат финансови продукти като 

екологосъобразни, следва да 

оповестяват по какъв начин и до каква 

степен критериите за екологосъобразни 

икономически дейности са взети 

предвид при определянето на 

съобразността на инвестициите от 

екологична гледна точка. Оповестената 

информация следва да даде възможност 

на инвеститорите да разберат какъв е 

процентният дял на финансираните чрез 

инвестицията екологосъобразни 

икономически дейности от всички 

икономически дейности и следователно 

до каква степен инвестициите са 

съобразни от екологична гледна точка. 

Комисията следва да уточни 

информацията, която трябва да бъде 

оповестявана за тази цел. Тази 

информация следва да даде възможност 

на компетентните национални органи 

лесно да проверяват спазването на 

задължението за оповестяване и да 

налагат неговото спазване в 

съответствие с приложимото 

национално право. 

(16) За да се избегне увреждане на 

интересите на потребителите, лицата, 

управляващи фондове, и 

институционалните инвеститори, които 

предлагат финансови продукти като 

екологосъобразни, следва да 

оповестяват по какъв начин и до каква 

степен критериите за екологосъобразни 

икономически дейности са взети 

предвид при определянето на 

съобразността на инвестициите от 

екологична гледна точка. Оповестената 

информация следва да даде възможност 

на инвеститорите да разберат какъв е 

процентният дял на финансираните чрез 

инвестицията екологосъобразни 

икономически дейности от всички 

икономически дейности и следователно 

до каква степен инвестициите са 

съобразни от екологична гледна точка. 

Комисията следва да уточни 

информацията, която трябва да бъде 

оповестявана за тази цел, както и 

честотата, формата и 

получателите на оповестяването. 

Тази информация следва да даде 

възможност на компетентните 

национални органи лесно да проверяват 

спазването на задължението за 

оповестяване и да налагат неговото 

спазване в съответствие с приложимото 

национално право. Комисията следва 

да гарантира, че всички нови 

изисквания за оповестяване допълват 

вече изискваните от 

съществуващото законодателство и 

не водят до ненужно дублиране на 

отчитането. 

Or. en 

 

Изменение  185 

Кристофер Фелнер, Гунар Хьокмарк 
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Предложение за регламент 

Съображение 16а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (16a) За по-нататъшни иновации, 

научноизследователска и развойна 

дейност в областта на изменението 

на климата, където се изисква високо 

ниво на дългосрочни инвестиции, 

настоящият регламент следва да 

бъде приведен в съответствие с 

останалото законодателство на 

Съюза. По този начин се осигурява 

дългосрочна стабилност в 

регулаторната рамка, без да се 

влошава възможността за 

дългосрочни инвестиции. 

Or. en 

 

Изменение  186 

Нилс Турвалдс, Фредрик Федерлей, Анели Ятенмяки, Юте Гутеланд, Улрике 

Мюлер, Елси Катайнен, Петри Сарвама 

 

Предложение за регламент 

Съображение 16а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (16a) За да се избегне вредното 

въздействие върху иновационния 

климат в ЕС и държавите членки, 

настоящият регламент следва да 

бъде приведен в съответствие с 

останалото законодателство на 

Съюза, което стимулира иновациите, 

научноизследователската и 

развойната дейност, особено в 

областта на изменението на 

климата, където е необходимо високо 

ниво на дългосрочни инвестиции. 

Or. en 
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Изменение  187 

Маркус Фербер, Кристоф Ханзен 

 

Предложение за регламент 

Съображение 17 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(17) За да се предотврати неговото 

заобикаляне, задължението за 

оповестяване следва да се прилага и 

при предлаганите финансови 

продукти, за които се обявява, че 

имат същите характеристики като 

екологосъобразните инвестиции, 

включително когато са насочени към 

опазването на околната среда в 

широкия смисъл на думата. От 

участниците на финансовите пазари 

не следва да се изисква да инвестират 

само в екологосъобразни икономически 

дейности, определени в съответствие 

с предвидените в настоящия 

регламент технически критерии за 

проверка. Те следва да бъдат 

насърчавани да информират 

Комисията, ако сметнат, че 

икономическа дейност, която не 

отговаря на техническите критерии 

за проверка или за която такива 

критерии все още не са установени, 

следва да се счита за 

екологосъобразна, за да се помогне на 

Комисията да оцени необходимостта 

от допълване или актуализиране на 

техническите критерии за проверка. 

заличава се 

Or. en 

Обосновка 

Всички задължения за оповестяване са посочени в Регламента относно 

оповестяванията във връзка с устойчивите инвестиции и рисковете за 

устойчивостта и за изменение на Директива (ЕС) 2016/2341. Не е необходимо 

въвеждането на втори режим на оповестяване на устойчиво финансиране. 
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Изменение  188 

Ан Сандер 

 

Предложение за регламент 

Съображение 17 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(17) За да се предотврати неговото 

заобикаляне, задължението за 

оповестяване следва да се прилага и при 

предлаганите финансови продукти, за 

които се обявява, че имат същите 

характеристики като 

екологосъобразните инвестиции, 

включително когато са насочени към 

опазването на околната среда в широкия 

смисъл на думата. От участниците на 

финансовите пазари не следва да се 

изисква да инвестират само в 

екологосъобразни икономически 

дейности, определени в съответствие с 

предвидените в настоящия регламент 

технически критерии за проверка. Те 

следва да бъдат насърчавани да 

информират Комисията, ако сметнат, че 

икономическа дейност, която не 

отговаря на техническите критерии за 

проверка или за която такива критерии 

все още не са установени, следва да се 

счита за екологосъобразна, за да се 

помогне на Комисията да оцени 

необходимостта от допълване или 

актуализиране на техническите 

критерии за проверка. 

(17) За да се предотврати неговото 

заобикаляне, задължението за 

оповестяване следва да се прилага и при 

предлаганите финансови продукти, за 

които се обявява, че имат същите 

характеристики като 

екологосъобразните инвестиции, 

включително когато са насочени към 

опазването на околната среда в широкия 

смисъл на думата. От участниците на 

финансовите пазари не следва да се 

изисква да инвестират само в 

екологосъобразни икономически 

дейности, определени в съответствие с 

предвидените в настоящия регламент 

технически критерии за проверка. Те 

следва да бъдат насърчавани да 

информират Комисията, ако сметнат, че 

икономическа дейност, която не 

отговаря на техническите критерии за 

проверка или за която такива критерии 

все още не са установени, следва да се 

счита за екологосъобразна, за да се 

помогне на Комисията да оцени 

необходимостта от допълване или 

актуализиране на техническите 

критерии за проверка. По подобен 

начин, на участниците на 

финансовите пазари следва да се 

позволи да продължат да търсят 

устойчиви инвестиционни подходи с 

по-широки характеристики, 

отколкото просто разпределяне на 

капитали за определените в 

настоящия регламент области. 

Подходите за устойчиви инвестиции 

следва да включват, наред с другото, 

интеграция на икономическите, 

социалните и управленските 

принципи, проверка, най-добрите 
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модели, указания, ангажиране и 

гласуване; 

Or. en 

 

Изменение  189 

Гербен-Ян Гербранди, Каролина Пунсет, София ин 'т Велд 

 

Предложение за регламент 

Съображение 17 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(17) За да се предотврати неговото 

заобикаляне, задължението за 

оповестяване следва да се прилага и при 

предлаганите финансови продукти, за 

които се обявява, че имат същите 

характеристики като 

екологосъобразните инвестиции, 

включително когато са насочени към 

опазването на околната среда в 

широкия смисъл на думата. От 

участниците на финансовите пазари не 

следва да се изисква да инвестират само 

в екологосъобразни икономически 

дейности, определени в съответствие с 

предвидените в настоящия регламент 

технически критерии за проверка. Те 

следва да бъдат насърчавани да 

информират Комисията, ако сметнат, че 

икономическа дейност, която не 

отговаря на техническите критерии за 

проверка или за която такива критерии 

все още не са установени, следва да се 

счита за екологосъобразна, за да се 

помогне на Комисията да оцени 

необходимостта от допълване или 

актуализиране на техническите 

критерии за проверка. 

(17) За да се предотврати неговото 

заобикаляне, задължението за 

оповестяване следва да се прилага за 

всички финансови продукти. От 

участниците на финансовите пазари не 

следва да се изисква да инвестират само 

в екологосъобразни икономически 

дейности, определени в съответствие с 

предвидените в настоящия регламент 

технически критерии за проверка. 

Участниците на финансовите пазари 

и другите участници следва да бъдат 

насърчавани да информират Комисията, 

ако сметнат, че икономическа дейност 

неправилно се счита, че изпълнява или 

не изпълнява техническите критерии за 

проверка или че за нея такива критерии 

все още не са установени, за да се 

помогне на Комисията да оцени 

необходимостта от допълване или 

актуализиране на техническите 

критерии за проверка. 

Or. en 

 

Изменение  190 
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Симона Бонафе, Луиджи Моргано 

 

Предложение за регламент 

Съображение 18 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(18) За да може да се определи дали 

дадена икономическа дейност е 

екологосъобразна, следва да бъде 

определен изчерпателен списък с 

екологични цели. 

(18) За да може да се определи дали 

дадена икономическа дейност е 

екологосъобразна или социално 

устойчива, следва да бъде определен 

изчерпателен списък с екологични и 

социални цели въз основа на 

показатели за измерване на 

въздействието върху околната и 

социалната среда. 

Or. en 

 

Изменение  191 

Нилс Турвалдс, Фредрик Федерлей, Анели Ятенмяки, Юте Гутеланд, Елси 

Катайнен, Кристофер Фелнер, Гунар Хьокмарк, Петри Сарвама 

 

Предложение за регламент 

Съображение 18 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(18) За да може да се определи дали 

дадена икономическа дейност е 

екологосъобразна, следва да бъде 

определен изчерпателен списък с 

екологични цели. 

(18) За да може да се определи дали 

дадена икономическа дейност е 

екологосъобразна, следва да бъде 

определен изчерпателен списък с 

екологични цели, като се гарантира 

съгласуваност със съществуващото 

законодателство на Съюза, например 

както с пакета за чиста енергия. 

Or. en 

 

Изменение  192 

Франсоаз Гростет, Ален Ламасур, Ан Сандер 

 

Предложение за регламент 

Съображение 18 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(18) За да може да се определи дали 

дадена икономическа дейност е 

екологосъобразна, следва да бъде 

определен изчерпателен списък с 

екологични цели. 

(18) За да може да се определи дали 

дадена икономическа дейност е 

екологосъобразна, следва да бъде 

определен изчерпателен списък с 

екологични цели, като едновременно с 

това се вземе предвид нейното 

икономическо въздействие върху 

цялата индустриална верига за 

създаване на стойност. 

Or. fr 

 

Изменение  193 

Гербен-Ян Гербранди, Каролина Пунсет, София ин 'т Велд 

 

Предложение за регламент 

Съображение 18 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(18) За да може да се определи дали 

дадена икономическа дейност е 

екологосъобразна, следва да бъде 

определен изчерпателен списък с 

екологични цели. 

(18) За да може да се определи дали 

дадена икономическа дейност е 

екологосъобразна или вредна за 

околната среда, следва да бъде 

определен изчерпателен списък с 

екологични цели. 

Or. en 

 

Изменение  194 

Гербен-Ян Гербранди, Каролина Пунсет, София ин 'т Велд 

 

Предложение за регламент 

Съображение 20 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(20) За всяка екологична цел следва 

да бъдат определени единни критерии, с 

помощта на които да бъде преценено 

дали икономическите дейности 

допринасят съществено за тази цел. 

(20) За всяка екологична цел следва 

да бъдат определени единни критерии, с 

помощта на които да бъде преценено 

дали икономическите дейности 

допринасят съществено за тази цел. 
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Един от елементите на единните 

критерии следва да бъде да не се 

причиняват значителни вреди за 

някоя от екологичните цели, 

предвидени в настоящия регламент. С 

това се цели да се избегнат случаите, 

при които инвестициите се считат 

за екологосъобразни, въпреки че 

икономическите дейности, ползващи 

се от тези инвестиции, нанасят 

вреда на околната среда до степен, 

превишаваща по значение приноса им 

за постигане на екологичната цел. 
Условията за съществен принос и за 

ненанасяне на значителни вреди следва 

да позволят осъществяването на такива 

инвестиции в екологосъобразни 

икономически дейности, които наистина 

допринасят за постигането на 

екологичните цели. 

Друг елемент на единните критерии 

следва да бъде определянето на 

икономически дейности, които 

значително ще навредят на 
екологичните цели, предвидени в 

настоящия регламент. Условията за 

съществен принос и за нанасяне на 

значителни вреди следва да позволят 

осъществяването на такива инвестиции 

в екологосъобразни икономически 

дейности, които наистина допринасят за 

постигането на екологичните цели и 

следва да позволят инвестициите 

постепенно да се отклонят от 

екологично вредни икономически 

дейности. 

Or. en 

 

Изменение  195 

Маркус Фербер, Кристоф Ханзен 

 

Предложение за регламент 

Съображение 20 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(20) За всяка екологична цел следва 

да бъдат определени единни критерии, с 

помощта на които да бъде преценено 

дали икономическите дейности 

допринасят съществено за тази цел. 

Един от елементите на единните 

критерии следва да бъде да не се 

причиняват значителни вреди за някоя 

от екологичните цели, предвидени в 

настоящия регламент. С това се цели да 

се избегнат случаите, при които 

инвестициите се считат за 

екологосъобразни, въпреки че 

икономическите дейности, ползващи се 

от тези инвестиции, нанасят вреда на 

(20) За всяка екологична цел следва 

да бъдат определени единни критерии, с 

помощта на които да бъде преценено 

дали икономическите дейности 

допринасят съществено за тази цел. 

Един от елементите на единните 

критерии следва да бъде да не се 

причиняват значителни вреди за някоя 

от екологичните цели, предвидени в 

настоящия регламент. С това се цели да 

се избегнат случаите, при които 

инвестициите се считат за 

екологосъобразни, въпреки че 

икономическите дейности, ползващи се 

от тези инвестиции, нанасят вреда на 
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околната среда до степен, превишаваща 

по значение приноса им за постигане на 

екологичната цел. Условията за 

съществен принос и за ненанасяне на 

значителни вреди следва да позволят 

осъществяването на такива инвестиции 

в екологосъобразни икономически 

дейности, които наистина допринасят за 

постигането на екологичните цели. 

околната среда до степен, превишаваща 

по значение приноса им за постигане на 

екологичната цел. Условията за 

съществен принос и за ненанасяне на 

значителни вреди следва да позволят 

осъществяването на такива инвестиции 

в екологосъобразни икономически 

дейности, които наистина допринасят за 

постигането на екологичните цели. 

Установяването на критерии за 

избягване на значителни вреди на 

екологичните цели не трябва обаче да 

води до създаването на черен или 

кафяв списък. 

Or. en 

 

Изменение  196 

Мирей Д'Орнано 

 

Предложение за регламент 

Съображение 20 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(20) За всяка екологична цел следва 

да бъдат определени единни критерии, с 

помощта на които да бъде преценено 

дали икономическите дейности 

допринасят съществено за тази цел. С 

това се цели да се избегнат случаите, 

при които инвестициите се считат за 

екологосъобразни, въпреки че 

икономическите дейности, ползващи се 

от тези инвестиции, нанасят вреда на 

околната среда до степен, превишаваща 

по значение приноса им за постигане на 

екологичната цел. Условията за 

съществен принос и за ненанасяне на 

значителни вреди следва да позволят 

осъществяването на такива инвестиции 

в екологосъобразни икономически 

дейности, които наистина допринасят за 

постигането на екологичните цели. 

(20) За всяка екологична цел следва 

да бъдат определени единни и точни 

критерии, с помощта на които да бъде 

преценено дали икономическите 

дейности допринасят съществено за 

тази цел. С това се цели да се избегнат 

случаите, при които инвестициите се 

считат за екологосъобразни, въпреки че 

икономическите дейности, ползващи се 

от тези инвестиции, нанасят вреда на 

околната среда до степен, превишаваща 

по значение приноса им за постигане на 

екологичната цел. Условията за 

съществен принос и за ненанасяне на 

значителни вреди следва да позволят 

осъществяването на такива инвестиции 

в екологосъобразни икономически 

дейности, които наистина допринасят за 

постигането на екологичните цели. 

Or. fr 
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Изменение  197 

Паул Танг, Симона Бонафе, Перванш Берес 

 

Предложение за регламент 

Съображение 21 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(21) Като се припомня съвместният 

ангажимент на Европейския парламент, 

Съвета и Комисията да следват 

принципите, залегнали в европейския 

стълб на социалните права, в подкрепа 

на устойчивия и приобщаващ 

икономически растеж и като се отчита 

значението на минималните 

международни стандарти за правата на 

човека и трудовите права, за да се 

считат за екологосъобразни, 

икономическите дейности следва да 

бъдат обвързани със спазването на 

минимални изисквания. Поради тази 

причина икономическите дейности 

следва да се считат за екологосъобразни 

единствено когато се извършват при 

съблюдаване на Декларацията на 

Международната организация на труда 

(МОТ) за основните принципи и права в 

труда и осемте основни конвенции на 

МОТ. В основните конвенции на МОТ 

са определени човешките и трудовите 

права, които дружествата трябва да 

спазват. Няколко от тези международни 

стандарти са залегнали и в Хартата на 

основните права на Европейския съюз, 

по-специално забраната на робството и 

на принудителния труд и принципът на 

недопускане на дискриминация. Тези 

минимални изисквания не засягат 

евентуалното прилагане на по-строги 

критерии по отношение на околната 

среда, здравеопазването, безопасността 

и социалната устойчивост, предвидени в 

правото на Съюза. 

(21) Като се припомня съвместният 

ангажимент на Европейския парламент, 

Съвета и Комисията да следват 

принципите, залегнали в европейския 

стълб на социалните права, в подкрепа 

на устойчивия и приобщаващ 

икономически растеж и като се отчита 

значението на минималните 

международни стандарти за правата на 

човека и трудовите права, за да се 

считат за екологосъобразни, 

икономическите дейности следва да 

бъдат обвързани със спазването на 

минимални изисквания. Поради тази 

причина икономическите дейности 

следва да се считат за екологосъобразни 

единствено когато се извършват на 

първо място при съблюдаване на 

Декларацията на Международната 

организация на труда (МОТ) за 

основните принципи и права в труда и 

осемте основни конвенции на МОТ. В 

основните конвенции на МОТ са 

определени човешките и трудовите 

права, които дружествата трябва да 

спазват. Няколко от тези международни 

стандарти са залегнали и в Хартата на 

основните права на Европейския съюз, 

по-специално забраната на робството и 

на принудителния труд и принципът на 

недопускане на дискриминация. На 

второ място, следва да се съблюдават 

принципите на ООН за отговорно 

инвестиране. На трето място, 

инвеститорите следва да вземат под 

внимание Насоките на ОИСР за 

надлежна проверка за отговорно 

бизнес поведение (2018 г.). Надлежна 
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проверка в този контекст означава 

процедурите, които предприятията 

извършват за идентифициране, 

предотвратяване, смекчаване и 

отчитане на рисковете за 

устойчивост, както е определено в 

[СП – да се добави препратка към 

Регламента относно 

оповестяванията във връзка с 

устойчивите инвестиции и рисковете 

за устойчивостта, както и към 

приложение I към него]. Тези 

минимални изисквания не засягат 

евентуалното прилагане на по-строги 

критерии по отношение на околната 

среда, здравеопазването, безопасността 

и социалната устойчивост, предвидени в 

правото на Съюза. 

Or. en 

 

Изменение  198 

Маркус Фербер 

 

Предложение за регламент 

Съображение 21 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(21) Като се припомня съвместният 

ангажимент на Европейския парламент, 

Съвета и Комисията да следват 

принципите, залегнали в европейския 

стълб на социалните права, в подкрепа 

на устойчивия и приобщаващ 

икономически растеж и като се отчита 

значението на минималните 

международни стандарти за правата на 

човека и трудовите права, за да се 

считат за екологосъобразни, 

икономическите дейности следва да 

бъдат обвързани със спазването на 

минимални изисквания. Поради тази 

причина икономическите дейности 

следва да се считат за екологосъобразни 

единствено когато се извършват при 

(21) Като се припомня съвместният 

ангажимент на Европейския парламент, 

Съвета и Комисията да следват 

принципите, залегнали в европейския 

стълб на социалните права, в подкрепа 

на устойчивия и приобщаващ 

икономически растеж и като се отчита 

значението на минималните 

международни стандарти за правата на 

човека и трудовите права, за да се 

считат за екологосъобразни, 

икономическите дейности следва да 

бъдат обвързани със спазването на 

минимални изисквания. Поради тази 

причина икономическите дейности 

следва да се считат за екологосъобразни 

единствено когато се извършват при 
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съблюдаване на Декларацията на 

Международната организация на труда 

(МОТ) за основните принципи и права в 

труда и осемте основни конвенции на 

МОТ. В основните конвенции на МОТ 

са определени човешките и трудовите 

права, които дружествата трябва да 

спазват. Няколко от тези международни 

стандарти са залегнали и в Хартата на 

основните права на Европейския съюз, 

по-специално забраната на робството и 

на принудителния труд и принципът на 

недопускане на дискриминация. Тези 

минимални изисквания не засягат 

евентуалното прилагане на по-строги 

критерии по отношение на околната 

среда, здравеопазването, безопасността 

и социалната устойчивост, предвидени в 

правото на Съюза. 

съблюдаване на Декларацията на 

Международната организация на труда 

(МОТ) за основните принципи и права в 

труда и осемте основни конвенции на 

МОТ. В основните конвенции на МОТ 

са определени човешките и трудовите 

права, които дружествата трябва да 

спазват, и следователно 

представляват достатъчно мерило за 

устойчива икономическа дейност. 

Няколко от тези международни 

стандарти са залегнали и в Хартата на 

основните права на Европейския съюз, 

по-специално забраната на робството и 

на принудителния труд и принципът на 

недопускане на дискриминация. Тези 

минимални изисквания не засягат 

евентуалното прилагане на по-строги 

критерии по отношение на околната 

среда, здравеопазването, безопасността 

и социалната устойчивост, предвидени в 

правото на Съюза. 

Or. en 

Обосновка 

Стандартите на МОТ са достатъчни, за да се определи дали дадена икономическа 

дейност може да се счита за устойчива. 

 

Изменение  199 

Димитриос Пападимулис 

 

Предложение за регламент 

Съображение 21а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (21a) Европейската инвестиционна 

банка (ЕИБ) има обширен опит в 

областта на зелените облигации, 

най-вече чрез облигационните емисии 

за повишаване на информираността 

относно климата, които допринесоха 

за зелени облигации на стойност 

18 милиарда евро и за 160 проекта, 
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свързани с енергия от възобновяеми 

източници, които за съжаление бяха 

разпределени неравномерно на 

регионално равнище, без подходящо 

дългосрочно и регионално балансирано 

планиране. Независимо от това, 

публични органи като ЕИБ и ЕНО 

биха могли да наблюдават основните 

тенденции, за да се осигури 

постепенното надграждане и 

приспособимост на таксономията на 

ЕС в областта на устойчивото 

развитие. 

Or. en 

 

Изменение  200 

Елена Джентиле 

 

Предложение за регламент 

Съображение 22 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(22) Като се имат предвид 

специфичните технически подробности, 

необходими за оценка на въздействието 

на икономическата дейност върху 

околната среда, и бързо променящият се 

характер на науката и технологиите, 

критериите за екологосъобразни 

икономически дейности следва да бъдат 

редовно адаптирани към тези промени. 

С оглед на актуалността на критериите 

въз основа на научни доказателства и 

становища на експерти и на съответните 

заинтересовани страни, условията за 

това какво представлява съществен 

принос и значителни вреди следва да 

бъдат уточнени по-подробно за 

различните икономически дейности и 

следва да се актуализират редовно. За 

тази цел Комисията следва да определи 

подробни и калибрирани технически 

критерии за проверка на различните 

икономически дейности въз основа на 

(22) Като се имат предвид 

специфичните технически подробности, 

необходими за оценка на въздействието 

на икономическата дейност върху 

околната среда, и бързо променящият се 

характер на науката и технологиите, 

критериите от значение за определяне 

на екологична устойчивост на 

икономическите дейности следва да 

бъдат редовно адаптирани към тези 

промени. С оглед на актуалността на 

критериите и показателите въз основа 

на научни доказателства и становища на 

експерти и на съответните 

заинтересовани страни, условията за 

това какво представлява съществен 

принос и значителни вреди следва да 

бъдат уточнени по-подробно за 

различните икономически дейности и 

следва да се актуализират редовно. За 

тази цел Комисията следва да определи 

подробни и калибрирани технически 
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техническия принос на многостранната 

платформа за финансиране за устойчиво 

развитие. 

критерии, както и набор от 

хармонизирани показатели за 

проверка на различните икономически 

дейности въз основа на техническия 

принос на многостранната платформа за 

финансиране за устойчиво развитие. 

Or. en 

 

Изменение  201 

Йо Лайнен 

 

Предложение за регламент 

Съображение 23 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(23) Някои икономически дейности 

имат отрицателно въздействие върху 

околната среда и чрез неговото 

намаляване може да се постигне 

съществен принос за една или повече 

екологични цели. За тези икономически 

дейности е целесъобразно да се 

определят технически критерии за 

проверка, изискващи значително 

подобряване на екологичните 

показатели в сравнение, наред с 

другото, със средните стойности за 

сектора. Тези критерии следва също 

така да отчитат дългосрочното 

въздействие на съответната 

икономическа дейност. 

(23) Някои икономически дейности 

имат отрицателно въздействие върху 

околната среда и чрез неговото 

намаляване може да се постигне 

съществен принос за една или повече 

екологични цели. За тези икономически 

дейности е целесъобразно да се 

определят технически критерии за 

проверка, изискващи значително 

подобряване на екологичните 

показатели в сравнение, наред с 

другото, със средните стойности за 

сектора. Тези критерии следва също 

така да отчитат дългосрочното 

въздействие на съответната 

икономическа дейност, като във връзка 

с това се вземат предвид по-

специално екологичните ползи от 

продуктите и услугите при тяхната 

употреба и приносът на междинните 

продукти, така че да се изготви 

оценка, която да обхваща всички 

етапи на производството и 

употребата по цялата верига за 

създаване на стойност и през целия 

жизнен цикъл. 

Or. de 
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Изменение  202 

Бас Ейкхаут 

 

Предложение за регламент 

Съображение 23 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(23) Някои икономически дейности 

имат отрицателно въздействие върху 

околната среда и чрез неговото 

намаляване може да се постигне 

съществен принос за една или повече 

екологични цели. За тези икономически 

дейности е целесъобразно да се 

определят технически критерии за 

проверка, изискващи значително 

подобряване на екологичните 

показатели в сравнение, наред с 

другото, със средните стойности за 

сектора. Тези критерии следва също 

така да отчитат дългосрочното 

въздействие на съответната 

икономическа дейност. 

(23) Някои икономически дейности 

имат отрицателно въздействие върху 

околната среда и чрез неговото 

намаляване може да се постигне 

съществен принос за една или повече 

екологични цели. За тези икономически 

дейности е целесъобразно да се 

определят технически критерии за 

проверка, изискващи значително 

подобряване на екологичните 

показатели в сравнение, наред с 

другото, със средните стойности за 

сектора, с цел да се прецени дали 

дейността може да допринесе 

съществено за една или повече 

екологични цели. Тези критерии следва 

също така да отчитат дългосрочното 

въздействие на съответната 

икономическа дейност и следва да 

гарантират, че икономическите 

дейности, които допринасят за 

блокиращи ефекти с високи 

въглеродни емисии, не се считат за 

устойчиви икономически дейности. 

Or. en 

 

Изменение  203 

Люк Минг Фланаган 

 

Предложение за регламент 

Съображение 23 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(23) Някои икономически дейности (23) Някои икономически дейности, 
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имат отрицателно въздействие върху 

околната среда и чрез неговото 

намаляване може да се постигне 

съществен принос за една или повече 

екологични цели. За тези икономически 

дейности е целесъобразно да се 

определят технически критерии за 

проверка, изискващи значително 

подобряване на екологичните 

показатели в сравнение, наред с 

другото, със средните стойности за 

сектора. Тези критерии следва също 

така да отчитат дългосрочното 

въздействие на съответната 

икономическа дейност. 

като например големите търговски 

споразумения, имат отрицателно 

въздействие не само върху местните 

производители, които често не могат 

да се конкурират с по-

нискоразходните производствени бази 

извън Европейския съюз, но и върху 
околната среда, и чрез неговото 

намаляване може да се постигне 

съществен принос за една или повече 

екологични цели. За тези икономически 

дейности е целесъобразно да се 

определят технически критерии за 

проверка, изискващи значително 

подобряване на екологичните 

показатели в сравнение, наред с 

другото, със средните стойности за 

сектора. Тези критерии следва също 

така да отчитат дългосрочното 

въздействие на съответната 

икономическа дейност. 

Or. en 

 

Изменение  204 

Елена Джентиле 

 

Предложение за регламент 

Съображение 23 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(23) Някои икономически дейности 

имат отрицателно въздействие върху 

околната среда и чрез неговото 

намаляване може да се постигне 

съществен принос за една или повече 

екологични цели. За тези икономически 

дейности е целесъобразно да се 

определят технически критерии за 

проверка, изискващи значително 

подобряване на екологичните 

показатели в сравнение, наред с 

другото, със средните стойности за 

сектора. Тези критерии следва също 

така да отчитат дългосрочното 

(23) Някои икономически дейности 

имат отрицателно въздействие върху 

околната среда и чрез неговото 

намаляване може да се постигне 

съществен принос за една или повече 

екологични цели. За тези икономически 

дейности е целесъобразно да се 

определят технически критерии за 

проверка, изискващи значително 

подобряване на екологичните 

показатели в сравнение, наред с 

другото, със средните стойности за 

сектора в държавата или региона. Тези 

критерии следва също така да отчитат 
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въздействие на съответната 

икономическа дейност. 

дългосрочното въздействие на 

съответната икономическа дейност. 

Or. en 

 

Изменение  205 

Симона Бонафе, Луиджи Моргано 

 

Предложение за регламент 

Съображение 23 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(23) Някои икономически дейности 

имат отрицателно въздействие върху 

околната среда и чрез неговото 

намаляване може да се постигне 

съществен принос за една или повече 

екологични цели. За тези икономически 

дейности е целесъобразно да се 

определят технически критерии за 

проверка, изискващи значително 

подобряване на екологичните 

показатели в сравнение, наред с 

другото, със средните стойности за 

сектора. Тези критерии следва също 

така да отчитат дългосрочното 

въздействие на съответната 

икономическа дейност. 

(23) Някои икономически дейности 

имат отрицателно въздействие върху 

околната среда и чрез неговото 

намаляване може да се постигне 

съществен принос за една или повече 

екологични цели. За тези икономически 

дейности е целесъобразно да се 

определят технически критерии за 

проверка, изискващи подобряване на 

екологичните показатели в сравнение, 

наред с другото, със средните стойности 

за сектора. Тези критерии следва също 

така да отчитат дългосрочното (т.е. за 

повече от три години) въздействие на 

съответната икономическа дейност. 

Or. en 

 

Изменение  206 

Паул Танг, Симона Бонафе, Перванш Берес 

 

Предложение за регламент 

Съображение 24 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(24) Икономическа дейност не следва 

да се счита за екологосъобразна, ако 

вредите, които причинява за околната 

среда, са повече от ползите за нея. С 

(24) Икономическа дейност не следва 

да се счита за екологосъобразна, ако не 

носи нетна полза за околната среда. С 

техническите критерии за проверка 
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техническите критерии за проверка 

следва да бъдат определени 

минималните изисквания, необходими 

за избягването на значителните вреди за 

други цели. Когато определя и 

актуализира техническите критерии за 

проверка, Комисията следва да 

гарантира, че тези критерии се 

основават на наличните научни 

доказателства и се актуализират 

редовно. Когато научната оценка не 

позволява рискът да се определи с 

достатъчна надеждност, следва да се 

приложи принципът на предпазните 

мерки в съответствие с член 191 от 

ДФЕС. 

следва да бъдат определени 

минималните изисквания, необходими 

за избягването на значителните вреди за 

други цели. Когато определя и 

актуализира техническите критерии за 

проверка, Комисията следва да 

гарантира, че тези критерии се 

основават на наличните научни 

доказателства и се актуализират 

редовно. Когато научната оценка не 

позволява рискът да се определи с 

достатъчна надеждност, следва да се 

приложи принципът на предпазните 

мерки в съответствие с член 191 от 

ДФЕС. 

Or. en 

 

Изменение  207 

Фулвио Мартушело 

 

Предложение за регламент 

Съображение 24 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(24) Икономическа дейност не следва 

да се счита за екологосъобразна, ако 

вредите, които причинява за околната 

среда, са повече от ползите за нея. С 

техническите критерии за проверка 

следва да бъдат определени 

минималните изисквания, необходими 

за избягването на значителните вреди за 

други цели. Когато определя и 

актуализира техническите критерии за 

проверка, Комисията следва да 

гарантира, че тези критерии се 

основават на наличните научни 

доказателства и се актуализират 

редовно. Когато научната оценка не 

позволява рискът да се определи с 

достатъчна надеждност, следва да се 

приложи принципът на предпазните 

мерки в съответствие с член 191 от 

(24) Икономическа дейност не следва 

да се счита за екологосъобразна, ако 

вредите, които причинява за околната 

среда, са повече от ползите за нея, и не 

следва също така да поражда 

значителни вреди за някоя от другите 

екологични цели. С техническите 

критерии за проверка, основаващи се на 

хармонизирани показатели, следва да 

бъдат определени минималните 

изисквания, необходими за избягването 

на значителните вреди за други цели. 

Когато определя и актуализира 

техническите критерии за проверка и 

хармонизираните показатели, 

Комисията следва да гарантира, че тези 

критерии и показатели се основават на 

наличните научни доказателства и се 

актуализират редовно. Когато научната 
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ДФЕС. оценка не позволява рискът да се 

определи с достатъчна надеждност, 

следва да се приложи принципът на 

предпазните мерки в съответствие с 

член 191 от ДФЕС. 

Or. en 

 

Изменение  208 

Люк Минг Фланаган 

 

Предложение за регламент 

Съображение 24 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(24) Икономическа дейност не следва 

да се счита за екологосъобразна, ако 

вредите, които причинява за околната 

среда, са повече от ползите за нея. С 

техническите критерии за проверка 

следва да бъдат определени 

минималните изисквания, необходими 

за избягването на значителните вреди за 

други цели. Когато определя и 

актуализира техническите критерии за 

проверка, Комисията следва да 

гарантира, че тези критерии се 

основават на наличните научни 

доказателства и се актуализират 

редовно. Когато научната оценка не 

позволява рискът да се определи с 

достатъчна надеждност, следва да се 

приложи принципът на предпазните 

мерки в съответствие с член 191 от 

ДФЕС. 

(24) Икономическа дейност не следва 

да се счита за екологосъобразна, ако 

вредите, които причинява за околната 

среда, са повече от ползите за нея, и в 

тази връзка за всички големи 

търговски споразумения следва да има 

независима оценка на въздействието 

върху околната среда, която да бъде 

завършена преди тяхното прилагане. 

С техническите критерии за проверка 

следва да бъдат определени 

минималните изисквания, необходими 

за избягването на значителните вреди за 

други цели. Когато определя и 

актуализира техническите критерии за 

проверка, Комисията следва да 

гарантира, че тези критерии се 

основават на наличните научни 

доказателства и се актуализират 

редовно. Когато научната оценка не 

позволява рискът да се определи с 

достатъчна надеждност, следва да се 

приложи принципът на предпазните 

мерки в съответствие с член 191 от 

ДФЕС. 

Or. en 
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Изменение  209 

Франсоаз Гростет, Ален Ламасур, Ан Сандер 

 

Предложение за регламент 

Съображение 24 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(24) Икономическа дейност не следва 

да се счита за екологосъобразна, ако 

вредите, които причинява за околната 

среда, са повече от ползите за нея. С 

техническите критерии за проверка 

следва да бъдат определени 

минималните изисквания, необходими 

за избягването на значителните вреди за 

други цели. Когато определя и 

актуализира техническите критерии за 

проверка, Комисията следва да 

гарантира, че тези критерии се 

основават на наличните научни 

доказателства и се актуализират 

редовно. Когато научната оценка не 

позволява рискът да се определи с 

достатъчна надеждност, следва да се 

приложи принципът на предпазните 

мерки в съответствие с член 191 от 

ДФЕС. 

(24) Икономическа дейност не следва 

да се счита за екологосъобразна, ако 

вредите, които причинява за околната 

среда, са повече от ползите за нея. С 

техническите критерии за проверка 

следва да бъдат определени 

минималните изисквания, необходими 

за избягването на значителните вреди за 

други цели. Когато определя и 

актуализира техническите критерии за 

проверка, Комисията следва да 

гарантира, че тези критерии се 

основават на наличните научни 

доказателства, вземат предвид цялата 

верига за създаване на стойност и 

жизнения цикъл на технологиите и се 

актуализират редовно. Когато научната 

оценка не позволява рискът да се 

определи с достатъчна надеждност, 

следва да се приложи принципът на 

предпазните мерки в съответствие с 

член 191 от ДФЕС. 

Or. fr 

 

Изменение  210 

Маркус Фербер 

 

Предложение за регламент 

Съображение 24 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(24) Икономическа дейност не следва 

да се счита за екологосъобразна, ако 

вредите, които причинява за околната 

среда, са повече от ползите за нея. С 

техническите критерии за проверка 

(24) Икономическа дейност не следва 

да се счита за екологосъобразна, ако 

вредите, които причинява за околната 

среда, са повече от ползите за нея. С 

техническите критерии за проверка 
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следва да бъдат определени 

минималните изисквания, необходими 

за избягването на значителните вреди за 

други цели. Когато определя и 

актуализира техническите критерии за 

проверка, Комисията следва да 

гарантира, че тези критерии се 

основават на наличните научни 

доказателства и се актуализират 

редовно. Когато научната оценка не 

позволява рискът да се определи с 

достатъчна надеждност, следва да се 

приложи принципът на предпазните 

мерки в съответствие с член 191 от 

ДФЕС. 

следва да бъдат определени 

минималните изисквания, необходими 

за избягването на значителните вреди за 

други цели. Когато определя и 

актуализира техническите критерии за 

проверка, Комисията следва да 

гарантира, че тези критерии са разумни, 

пропорционални, основават се на 

наличните научни доказателства и се 

актуализират редовно. Когато научната 

оценка не позволява рискът да се 

определи с достатъчна надеждност, 

следва да се приложи принципът на 

предпазните мерки в съответствие с 

член 191 от ДФЕС. 

Or. en 

 

Изменение  211 

Ан Сандер, Франсоаз Гростет 

 

Предложение за регламент 

Съображение 26 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(26) При определянето и 

актуализирането на техническите 

критерии за проверка Комисията следва 

да вземе предвид и характерните 

особености на инфраструктурния 

сектор, както и екологичните, 

социалните и икономическите вторични 

ефекти в рамките на анализа на 

разходите и ползите. В тази връзка 

Комисията следва се запознае с работата 

на международни организации, като 

например ОИСР, съответното 

законодателство и стандарти на Съюза, 

в т.ч. Директива 2001/42/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета42, 

Директива 2011/92/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета43, Директива 

2014/23/ЕС на Европейския парламент и 

на Съвета44, Директива 2014/24/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета45, 

(26) При определянето и 

актуализирането на техническите 

критерии за проверка Комисията следва 

да вземе предвид и характерните 

особености на различните сектори, 

както и екологичните, социалните и 

икономическите вторични ефекти в 

рамките на анализа на разходите и 

ползите. Що се отнася до енергийния 

сектор, Комисията следва да вземе 

предвид член 194 от ДФЕС и правото 

на държавите членки да определят 

условията за използване на 

енергийните източници, да избират 

между различни енергийни източници 

и да определят общата структура на 

енергийното си снабдяване. В тази 

връзка Комисията следва се запознае с 

работата на международни организации, 

като например ОИСР, съответното 
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Директива 2014/25/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета46, както и 

актуалната методология. Следователно 

с техническите критерии за проверка 

следва да се насърчават подходящи 

рамки за управление, обединяващи 

екологичните, социалните и 

управленските фактори съгласно 

посоченото в принципите на ООН за 

отговорно инвестиране47, на всички 

етапи от жизнения цикъл на проекта. 

законодателство и стандарти на Съюза, 

в т.ч. Директива 2001/42/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета42, 

Директива 2011/92/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета43, Директива 

2014/23/ЕС на Европейския парламент и 

на Съвета44, Директива 2014/24/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета45, 

Директива 2014/25/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета46, както и 

актуалната методология. Следователно 

с техническите критерии за проверка 

следва да се насърчават подходящи 

рамки за управление, обединяващи 

екологичните, социалните и 

управленските фактори съгласно 

посоченото в принципите на ООН за 

отговорно инвестиране47, на всички 

етапи от жизнения цикъл на проекта. 

_________________ _________________ 

42 Директива 2001/42/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

27 юни 2001 година относно оценката 

на последиците на някои планове и 

програми върху околната среда (ОВ 

L 197, 21.7.2001 г., стр. 30); 

42 Директива 2001/42/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

27 юни 2001 година относно оценката 

на последиците на някои планове и 

програми върху околната среда (ОВ 

L 197, 21.7.2001 г., стр. 30); 

43 Директива 2011/92/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 

13 декември 2011 г. относно оценката на 

въздействието на някои публични и 

частни проекти върху околната среда 

(ОВ L 26, 28.1.2012 г., стр. 1). 

43 Директива 2011/92/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 

13 декември 2011 г. относно оценката на 

въздействието на някои публични и 

частни проекти върху околната среда 

(ОВ L 26, 28.1.2012 г., стр. 1). 

44 Директива 2014/23/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 

26 февруари 2014 г. за възлагане на 

договори за концесия (ОВ L 94, 

28.3.2014 г, стр. 1). 

44 Директива 2014/23/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 

26 февруари 2014 г. за възлагане на 

договори за концесия (ОВ L 94, 

28.3.2014 г, стр. 1). 

45 Директива 2014/24/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 

26 февруари 2014 г. за обществените 

поръчки и за отмяна на Директива 

2004/18/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 

65). 

45 Директива 2014/24/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 

26 февруари 2014 г. за обществените 

поръчки и за отмяна на Директива 

2004/18/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 

65). 

46 Директива 2014/25/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 

46 Директива 2014/25/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 
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26 февруари 2014 г. относно 

възлагането на поръчки от възложители, 

извършващи дейност в секторите на 

водоснабдяването, енергетиката, 

транспорта и пощенските услуги и за 

отмяна на Директива 2004/17/ЕО (ОВ L 

94, 28.3.2014, стр. 243). 

26 февруари 2014 г. относно 

възлагането на поръчки от възложители, 

извършващи дейност в секторите на 

водоснабдяването, енергетиката, 

транспорта и пощенските услуги и за 

отмяна на Директива 2004/17/ЕО (ОВ L 

94, 28.3.2014, стр. 243). 

47 

https://www.unpri.org/download?ac=1534. 

47 

https://www.unpri.org/download?ac=1534. 

Or. en 

 

Изменение  212 

Отмар Карас, Лукас Мандл 

 

Предложение за регламент 

Съображение 26 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(26) При определянето и 

актуализирането на техническите 

критерии за проверка Комисията следва 

да вземе предвид и характерните 

особености на инфраструктурния 

сектор, както и екологичните, 

социалните и икономическите вторични 

ефекти в рамките на анализа на 

разходите и ползите. В тази връзка 

Комисията следва се запознае с работата 

на международни организации, като 

например ОИСР, съответното 

законодателство и стандарти на Съюза, 

в т.ч. Директива 2001/42/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета42, 

Директива 2011/92/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета43, Директива 

2014/23/ЕС на Европейския парламент и 

на Съвета44, Директива 2014/24/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета45, 

Директива 2014/25/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета46, както и 

актуалната методология. Следователно 

с техническите критерии за проверка 

следва да се насърчават подходящи 

рамки за управление, обединяващи 

(26) При определянето и 

актуализирането на техническите 

критерии за проверка Комисията следва 

да вземе предвид и характерните 

особености на различните сектори, 

както и екологичните, социалните и 

икономическите вторични ефекти в 

рамките на анализа на разходите и 

ползите. В тази връзка Комисията 

следва се запознае с работата на 

международни организации, като 

например ОИСР, съответното 

законодателство и стандарти на Съюза, 

в т.ч. Директива 2001/42/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета42, 

Директива 2011/92/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета43, Директива 

2014/23/ЕС на Европейския парламент и 

на Съвета44, Директива 2014/24/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета45, 

Директива 2014/25/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета46, както и 

актуалната методология. Следователно 

с техническите критерии за проверка 

следва да се насърчават подходящи 

рамки за управление, обединяващи 
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екологичните, социалните и 

управленските фактори съгласно 

посоченото в принципите на ООН за 

отговорно инвестиране47, на всички 

етапи от жизнения цикъл на проекта. 

екологичните, социалните и 

управленските фактори съгласно 

посоченото в принципите на ООН за 

отговорно инвестиране47, на всички 

етапи от жизнения цикъл на проекта. 

_________________ _________________ 

42 Директива 2001/42/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

27 юни 2001 година относно оценката 

на последиците на някои планове и 

програми върху околната среда (ОВ 

L 197, 21.7.2001 г., стр. 30); 

42 Директива 2001/42/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

27 юни 2001 година относно оценката 

на последиците на някои планове и 

програми върху околната среда (ОВ 

L 197, 21.7.2001 г., стр. 30); 

43 Директива 2011/92/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 

13 декември 2011 г. относно оценката на 

въздействието на някои публични и 

частни проекти върху околната среда 

(ОВ L 26, 28.1.2012 г., стр. 1). 

43 Директива 2011/92/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 

13 декември 2011 г. относно оценката на 

въздействието на някои публични и 

частни проекти върху околната среда 

(ОВ L 26, 28.1.2012 г., стр. 1). 

44 Директива 2014/23/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 

26 февруари 2014 г. за възлагане на 

договори за концесия (ОВ L 94, 

28.3.2014 г, стр. 1). 

44 Директива 2014/23/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 

26 февруари 2014 г. за възлагане на 

договори за концесия (ОВ L 94, 

28.3.2014 г, стр. 1). 

45 Директива 2014/24/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 

26 февруари 2014 г. за обществените 

поръчки и за отмяна на Директива 

2004/18/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 

65). 

45 Директива 2014/24/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 

26 февруари 2014 г. за обществените 

поръчки и за отмяна на Директива 

2004/18/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 

65). 

46 Директива 2014/25/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 

26 февруари 2014 г. относно 

възлагането на поръчки от възложители, 

извършващи дейност в секторите на 

водоснабдяването, енергетиката, 

транспорта и пощенските услуги и за 

отмяна на Директива 2004/17/ЕО (ОВ L 

94, 28.3.2014, стр. 243). 

46 Директива 2014/25/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 

26 февруари 2014 г. относно 

възлагането на поръчки от възложители, 

извършващи дейност в секторите на 

водоснабдяването, енергетиката, 

транспорта и пощенските услуги и за 

отмяна на Директива 2004/17/ЕО (ОВ L 

94, 28.3.2014, стр. 243). 

47 

https://www.unpri.org/download?ac=1534. 

47 

https://www.unpri.org/download?ac=1534. 

Or. en 

 



 

AM\1172566BG.docx 81/193 PE632.153v01-00 

 BG 

Изменение  213 

Лийве Вийринк, Тиери Корнийе, Рамон Тремоза и Балселс, Каролине Нахтехал 

 

Предложение за регламент 

Съображение 26а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (26a) При определянето на 

техническите критерии за проверка 

Комисията следва да вземе предвид 

също и преходните мерки по 

отношение на дейности, които 

подпомагат прехода към по-

устойчива и нисковъглеродна 

икономика. 

Or. en 

 

Изменение  214 

Гербен-Ян Гербранди, Каролина Пунсет, София ин 'т Велд 

 

Предложение за регламент 

Съображение 26а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (26a) При определянето на 

техническите критерии за проверка 

Комисията следва да вземе предвид 

също и преходните мерки по 

отношение на дейности, които 

подпомагат прехода към устойчива и 

нисковъглеродна икономика. 

Or. en 

 

Изменение  215 

Сирпа Пиетикяйнен 

 

Предложение за регламент 

Съображение 27 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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(27) За да се избегне нарушаване на 

конкуренцията при набирането на 

финансиране за екологосъобразни 

икономически дейности, техническите 

критерии за проверка следва да 

гарантират, че всички съответни 

икономически дейности в конкретен 

сектор могат да се считат за 

екологосъобразни и са третирани 

еднакво, ако приносът им към една или 

повече от заложените в настоящия 

регламент екологични цели е еднакъв. 

Потенциалният капацитет за приноса 

към постигането на тези екологични 

цели може обаче да варира в различните 

сектори и това следва бъде отразено в 

критериите. В рамките на един сектор 

обаче тези критерии не следва да 

ощетяват несправедливо определени 

икономически дейности за сметка на 

други, ако допринасят в същата степен 

за постигането на екологичните цели. 

(27) За да се насърчат екологично 

устойчиви иновации и да се избегне 

нарушаване на конкуренцията при 

набирането на финансиране за 

екологосъобразни икономически 

дейности, техническите критерии за 

проверка следва да гарантират, че 

всички съответни икономически 

дейности в макроикономическите 

сектори (т.е. сектори от NACE като 

селско, горско и рибно стопанство, 

производство и разпределение на 

електрическа и топлинна енергия, на 

газообразни горива и климатизация, 

строителство, транспорт и 

съхранение) могат да се считат за 

екологосъобразни и са третирани 

еднакво, ако приносът им към една или 

повече от заложените в настоящия 

регламент екологични цели е еднакъв, 

без съществено да вредят на други 

екологични цели, посочени в членове 3 

и 12. Потенциалният капацитет за 

приноса към постигането на тези 

екологични цели може обаче да варира в 

различните сектори и това следва бъде 

отразено в техническите критерии за 

проверка. В рамките на всеки 

макроикономически сектор обаче тези 

критерии не следва да ощетяват 

несправедливо определени 

икономически дейности за сметка на 

други, ако допринасят в същата степен 

за постигането на екологичните цели, 

без съществено да вредят на други 

екологични цели, посочени в членове 3 

и 12. 

Or. en 

 

Изменение  216 

Карл-Хайнц Флоренц 

 

Предложение за регламент 

Съображение 27 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(27) За да се избегне нарушаване на 

конкуренцията при набирането на 

финансиране за екологосъобразни 

икономически дейности, техническите 

критерии за проверка следва да 

гарантират, че всички съответни 

икономически дейности в конкретен 

сектор могат да се считат за 

екологосъобразни и са третирани 

еднакво, ако приносът им към една или 

повече от заложените в настоящия 

регламент екологични цели е еднакъв. 

Потенциалният капацитет за приноса 

към постигането на тези екологични 

цели може обаче да варира в различните 

сектори и това следва бъде отразено в 

критериите. В рамките на един сектор 

обаче тези критерии не следва да 

ощетяват несправедливо определени 

икономически дейности за сметка на 

други, ако допринасят в същата степен 

за постигането на екологичните цели. 

(27) За да се насърчат екологично 

устойчивите иновации и да се избегне 

нарушаване на конкуренцията при 

набирането на финансиране за 

екологосъобразни икономически 

дейности, техническите критерии за 

проверка следва да гарантират, че 

всички съответни икономически 

дейности в големите икономически 

сектори, включително, наред с 

другото, селско стопанство, 

строителство, енергетика, химикали, 

транспорт и производство, могат да 

се считат за екологосъобразни и са 

третирани еднакво, ако приносът им 

към една или повече от заложените в 

настоящия регламент екологични цели е 

еднакъв. Потенциалният капацитет за 

приноса към постигането на тези 

екологични цели може обаче да варира в 

различните сектори и това следва бъде 

отразено в критериите. В рамките на 

един сектор обаче тези критерии не 

следва да ощетяват несправедливо 

определени икономически дейности за 

сметка на други, ако допринасят в 

същата степен за постигането на 

екологичните цели. 

Or. en 

Обосновка 

Техническите критерии за проверка включват всички сектори, които допринасят за 

устойчивото развитие. 

 

Изменение  217 

Симона Бонафе, Луиджи Моргано 

 

Предложение за регламент 

Съображение 27 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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(27) За да се избегне нарушаване на 

конкуренцията при набирането на 

финансиране за екологосъобразни 

икономически дейности, техническите 

критерии за проверка следва да 

гарантират, че всички съответни 

икономически дейности в конкретен 

сектор могат да се считат за 

екологосъобразни и са третирани 

еднакво, ако приносът им към една или 

повече от заложените в настоящия 

регламент екологични цели е еднакъв. 

Потенциалният капацитет за приноса 

към постигането на тези екологични 

цели може обаче да варира в различните 

сектори и това следва бъде отразено в 

критериите. В рамките на един сектор 

обаче тези критерии не следва да 

ощетяват несправедливо определени 

икономически дейности за сметка на 

други, ако допринасят в същата степен 

за постигането на екологичните цели. 

(27) За да се насърчат екологично 

устойчивите иновации и да се избегне 

нарушаване на конкуренцията при 

набирането на финансиране за 

екологосъобразни икономически 

дейности, техническите критерии за 

проверка следва да гарантират, че 

всички съответни икономически 

дейности в конкретен сектор, 

включително, наред с другото, 

производство, селско стопанство, 

строителство, енергетика и 

транспорт, могат да се считат за 

екологосъобразни и са третирани 

еднакво, ако приносът им към една или 

повече от заложените в настоящия 

регламент екологични цели е еднакъв. 

Потенциалният капацитет за приноса 

към постигането на тези екологични 

цели може обаче да варира в различните 

сектори и това следва бъде отразено в 

критериите. В рамките на един сектор 

обаче тези критерии не следва да 

ощетяват несправедливо определени 

икономически дейности за сметка на 

други, ако допринасят в същата степен 

за постигането на екологичните цели. 

Or. en 

 

Изменение  218 

Отмар Карас, Лукас Мандл 

 

Предложение за регламент 

Съображение 27 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(27) За да се избегне нарушаване на 

конкуренцията при набирането на 

финансиране за екологосъобразни 

икономически дейности, техническите 

критерии за проверка следва да 

гарантират, че всички съответни 

икономически дейности в конкретен 

сектор могат да се считат за 

(27) За да се избегне нарушаване на 

конкуренцията при набирането на 

финансиране за екологосъобразни 

икономически дейности, техническите 

критерии за проверка следва да 

гарантират, че съответните 

икономически дейности в големите 

икономически сектори, включително, 
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екологосъобразни и са третирани 

еднакво, ако приносът им към една или 

повече от заложените в настоящия 

регламент екологични цели е еднакъв. 

Потенциалният капацитет за приноса 

към постигането на тези екологични 

цели може обаче да варира в различните 

сектори и това следва бъде отразено в 

критериите. В рамките на един сектор 

обаче тези критерии не следва да 

ощетяват несправедливо определени 

икономически дейности за сметка на 

други, ако допринасят в същата степен 

за постигането на екологичните цели. 

наред с другото, селско стопанство, 

строителство, енергетика, 

транспорт и производство, могат да 

се считат за екологосъобразни и са 

третирани еднакво, ако приносът им 

към една или повече от заложените в 

настоящия регламент екологични цели е 

еднакъв. Потенциалният капацитет за 

приноса към постигането на тези 

екологични цели може обаче да варира в 

различните сектори и това следва бъде 

отразено в критериите за конкретния 

отрасъл. В рамките на един сектор 

обаче тези критерии не следва да 

ощетяват несправедливо определени 

икономически дейности за сметка на 

други, ако допринасят в същата степен 

за постигането на екологичните цели. 

Or. en 

 

Изменение  219 

Маркус Фербер, Кристоф Ханзен 

 

Предложение за регламент 

Съображение 27 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(27) За да се избегне нарушаване на 

конкуренцията при набирането на 

финансиране за екологосъобразни 

икономически дейности, техническите 

критерии за проверка следва да 

гарантират, че всички съответни 

икономически дейности в конкретен 

сектор могат да се считат за 

екологосъобразни и са третирани 

еднакво, ако приносът им към една или 

повече от заложените в настоящия 

регламент екологични цели е еднакъв. 

Потенциалният капацитет за приноса 

към постигането на тези екологични 

цели може обаче да варира в различните 

сектори и това следва бъде отразено в 

критериите. В рамките на един сектор 

(27) За да се избегне нарушаване на 

конкуренцията при набирането на 

финансиране за екологосъобразни 

икономически дейности, техническите 

критерии за проверка следва да 

гарантират, че всички съответни 

икономически дейности в конкретен 

сектор могат да се считат за 

екологосъобразни и са третирани 

еднакво, ако приносът им към една или 

повече от заложените в настоящия 

регламент екологични цели е еднакъв. 

Потенциалният капацитет за приноса 

към постигането на тези екологични 

цели може обаче да варира в различните 

сектори и това следва бъде отразено в 

критериите. Затова критериите за 
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обаче тези критерии не следва да 

ощетяват несправедливо определени 

икономически дейности за сметка на 

други, ако допринасят в същата степен 

за постигането на екологичните цели. 

проверка не следва да водят до 

създаването на черен или кафяв 

списък. В рамките на един сектор обаче 

тези критерии не следва да ощетяват 

несправедливо определени 

икономически дейности за сметка на 

други, ако допринасят в същата степен 

за постигането на екологичните цели. 

Or. en 

 

Изменение  220 

Бас Ейкхаут 

 

Предложение за регламент 

Съображение 27 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(27) За да се избегне нарушаване на 

конкуренцията при набирането на 

финансиране за екологосъобразни 

икономически дейности, техническите 

критерии за проверка следва да 

гарантират, че всички съответни 

икономически дейности в конкретен 

сектор могат да се считат за 

екологосъобразни и са третирани 

еднакво, ако приносът им към една или 

повече от заложените в настоящия 

регламент екологични цели е еднакъв. 

Потенциалният капацитет за приноса 

към постигането на тези екологични 

цели може обаче да варира в различните 

сектори и това следва бъде отразено в 

критериите. В рамките на един сектор 

обаче тези критерии не следва да 

ощетяват несправедливо определени 

икономически дейности за сметка на 

други, ако допринасят в същата степен 

за постигането на екологичните цели. 

(27) За да се избегне нарушаване на 

конкуренцията при набирането на 

финансиране за екологосъобразни 

икономически дейности, техническите 

критерии за проверка следва да 

гарантират, че всички съответни 

икономически дейности в конкретен 

сектор могат да се считат за 

екологосъобразни и са третирани 

еднакво, ако по начина, по който се 

извършват тези дейности, приносът 

им към една или повече от заложените в 

настоящия регламент екологични цели е 

еднакъв. Потенциалният капацитет за 

приноса към постигането на тези 

екологични цели може обаче да варира в 

различните сектори и това следва бъде 

отразено в критериите. В рамките на 

един сектор обаче тези критерии не 

следва да ощетяват несправедливо 

определени икономически дейности за 

сметка на други, ако допринасят в 

същата степен за постигането на 

екологичните цели. 

Or. en 
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Изменение  221 

Елена Джентиле 

 

Предложение за регламент 

Съображение 27 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(27) За да се избегне нарушаване на 

конкуренцията при набирането на 

финансиране за екологосъобразни 

икономически дейности, техническите 

критерии за проверка следва да 

гарантират, че всички съответни 

икономически дейности в конкретен 

сектор могат да се считат за 

екологосъобразни и са третирани 

еднакво, ако приносът им към една или 

повече от заложените в настоящия 

регламент екологични цели е еднакъв. 

Потенциалният капацитет за приноса 

към постигането на тези екологични 

цели може обаче да варира в различните 

сектори и това следва бъде отразено в 

критериите. В рамките на един сектор 

обаче тези критерии не следва да 

ощетяват несправедливо определени 

икономически дейности за сметка на 

други, ако допринасят в същата степен 

за постигането на екологичните цели. 

(27) За да се избегне нарушаване на 

конкуренцията при набирането на 

финансиране за екологосъобразни 

икономически дейности, техническите 

критерии за проверка следва да 

гарантират, че всички съответни 

икономически дейности в конкретен 

сектор могат да се считат за 

екологосъобразни и са третирани 

еднакво, ако приносът им към една или 

повече от заложените в настоящия 

регламент екологични цели е еднакъв. 

Потенциалният капацитет за приноса 

към постигането на тези екологични 

цели може обаче да варира в различните 

сектори и това следва бъде отразено в 

критериите. В рамките на един сектор 

обаче тези критерии следва да се 

прилагат еднакво към всички пазарни 

участници, определени икономически 

дейности за сметка на други, ако 

допринасят в същата степен за 

постигането на екологичните цели. 

Or. en 

 

Изменение  222 

Карл-Хайнц Флоренц 

 

Предложение за регламент 

Съображение 27а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (27a) Екологосъобразните дейности 

са резултат от технологии и 
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продукти, разработени по цялата 

верига за създаване на стойност. 

Поради тази причина техническите 

критерии за проверка следва да 

отчитат ролята на цялата верига за 

създаване на стойност – от 

преработката на суровините до 

крайния продукт и етапа на 

превръщането на продуктите в 

отпадъци, при окончателното 

доставяне на екологосъобразни 

дейности. 

Or. en 

Обосновка 

Екологосъобразните дейности зависят от сътрудничеството между различните 

сектори и стопански субекти по целите промишлени вериги за създаване на стойност. 

Този аспект следва да бъде отразен в техническите критерии за проверка за 

екологично устойчивите дейности. 

 

Изменение  223 

Симона Бонафе, Луиджи Моргано 

 

Предложение за регламент 

Съображение 27а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (27a) За да се избегне нарушаването 

на добре функциониращите вериги за 

създаване на стойност, техническите 

критерии за проверка следва да 

отчитат, че екологосъобразните 

дейности се предоставят чрез 

технологии и продукти, разработени 

от множество стопански субекти. 

Or. en 

 

Изменение  224 

Сирпа Пиетикяйнен 
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Предложение за регламент 

Съображение 28 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(28) Когато определя техническите 

критерии за проверка, Комисията следва 

да направи оценка дали приемането на 

тези критерии за екологосъобразни 

дейности би довело до блокиране на 

активи или създаване на противоречиви 

стимули и дали би имало отрицателно 

въздействие върху ликвидността на 

финансовите пазари. 

(28) Когато определя техническите 

критерии за проверка, Комисията следва 

да направи оценка на потенциалните 

рискове на прехода, дали темпът на 

приемането на тези критерии за 

екологосъобразни дейности би довело 

до блокиране на активи или създаване 

на противоречиви стимули и дали би 

имало отрицателно въздействие върху 

ликвидността на финансовите пазари. 

Or. en 

 

Изменение  225 

Отмар Карас, Лукас Мандл 

 

Предложение за регламент 

Съображение 30 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(30) За да се гарантира, че 

инвестициите се насочват към 

икономическите дейности с най-голямо 

положително въздействие върху 

екологичните цели, Комисията следва 

да отдаде приоритетно значение на 

установяването на технически критерии 

за проверка на икономическите 

дейности, които могат потенциално да 

допринесат в най-голяма степен за 

постигане на екологичните цели. 

(30) За да се гарантира, че 

инвестициите се насочват към 

икономическите дейности с най-голямо 

положително въздействие върху 

екологичните цели, Комисията следва 

да отдаде приоритетно значение на 

установяването на технически критерии 

за проверка на икономическите 

дейности, които могат потенциално да 

допринесат в най-голяма степен за 

постигане на екологичните цели. 

Критериите за проверка следва да се 

основават на резултатите от 

проектите, за да се улесни 

идентифицирането и 

разработването на нови технологии, 

както и да се вземат надлежно 

предвид възможностите за 

разрастване на тези технологии. 
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Or. en 

 

Изменение  226 

Ан Сандер 

 

Предложение за регламент 

Съображение 30 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(30) За да се гарантира, че 

инвестициите се насочват към 

икономическите дейности с най-голямо 

положително въздействие върху 

екологичните цели, Комисията следва 

да отдаде приоритетно значение на 

установяването на технически критерии 

за проверка на икономическите 

дейности, които могат потенциално да 

допринесат в най-голяма степен за 

постигане на екологичните цели. 

(30) За да се гарантира, че 

инвестициите се насочват към 

икономическите дейности с най-голямо 

положително въздействие върху 

екологичните цели, Комисията следва 

да отдаде приоритетно значение на 

установяването на технически критерии 

за проверка на икономическите 

дейности, които могат потенциално да 

допринесат в най-голяма степен за 

постигане на екологичните цели и като 

приоритет за смекчаване на 

изменението на климата. 

Техническите критерии за проверка 

следва да бъдат достатъчно гъвкави, 

за да се въвеждат постепенно нови 

технологии и иновации. 

Or. en 

 

Изменение  227 

Франсоаз Гростет, Ален Ламасур, Ан Сандер 

 

Предложение за регламент 

Съображение 31 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(31) Подходящи технически критерии 

за проверка следва да бъдат установени 

за транспортния сектор, включително за 

мобилните активи, като следва да бъде 

взето предвид, че транспортният 

сектор, в т.ч. международното 

корабоплаване, е източник на близо 26% 

(31) Подходящи технически критерии 

за проверка следва да бъдат установени 

за транспортния сектор, включително за 

мобилните активи, като следва да бъде 

взет предвид целият жизнен цикъл на 

технологиите и фактът, че 

транспортният сектор, в т.ч. 
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от всички емисии на парникови газове в 

Съюза. Както е видно от Плана за 

действие за финансиране за устойчив 

растеж48, около 30% от необходимите 

допълнителни годишни инвестиции за 

устойчиво развитие в Съюза се падат на 

транспортния сектор, включително за 

нарастваща електрификация или по-

бърз преход към по-чисти видове 

транспорт чрез насърчаване на 

преминаването към други видове 

транспорт и управление на движението. 

международното корабоплаване, е 

източник на близо 26% от всички 

емисии на парникови газове в Съюза. 

Както е видно от Плана за действие за 

финансиране за устойчив растеж48, 

около 30% от необходимите 

допълнителни годишни инвестиции за 

устойчиво развитие в Съюза се падат на 

транспортния сектор, включително за 

нарастваща електрификация или по-

бърз преход към по-чисти видове 

транспорт чрез насърчаване на 

преминаването към други видове 

транспорт и управление на движението. 

_________________ _________________ 

48 COM(2018) 97 final. 48 COM(2018) 97 final. 

Or. fr 

 

Изменение  228 

Сирпа Пиетикяйнен 

 

Предложение за регламент 

Съображение 32 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(32) От особена важност е по време 

на подготовката на техническите 

критерии за проверка Комисията да 

проведе подходящи консултации в 

съответствие с изискванията за по-добро 

регулиране. Процесът по определянето 

и актуализирането на техническите 

критерии за проверка следва да включва 

също съответните заинтересовани 

страни и да се основава на становищата 

на експерти с доказани знания и опит в 

съответните области. За тази цел 

Комисията следва да създаде платформа 

за финансиране за устойчиво развитие. 

Тази платформа следва да бъде 

съставена от експерти, представляващи 

както публичния, така и частния сектор. 

Като представители на публичния 

(32) От особена важност е по време 

на подготовката на техническите 

критерии за проверка Комисията да 

проведе подходящи консултации в 

съответствие с изискванията за по-добро 

регулиране. Процесът по определянето 

и актуализирането на техническите 

критерии за проверка и на 

хармонизираните показатели следва 

да включва също съответните 

заинтересовани страни и да се основава 

на научни доказателства, най-добри 

практики и съществуващи дейности 

и организации, по-специално 

платформата на Европейската 

комисия за кръгова икономика, както 

и на становищата на експерти с 

доказани знания и опит в съответните 
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сектор следва да участват експерти от 

Европейската агенция по околната 

среда, Европейските надзорни органи и 

Европейската инвестиционна банка. 

Сред експертите от частния сектор 

следва да попаднат представители на 

съответните заинтересовани страни, 

включително участници на финансовите 

пазари, университети, изследователски 

институти, асоциации и организации. 

Платформата следва да съветва 

Комисията във връзка с изготвянето, 

анализа и преразглеждането на 

техническите критерии за проверка, 

включително тяхното потенциално 

въздействие върху оценката на 

активите, които до момента на 

приемането на техническите критерии 

за проверка се считат за „зелени“ 

активи съгласно съществуващите 

пазарни практики. Платформата следва 

също така да съветва Комисията дали 

техническите критерии за проверка са 

подходящи за по-нататъшна употреба в 

бъдещи политически инициативи на 

Съюза за насърчаване на инвестициите в 

устойчивото развитие. 

области. За тази цел Комисията следва 

да създаде платформа за финансиране за 

устойчиво развитие. Тази платформа 

следва да бъде съставена от експерти, 

представляващи както публичния, така 

и частния сектор. Като представители на 

публичния сектор следва да участват 

експерти от Европейската агенция по 

околната среда и от националните 

агенции за опазване на околната 

среда, Европейските надзорни органи, 

Европейската консултативна група 

за финансова отчетност и 

Европейската инвестиционна банка. 

Сред експертите от частния сектор 

следва да попаднат представители на 

съответните заинтересовани страни, 

включително участници на финансовите 

пазари, университети, изследователски 

институти, асоциации и организации. 

Платформата следва да съветва 

Комисията във връзка с изготвянето, 

анализа и преразглеждането на 

техническите критерии за проверка и 

хармонизираните показатели, 

включително тяхното потенциално 

въздействие върху оценката на 

активите, които до момента на 

приемането на техническите критерии 

за проверка, въз основа на 

хармонизираните показатели, се 

считат за устойчиви активи или за 

активи, които оказват отрицателно 

въздействие върху околната среда, 
съгласно съществуващите пазарни 

практики. Платформата следва също 

така да съветва Комисията дали 

техническите критерии и показатели за 

проверка са подходящи за по-нататъшна 

употреба в бъдещи политически 

инициативи на Съюза за насърчаване на 

инвестициите в устойчивото развитие. 

Платформата следва да съветва 

Комисията относно разработването 

на стандарти за отчитане на 

устойчивото развитие и интегрирани 

стандарти за отчитане за 

корпоративни дружества и 
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участници на финансовите пазари, 

включително чрез преразглеждането 

на Директива 2013/34/ЕС. 

Or. en 

 

Изменение  229 

Кей Суинбърн 

 

Предложение за регламент 

Съображение 32 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(32) От особена важност е по време 

на подготовката на техническите 

критерии за проверка Комисията да 

проведе подходящи консултации в 

съответствие с изискванията за по-добро 

регулиране. Процесът по определянето 

и актуализирането на техническите 

критерии за проверка следва да включва 

също съответните заинтересовани 

страни и да се основава на становищата 

на експерти с доказани знания и опит в 

съответните области. За тази цел 

Комисията следва да създаде платформа 

за финансиране за устойчиво развитие. 

Тази платформа следва да бъде 

съставена от експерти, представляващи 

както публичния, така и частния сектор. 

Като представители на публичния 

сектор следва да участват експерти от 

Европейската агенция по околната 

среда, Европейските надзорни органи и 

Европейската инвестиционна банка. 

Сред експертите от частния сектор 

следва да попаднат представители на 

съответните заинтересовани страни, 

включително участници на финансовите 

пазари, университети, изследователски 

институти, асоциации и организации. 

Платформата следва да съветва 

Комисията във връзка с изготвянето, 

анализа и преразглеждането на 

техническите критерии за проверка, 

(32) От особена важност е по време 

на подготовката на техническите 

критерии за проверка Комисията да 

проведе подходящи консултации в 

съответствие с изискванията за по-добро 

регулиране. Процесът по определянето 

и актуализирането на техническите 

критерии за проверка следва да включва 

също съответните заинтересовани 

страни и да се основава на становищата 

на експерти с доказани знания и 

световен опит в съответните области. 

За тази цел Комисията следва да създаде 

платформа за финансиране за устойчиво 

развитие. Тази платформа следва да 

бъде съставена от експерти, 

представляващи както публичния, така 

и частния сектор. Като представители на 

публичния сектор следва да участват 

експерти от Европейската агенция по 

околната среда, Европейските надзорни 

органи и Европейската инвестиционна 

банка. Сред експертите от частния 

сектор, отразяващи обхвата на 

сектора, следва да попаднат 

представители на съответните 

заинтересовани страни, включително 

участници на финансовите пазари, 

университети, изследователски 

институти, асоциации и организации. 

Когато е необходимо, на платформата 

следва да бъде позволено да поиска 



 

PE632.153v01-00 94/193 AM\1172566BG.docx 

BG 

включително тяхното потенциално 

въздействие върху оценката на 

активите, които до момента на 

приемането на техническите критерии 

за проверка се считат за „зелени“ активи 

съгласно съществуващите пазарни 

практики. Платформата следва също 

така да съветва Комисията дали 

техническите критерии за проверка са 

подходящи за по-нататъшна употреба в 

бъдещи политически инициативи на 

Съюза за насърчаване на инвестициите в 

устойчивото развитие. 

съвет от лица, които не са членове. 

Платформата следва да съветва 

Комисията във връзка с изготвянето, 

анализа и преразглеждането на 

техническите критерии за проверка, 

включително тяхното потенциално 

въздействие върху оценката на 

активите, които до момента на 

приемането на техническите критерии 

за проверка се считат за „зелени“ активи 

съгласно съществуващите пазарни 

практики. Платформата следва също 

така да съветва Комисията дали 

техническите критерии за проверка са 

подходящи за по-нататъшна употреба в 

бъдещи политически инициативи на 

Съюза за насърчаване на инвестициите в 

устойчивото развитие. 

Or. en 

 

Изменение  230 

Отмар Карас, Лукас Мандл 

 

Предложение за регламент 

Съображение 32 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(32) От особена важност е по време 

на подготовката на техническите 

критерии за проверка Комисията да 

проведе подходящи консултации в 

съответствие с изискванията за по-добро 

регулиране. Процесът по определянето 

и актуализирането на техническите 

критерии за проверка следва да включва 

също съответните заинтересовани 

страни и да се основава на становищата 

на експерти с доказани знания и опит в 

съответните области. За тази цел 

Комисията следва да създаде платформа 

за финансиране за устойчиво развитие. 

Тази платформа следва да бъде 

съставена от експерти, представляващи 

както публичния, така и частния сектор. 

(32) От особена важност е по време 

на подготовката на техническите 

критерии за проверка Комисията да 

проведе подходящи консултации в 

съответствие с изискванията за по-добро 

регулиране. Процесът по определянето 

и актуализирането на техническите 

критерии за проверка следва да включва 

също съответните заинтересовани 

страни и да се основава на научни 

доказателства, социално-

икономическо въздействие, най-добри 

практики и становищата на експерти с 

доказани знания и опит във всички 

съответни области. За тази цел 

Комисията следва да създаде платформа 

за финансиране за устойчиво развитие. 
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Като представители на публичния 

сектор следва да участват експерти от 

Европейската агенция по околната 

среда, Европейските надзорни органи и 

Европейската инвестиционна банка. 

Сред експертите от частния сектор 

следва да попаднат представители на 

съответните заинтересовани страни, 

включително участници на финансовите 

пазари, университети, изследователски 

институти, асоциации и организации. 

Платформата следва да съветва 

Комисията във връзка с изготвянето, 

анализа и преразглеждането на 

техническите критерии за проверка, 

включително тяхното потенциално 

въздействие върху оценката на 

активите, които до момента на 

приемането на техническите критерии 

за проверка се считат за „зелени“ активи 

съгласно съществуващите пазарни 

практики. Платформата следва също 

така да съветва Комисията дали 

техническите критерии за проверка са 

подходящи за по-нататъшна 

употреба в бъдещи политически 

инициативи на Съюза за насърчаване 

на инвестициите в устойчивото 

развитие. 

Тази платформа следва да бъде 

съставена от широк кръг от експерти, 

представляващи както публичния, така 

и частния сектор, за да се гарантира, че 

характерните особености на всички 

съответни сектори са взети 

надлежно под внимание. Като 

представители на публичния сектор 

следва да участват експерти от 

Европейската агенция по околната 

среда, Европейските надзорни органи и 

Европейската инвестиционна банка. 

Сред експертите от частния сектор 

следва да попаднат представители на 

съответните заинтересовани страни, 

включително участници на финансовите 

пазари, представители на реалната 

икономика, включително 

производствената промишленост, 

университети, изследователски 

институти, асоциации и организации. 

Платформата следва да съветва 

Комисията във връзка с изготвянето, 

анализа и преразглеждането на 

техническите критерии за проверка, 

включително тяхното потенциално 

въздействие върху оценката на 

активите, които до момента на 

приемането на техническите критерии 

за проверка се считат за „зелени“ активи 

съгласно съществуващите пазарни 

практики. Платформата следва също 

така да съветва Комисията относно 

устойчивостта на техническите 

критерии за проверка. 

Or. en 

 

Изменение  231 

Маркус Фербер 

 

Предложение за регламент 

Съображение 32 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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(32) От особена важност е по време 

на подготовката на техническите 

критерии за проверка Комисията да 

проведе подходящи консултации в 

съответствие с изискванията за по-добро 

регулиране. Процесът по определянето 

и актуализирането на техническите 

критерии за проверка следва да включва 

също съответните заинтересовани 

страни и да се основава на становищата 

на експерти с доказани знания и опит в 

съответните области. За тази цел 

Комисията следва да създаде платформа 

за финансиране за устойчиво развитие. 

Тази платформа следва да бъде 

съставена от експерти, представляващи 

както публичния, така и частния сектор. 

Като представители на публичния 

сектор следва да участват експерти от 

Европейската агенция по околната 

среда, Европейските надзорни органи и 

Европейската инвестиционна банка. 

Сред експертите от частния сектор 

следва да попаднат представители на 

съответните заинтересовани страни, 

включително участници на финансовите 

пазари, университети, изследователски 

институти, асоциации и организации. 

Платформата следва да съветва 

Комисията във връзка с изготвянето, 

анализа и преразглеждането на 

техническите критерии за проверка, 

включително тяхното потенциално 

въздействие върху оценката на 

активите, които до момента на 

приемането на техническите критерии 

за проверка се считат за „зелени“ активи 

съгласно съществуващите пазарни 

практики. Платформата следва също 

така да съветва Комисията дали 

техническите критерии за проверка 

са подходящи за по-нататъшна 

употреба в бъдещи политически 

инициативи на Съюза за насърчаване 

на инвестициите в устойчивото 

развитие. 

(32) От особена важност е по време 

на подготовката на техническите 

критерии за проверка Комисията да 

проведе подходящи консултации в 

съответствие с изискванията за по-добро 

регулиране. Процесът по определянето 

и актуализирането на техническите 

критерии за проверка следва да включва 

също съответните заинтересовани 

страни и да се основава на становищата 

на експерти с доказани знания и опит в 

съответните области. За тази цел 

Комисията следва да създаде платформа 

за финансиране за устойчиво развитие. 

Тази платформа следва да бъде 

съставена от експерти, представляващи 

както публичния, така и частния сектор. 

Като представители на публичния 

сектор следва да участват експерти от 

Европейската агенция по околната 

среда, Европейските надзорни органи и 

Европейската инвестиционна банка. 

Сред експертите от частния сектор 

попадат представители на съответните 

заинтересовани страни, включително 

участници на финансовите пазари, 

представители на реалната 

икономика, представляващи широк 

набор от отрасли, университети, 

изследователски институти, асоциации 

и организации. Платформата следва да 

съветва Комисията във връзка с 

изготвянето, анализа и 

преразглеждането на техническите 

критерии за проверка, включително 

тяхното потенциално въздействие върху 

оценката на активите, които до момента 

на приемането на техническите 

критерии за проверка се считат за 

„зелени“ активи съгласно 

съществуващите пазарни практики. 

Or. en 
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Обосновка 

За да има значимо въздействие, платформата за финансиране за устойчиво развитие 

се нуждае от принос от широк кръг източници. 

 

Изменение  232 

Карл-Хайнц Флоренц 

 

Предложение за регламент 

Съображение 32 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(32) От особена важност е по време 

на подготовката на техническите 

критерии за проверка Комисията да 

проведе подходящи консултации в 

съответствие с изискванията за по-добро 

регулиране. Процесът по определянето 

и актуализирането на техническите 

критерии за проверка следва да включва 

също съответните заинтересовани 

страни и да се основава на становищата 

на експерти с доказани знания и опит в 

съответните области. За тази цел 

Комисията следва да създаде платформа 

за финансиране за устойчиво развитие. 

Тази платформа следва да бъде 

съставена от експерти, представляващи 

както публичния, така и частния сектор. 

Като представители на публичния 

сектор следва да участват експерти от 

Европейската агенция по околната 

среда, Европейските надзорни органи и 

Европейската инвестиционна банка. 

Сред експертите от частния сектор 

следва да попаднат представители на 

съответните заинтересовани страни, 

включително участници на финансовите 

пазари, университети, изследователски 

институти, асоциации и организации. 

Платформата следва да съветва 

Комисията във връзка с изготвянето, 

анализа и преразглеждането на 

техническите критерии за проверка, 

включително тяхното потенциално 

(32) От особена важност е по време 

на подготовката на техническите 

критерии за проверка Комисията да 

проведе подходящи консултации в 

съответствие с изискванията за по-добро 

регулиране. Процесът по определянето 

и актуализирането на техническите 

критерии за проверка следва да включва 

също съответните заинтересовани 

страни и да се основава на становищата 

на експерти с доказани знания и опит в 

съответните области. За тази цел 

Комисията следва да създаде платформа 

за финансиране за устойчиво развитие. 

Тази платформа следва да бъде 

съставена от експерти, представляващи 

както публичния, така и частния сектор. 

Като представители на публичния 

сектор следва да участват експерти от 

Европейската агенция по околната 

среда, Европейските надзорни органи и 

Европейската инвестиционна банка. 

Сред експертите от частния сектор 

следва да попаднат представители на 

съответните заинтересовани страни, 

включително участници на финансовите 

пазари, университети, изследователски 

институти, асоциации и организации, и 

големите икономически сектори, 

включително, наред с другото, селско 

стопанство, строителство, 

енергетика, химикали, транспорт и 

производство. Платформата следва да 
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въздействие върху оценката на 

активите, които до момента на 

приемането на техническите критерии 

за проверка се считат за „зелени“ активи 

съгласно съществуващите пазарни 

практики. Платформата следва също 

така да съветва Комисията дали 

техническите критерии за проверка са 

подходящи за по-нататъшна употреба в 

бъдещи политически инициативи на 

Съюза за насърчаване на инвестициите в 

устойчивото развитие. 

съветва Комисията във връзка с 

изготвянето, анализа и 

преразглеждането на техническите 

критерии за проверка, включително 

тяхното потенциално въздействие върху 

оценката на активите, които до момента 

на приемането на техническите 

критерии за проверка се считат за 

„зелени“ активи съгласно 

съществуващите пазарни практики. 

Платформата следва също така да 

съветва Комисията дали техническите 

критерии за проверка са подходящи за 

по-нататъшна употреба в бъдещи 

политически инициативи на Съюза за 

насърчаване на инвестициите в 

устойчивото развитие. 

Or. en 

Обосновка 

Предвид степента на техническия експертен опит, необходим за изработването на 

технически критерии за проверка, следва да бъдат консултирани всички съответни 

стопански субекти. 

 

Изменение  233 

Фулвио Мартушело 

 

Предложение за регламент 

Съображение 32 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(32) От особена важност е по време 

на подготовката на техническите 

критерии за проверка Комисията да 

проведе подходящи консултации в 

съответствие с изискванията за по-добро 

регулиране. Процесът по определянето 

и актуализирането на техническите 

критерии за проверка следва да включва 

също съответните заинтересовани 

страни и да се основава на становищата 

на експерти с доказани знания и опит в 

съответните области. За тази цел 

(32) От особена важност е по време 

на подготовката на техническите 

критерии за проверка Комисията да 

проведе подходящи консултации в 

съответствие с изискванията за по-добро 

регулиране. Процесът по определянето 

и актуализирането на техническите 

критерии за проверка и на 

хармонизираните показатели следва 

да включва също съответните 

заинтересовани страни и да се основава 

на научни доказателства, най-добри 
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Комисията следва да създаде платформа 

за финансиране за устойчиво развитие. 

Тази платформа следва да бъде 

съставена от експерти, представляващи 

както публичния, така и частния сектор. 

Като представители на публичния 

сектор следва да участват експерти от 

Европейската агенция по околната 

среда, Европейските надзорни органи и 

Европейската инвестиционна банка. 

Сред експертите от частния сектор 

следва да попаднат представители на 

съответните заинтересовани страни, 

включително участници на финансовите 

пазари, университети, изследователски 

институти, асоциации и организации. 

Платформата следва да съветва 

Комисията във връзка с изготвянето, 

анализа и преразглеждането на 

техническите критерии за проверка, 

включително тяхното потенциално 

въздействие върху оценката на 

активите, които до момента на 

приемането на техническите критерии 

за проверка се считат за „зелени“ активи 

съгласно съществуващите пазарни 

практики. Платформата следва също 

така да съветва Комисията дали 

техническите критерии за проверка са 

подходящи за по-нататъшна употреба в 

бъдещи политически инициативи на 

Съюза за насърчаване на инвестициите в 

устойчивото развитие. 

практики и становищата на експерти с 

доказани знания и опит в съответните 

области. За тази цел Комисията следва 

да създаде платформа за финансиране за 

устойчиво развитие. Тази платформа 

следва да бъде съставена от експерти, 

представляващи както публичния, така 

и частния сектор. Като представители на 

публичния сектор следва да участват 

експерти от Европейската агенция по 

околната среда, Европейските надзорни 

органи и Европейската инвестиционна 

банка. Сред експертите от частния 

сектор следва да попаднат 

представители на съответните 

заинтересовани страни, включително 

участници на финансовите пазари, 

университети, изследователски 

институти, асоциации и организации. 

Платформата следва да съветва 

Комисията във връзка с изготвянето, 

анализа и преразглеждането на 

техническите критерии за проверка и 

хармонизираните показатели, 

включително тяхното потенциално 

въздействие върху оценката на 

активите, които до момента на 

приемането на техническите критерии 

за проверка се считат за „зелени“ активи 

съгласно съществуващите пазарни 

практики. Платформата следва също 

така да съветва Комисията дали 

техническите критерии и показатели за 

проверка са подходящи за по-нататъшна 

употреба в бъдещи политически 

инициативи на Съюза за насърчаване на 

инвестициите в устойчивото развитие. 

Or. en 

 

Изменение  234 

Елена Джентиле 

 

Предложение за регламент 

Съображение 32 

 



 

PE632.153v01-00 100/193 AM\1172566BG.docx 

BG 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(32) От особена важност е по време 

на подготовката на техническите 

критерии за проверка Комисията да 

проведе подходящи консултации в 

съответствие с изискванията за по-добро 

регулиране. Процесът по определянето 

и актуализирането на техническите 

критерии за проверка следва да включва 

също съответните заинтересовани 

страни и да се основава на становищата 

на експерти с доказани знания и опит в 

съответните области. За тази цел 

Комисията следва да създаде платформа 

за финансиране за устойчиво развитие. 

Тази платформа следва да бъде 

съставена от експерти, представляващи 

както публичния, така и частния сектор. 

Като представители на публичния 

сектор следва да участват експерти от 

Европейската агенция по околната 

среда, Европейските надзорни органи и 

Европейската инвестиционна банка. 

Сред експертите от частния сектор 

следва да попаднат представители на 

съответните заинтересовани страни, 

включително участници на финансовите 

пазари, университети, изследователски 

институти, асоциации и организации. 

Платформата следва да съветва 

Комисията във връзка с изготвянето, 

анализа и преразглеждането на 

техническите критерии за проверка, 

включително тяхното потенциално 

въздействие върху оценката на 

активите, които до момента на 

приемането на техническите 

критерии за проверка се считат за 

„зелени“ активи съгласно 

съществуващите пазарни практики. 

Платформата следва също така да 

съветва Комисията дали техническите 

критерии за проверка са подходящи за 

по-нататъшна употреба в бъдещи 

политически инициативи на Съюза за 

насърчаване на инвестициите в 

устойчивото развитие. 

(32) От особена важност е по време 

на подготовката на техническите 

критерии за проверка Комисията да 

проведе подходящи консултации в 

съответствие с изискванията за по-добро 

регулиране. Процесът по определянето 

и актуализирането на техническите 

критерии за проверка и на 

хармонизираните показатели следва 

да включва също съответните 

заинтересовани страни и да се основава 

на научни доказателства, най-добри 

практики и становищата на експерти с 

доказани знания и опит в съответните 

области. За тази цел Комисията следва 

да създаде платформа за финансиране за 

устойчиво развитие. Тази платформа 

следва да бъде съставена от експерти, 

представляващи както публичния, така 

и частния сектор. Като представители на 

публичния сектор следва да участват 

експерти от Европейската агенция по 

околната среда, Европейските надзорни 

органи, Европейската инвестиционна 

банка и националните насърчителни 

банки и институции. Сред експертите 

от частния сектор следва да попаднат 

представители на съответните 

заинтересовани страни, включително 

участници на финансовите пазари, 

производствени отрасли, 
университети, изследователски 

институти, асоциации и организации. 

Платформата следва да съветва 

Комисията във връзка с изготвянето, 

анализа и преразглеждането на 

техническите критерии за проверка, 

които въз основа на хармонизирани 

показатели се считат за устойчиви 

активи съгласно съществуващите 

пазарни практики. Платформата следва 

също така да съветва Комисията дали 

техническите критерии и показатели за 

проверка са подходящи за по-нататъшна 

употреба в бъдещи политически 

инициативи на Съюза за насърчаване на 
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инвестициите в устойчивото развитие. 

Or. en 

 

Изменение  235 

Мирей Д'Орнано 

 

Предложение за регламент 

Съображение 32 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(32) От особена важност е по време 

на подготовката на техническите 

критерии за проверка Комисията да 

проведе подходящи консултации в 

съответствие с изискванията за по-добро 

регулиране. Процесът по определянето 

и актуализирането на техническите 

критерии за проверка следва да включва 

също съответните заинтересовани 

страни и да се основава на становищата 

на експерти с доказани знания и опит в 

съответните области. За тази цел 

Комисията следва да създаде платформа 

за финансиране за устойчиво развитие. 

Тази платформа следва да бъде 

съставена от експерти, представляващи 

както публичния, така и частния сектор. 

Като представители на публичния 

сектор следва да участват експерти от 

Европейската агенция по околната 

среда, Европейските надзорни органи и 

Европейската инвестиционна банка. 

Сред експертите от частния сектор 

следва да попаднат представители на 

съответните заинтересовани страни, 

включително участници на финансовите 

пазари, университети, изследователски 

институти, асоциации и организации. 

Платформата следва да съветва 

Комисията във връзка с изготвянето, 

анализа и преразглеждането на 

техническите критерии за проверка, 

включително тяхното потенциално 

въздействие върху оценката на 

(32) От особена важност е по време 

на подготовката на техническите 

критерии за проверка Комисията да 

проведе подходящи консултации в 

съответствие с изискванията за по-добро 

регулиране. Процесът по определянето 

и актуализирането на техническите 

критерии за проверка следва да включва 

също съответните заинтересовани 

страни и да се основава на становищата 

на експерти с доказани знания и опит в 

съответните области. За тази цел 

Комисията следва да създаде платформа 

за финансиране за устойчиво развитие. 

Тази платформа следва да бъде 

съставена от експерти, представляващи 

както публичния, така и частния сектор. 

Като представители на публичния 

сектор следва да участват експерти от 

Европейската агенция по околната 

среда, експерти от националните 

агенции по околната среда, 
Европейските надзорни органи и 

Европейската инвестиционна банка. 

Сред експертите от частния сектор 

следва да попаднат представители на 

съответните заинтересовани страни, 

включително участници на финансовите 

пазари, университети, изследователски 

институти, асоциации и организации. 

Платформата следва да съветва 

Комисията във връзка с изготвянето, 

анализа и преразглеждането на 

техническите критерии за проверка, 
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активите, които до момента на 

приемането на техническите критерии 

за проверка се считат за „зелени“ активи 

съгласно съществуващите пазарни 

практики. Платформата следва също 

така да съветва Комисията дали 

техническите критерии за проверка са 

подходящи за по-нататъшна употреба в 

бъдещи политически инициативи на 

Съюза за насърчаване на инвестициите в 

устойчивото развитие. 

включително тяхното потенциално 

въздействие върху оценката на 

активите, които до момента на 

приемането на техническите критерии 

за проверка се считат за „зелени“ активи 

съгласно съществуващите пазарни 

практики. Платформата следва също 

така да съветва Комисията дали 

техническите критерии за проверка са 

подходящи за по-нататъшна употреба в 

бъдещи политически инициативи на 

Съюза за насърчаване на инвестициите в 

устойчивото развитие. 

Or. fr 

 

Изменение  236 

Симона Бонафе, Луиджи Моргано 

 

Предложение за регламент 

Съображение 32 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(32) От особена важност е по време 

на подготовката на техническите 

критерии за проверка Комисията да 

проведе подходящи консултации в 

съответствие с изискванията за по-добро 

регулиране. Процесът по определянето 

и актуализирането на техническите 

критерии за проверка следва да включва 

също съответните заинтересовани 

страни и да се основава на становищата 

на експерти с доказани знания и опит в 

съответните области. За тази цел 

Комисията следва да създаде платформа 

за финансиране за устойчиво развитие. 

Тази платформа следва да бъде 

съставена от експерти, представляващи 

както публичния, така и частния сектор. 

Като представители на публичния 

сектор следва да участват експерти от 

Европейската агенция по околната 

среда, Европейските надзорни органи и 

Европейската инвестиционна банка. 

(32) От особена важност е по време 

на подготовката на техническите 

критерии за проверка Комисията да 

проведе подходящи консултации в 

съответствие с изискванията за по-добро 

регулиране. Процесът по определянето 

и актуализирането на техническите 

критерии за проверка и на 

хармонизираните показатели следва 

да включва също съответните 

заинтересовани страни и да се основава 

на становищата на експерти с доказани 

знания и опит в съответните области. За 

тази цел Комисията следва да създаде 

платформа за финансиране за устойчиво 

развитие. Тази платформа следва да 

бъде съставена от експерти, 

представляващи както публичния, така 

и частния сектор. Като представители на 

публичния сектор следва да участват 

експерти от Европейската агенция по 

околната среда, Европейските надзорни 
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Сред експертите от частния сектор 

следва да попаднат представители на 

съответните заинтересовани страни, 

включително участници на финансовите 

пазари, университети, изследователски 

институти, асоциации и организации. 

Платформата следва да съветва 

Комисията във връзка с изготвянето, 

анализа и преразглеждането на 

техническите критерии за проверка, 

включително тяхното потенциално 

въздействие върху оценката на 

активите, които до момента на 

приемането на техническите критерии 

за проверка се считат за „зелени“ активи 

съгласно съществуващите пазарни 

практики. Платформата следва също 

така да съветва Комисията дали 

техническите критерии за проверка са 

подходящи за по-нататъшна употреба в 

бъдещи политически инициативи на 

Съюза за насърчаване на инвестициите в 

устойчивото развитие. 

органи и Европейската инвестиционна 

банка. Сред експертите от частния 

сектор следва да попаднат 

представители на съответните 

заинтересовани страни, включително 

участници на финансовите пазари, 

производствени отрасли, 
университети, изследователски 

институти, асоциации и организации. 

Платформата следва да съветва 

Комисията във връзка с изготвянето, 

анализа и преразглеждането на 

техническите критерии за проверка, 

включително тяхното потенциално 

въздействие върху оценката на 

активите, които до момента на 

приемането на техническите критерии 

за проверка се считат за „зелени“ активи 

съгласно съществуващите пазарни 

практики. Платформата следва също 

така да съветва Комисията дали 

техническите критерии за проверка са 

подходящи за по-нататъшна употреба в 

бъдещи политически инициативи на 

Съюза за насърчаване на инвестициите в 

устойчивото развитие. 

Or. en 

 

Изменение  237 

Джовани Ла Вия 

 

Предложение за регламент 

Съображение 32 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(32) От особена важност е по време 

на подготовката на техническите 

критерии за проверка Комисията да 

проведе подходящи консултации в 

съответствие с изискванията за по-добро 

регулиране. Процесът по определянето 

и актуализирането на техническите 

критерии за проверка следва да включва 

също съответните заинтересовани 

(32) От особена важност е по време 

на подготовката на техническите 

критерии за проверка Комисията да 

проведе подходящи консултации в 

съответствие с изискванията за по-добро 

регулиране. Процесът по определянето 

и актуализирането на техническите 

критерии за проверка следва да включва 

също съответните заинтересовани 
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страни и да се основава на становищата 

на експерти с доказани знания и опит в 

съответните области. За тази цел 

Комисията следва да създаде платформа 

за финансиране за устойчиво развитие. 

Тази платформа следва да бъде 

съставена от експерти, представляващи 

както публичния, така и частния сектор. 

Като представители на публичния 

сектор следва да участват експерти от 

Европейската агенция по околната 

среда, Европейските надзорни органи и 

Европейската инвестиционна банка. 

Сред експертите от частния сектор 

следва да попаднат представители на 

съответните заинтересовани страни, 

включително участници на финансовите 

пазари, университети, изследователски 

институти, асоциации и организации. 

Платформата следва да съветва 

Комисията във връзка с изготвянето, 

анализа и преразглеждането на 

техническите критерии за проверка, 

включително тяхното потенциално 

въздействие върху оценката на 

активите, които до момента на 

приемането на техническите критерии 

за проверка се считат за „зелени“ активи 

съгласно съществуващите пазарни 

практики. Платформата следва също 

така да съветва Комисията дали 

техническите критерии за проверка са 

подходящи за по-нататъшна употреба в 

бъдещи политически инициативи на 

Съюза за насърчаване на инвестициите в 

устойчивото развитие. 

страни и да се основава на становищата 

на експерти с доказани знания и опит в 

съответните области. За тази цел 

Комисията следва да създаде платформа 

за финансиране за устойчиво развитие. 

Тази платформа следва да бъде 

съставена от експерти, представляващи 

както публичния, така и частния сектор. 

Като представители на публичния 

сектор следва да участват експерти от 

Европейската агенция по околната 

среда, Европейските надзорни органи, 

Европейската инвестиционна банка и 

националните насърчителни банки и 

институции. Сред експертите от 

частния сектор следва да попаднат 

представители на съответните 

заинтересовани страни, включително 

участници на финансовите пазари, 

университети, изследователски 

институти, асоциации и организации. 

Платформата следва да съветва 

Комисията във връзка с изготвянето, 

анализа и преразглеждането на 

техническите критерии за проверка, 

включително тяхното потенциално 

въздействие върху оценката на 

активите, които до момента на 

приемането на техническите критерии 

за проверка се считат за „зелени“ активи 

съгласно съществуващите пазарни 

практики. Платформата следва също 

така да съветва Комисията дали 

техническите критерии за проверка са 

подходящи за по-нататъшна употреба в 

бъдещи политически инициативи на 

Съюза за насърчаване на инвестициите в 

устойчивото развитие. 

Or. en 

 

Изменение  238 

Барбара Капел 

 

Предложение за регламент 

Съображение 33 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(33) С цел да се уточнят 

изискванията, посочени в настоящия 

регламент, и по-специално относно 

определянето и актуализирането на 

подробни и калибрирани технически 

критерии за проверка на различните 

икономически дейности във връзка с 

това какво представлява съществен 

принос и какво — значителни вреди за 

екологичните цели, на Комисията 

следва да се предоставят правомощия 

да приема актове съгласно член 290 

от Договора за функционирането на 

Европейския съюз по отношение на 

информацията, която се изисква за 

спазване на задължението за 

оповестяване, предвидено в член 4, 

параграф 3, както и на техническите 

критерии за проверка, посочени в 

член 6, параграф 2, член 7, параграф 2, 

член 8, параграф 2, член 9, параграф 2, 

член 10, параграф 2 и член 11, 

параграф 2. От особена важност е по 

време на подготвителната си работа 

Комисията да проведе подходящи 

консултации, включително на 

експертно равнище, и тези 

консултации да бъдат проведени в 

съответствие с принципите, 

заложени в 

Междуинституционалното 

споразумение за по-добро 

законотворчество от 13 април 2016 г. 

По-специално, с цел осигуряване на 

равно участие при подготовката на 

делегираните актове Европейският 

парламент и Съветът получават всички 

документи едновременно с експертите 

от държавите членки, като експертите 

на Европейския парламент и Съвета 

получават систематично достъп до 

заседанията на експертните групи на 

Комисията, заети с подготовката на 

делегираните актове. 

(33) Европейският парламент и 

Съветът получават всички документи 

едновременно с експертите от 

държавите членки, като експертите на 

Европейския парламент и Съвета 

получават систематично достъп до 

заседанията на експертните групи на 

Комисията, заети с подготовката на 

делегираните актове. 
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Or. en 

 

Изменение  239 

Костас Мавридис 

 

Предложение за регламент 

Съображение 33 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(33) С цел да се уточнят 

изискванията, посочени в настоящия 

регламент, и по-специално относно 

определянето и актуализирането на 

подробни и калибрирани технически 

критерии за проверка на различните 

икономически дейности във връзка с 

това какво представлява съществен 

принос и какво — значителни вреди за 

екологичните цели, на Комисията 

следва да се предоставят правомощия да 

приема актове съгласно член 290 от 

Договора за функционирането на 

Европейския съюз по отношение на 

информацията, която се изисква за 

спазване на задължението за 

оповестяване, предвидено в член 4, 

параграф 3, както и на техническите 

критерии за проверка, посочени в 

член 6, параграф 2, член 7, параграф 2, 

член 8, параграф 2, член 9, параграф 2, 

член 10, параграф 2 и член 11, 

параграф 2. От особена важност е по 

време на подготвителната си работа 

Комисията да проведе подходящи 

консултации, включително на експертно 

равнище, и тези консултации да бъдат 

проведени в съответствие с принципите, 

заложени в Междуинституционалното 

споразумение за по-добро 

законотворчество от 13 април 2016 г. 

По-специално, с цел осигуряване на 

равно участие при подготовката на 

делегираните актове Европейският 

парламент и Съветът получават всички 

документи едновременно с експертите 

(33) С цел да се уточнят 

изискванията, посочени в настоящия 

регламент, и по-специално относно 

определянето и актуализирането на 

подробни и калибрирани технически 

критерии за проверка на различните 

икономически дейности във връзка с 

това какво представлява съществен 

принос и какво — значителни вреди за 

екологичните цели, на Комисията 

следва да се предоставят правомощия да 

приема актове съгласно член 290 от 

Договора за функционирането на 

Европейския съюз по отношение на 

информацията, която се изисква за 

спазване на задължението за 

оповестяване, предвидено в член 4, 

параграф 3, както и на техническите 

критерии за проверка, посочени в 

член 6, параграф 2, член 7, параграф 2, 

член 8, параграф 2, член 9, параграф 2, 

член 10, параграф 2 и член 11, 

параграф 2. От особена важност е по 

време на подготвителната си работа 

Комисията да проведе подходящи 

широки консултации, включително на 

експертно и потребителско равнище, 

да се оценят внимателно 

въздействията върху икономиката и 

тези консултации да бъдат проведени в 

съответствие с принципите, заложени в 

Междуинституционалното 

споразумение за по-добро 

законотворчество от 13 април 2016 г. 

По-специално, с цел осигуряване на 

равно участие при подготовката на 
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от държавите членки, като експертите 

на Европейския парламент и Съвета 

получават систематично достъп до 

заседанията на експертните групи на 

Комисията, заети с подготовката на 

делегираните актове. 

делегираните актове Европейският 

парламент и Съветът получават всички 

документи едновременно с експертите 

от държавите членки, като експертите 

на Европейския парламент и Съвета 

получават систематично достъп до 

заседанията на експертните групи на 

Комисията, заети с подготовката на 

делегираните актове. 

Or. en 

 

Изменение  240 

Симона Бонафе, Луиджи Моргано 

 

Предложение за регламент 

Съображение 33 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(33) С цел да се уточнят 

изискванията, посочени в настоящия 

регламент, и по-специално относно 

определянето и актуализирането на 

подробни и калибрирани технически 

критерии за проверка на различните 

икономически дейности във връзка с 

това какво представлява съществен 

принос и какво — значителни вреди за 

екологичните цели, на Комисията 

следва да се предоставят правомощия да 

приема актове съгласно член 290 от 

Договора за функционирането на 

Европейския съюз по отношение на 

информацията, която се изисква за 

спазване на задължението за 

оповестяване, предвидено в член 4, 

параграф 3, както и на техническите 

критерии за проверка, посочени в 

член 6, параграф 2, член 7, параграф 2, 

член 8, параграф 2, член 9, параграф 2, 

член 10, параграф 2 и член 11, 

параграф 2. От особена важност е по 

време на подготвителната си работа 

Комисията да проведе подходящи 

консултации, включително на експертно 

(33) С цел да се уточнят 

изискванията, посочени в настоящия 

регламент, и по-специално относно 

определянето и актуализирането на 

подробни и калибрирани технически 

критерии за проверка на различните 

икономически дейности във връзка с 

това какво представлява съществен 

принос и какво — значителни вреди за 

екологичните и социалните цели, на 

Комисията следва да се предоставят 

правомощия да приема актове съгласно 

член 290 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз 

по отношение на информацията, която 

се изисква за спазване на задължението 

за оповестяване, предвидено в член 4, 

параграф 3, както и на техническите 

критерии за проверка, посочени в 

член 6, параграф 2, член 7, параграф 2, 

член 8, параграф 2, член 9, параграф 2, 

член 10, параграф 2, член 11, параграф 2 

и член 11а, параграф 2. От особена 

важност е по време на подготвителната 

си работа Комисията да проведе 

подходящи консултации, включително 
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равнище, и тези консултации да бъдат 

проведени в съответствие с принципите, 

заложени в Междуинституционалното 

споразумение за по-добро 

законотворчество от 13 април 2016 г. 

По-специално, с цел осигуряване на 

равно участие при подготовката на 

делегираните актове Европейският 

парламент и Съветът получават всички 

документи едновременно с експертите 

от държавите членки, като експертите 

на Европейския парламент и Съвета 

получават систематично достъп до 

заседанията на експертните групи на 

Комисията, заети с подготовката на 

делегираните актове. 

на експертно равнище, и тези 

консултации да бъдат проведени в 

съответствие с принципите, заложени в 

Междуинституционалното 

споразумение за по-добро 

законотворчество от 13 април 2016 г. 

По-специално, с цел осигуряване на 

равно участие при подготовката на 

делегираните актове Европейският 

парламент и Съветът получават всички 

документи едновременно с експертите 

от държавите членки, като експертите 

на Европейския парламент и Съвета 

получават систематично достъп до 

заседанията на експертните групи на 

Комисията, заети с подготовката на 

делегираните актове. 

Or. en 

 

Изменение  241 

Паул Танг, Перванш Берес 

 

Предложение за регламент 

Съображение 33 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(33) С цел да се уточнят 

изискванията, посочени в настоящия 

регламент, и по-специално относно 

определянето и актуализирането на 

подробни и калибрирани технически 

критерии за проверка на различните 

икономически дейности във връзка с 

това какво представлява съществен 

принос и какво — значителни вреди за 

екологичните цели, на Комисията 

следва да се предоставят правомощия да 

приема актове съгласно член 290 от 

Договора за функционирането на 

Европейския съюз по отношение на 

информацията, която се изисква за 

спазване на задължението за 

оповестяване, предвидено в член 4, 

параграф 3, както и на техническите 

(33) С цел да се уточнят 

изискванията, посочени в настоящия 

регламент, и по-специално относно 

определянето и актуализирането на 

подробни и калибрирани технически 

критерии за проверка на различните 

икономически дейности във връзка с 

това какво представлява съществен 

принос и какво — значителни вреди за 

екологичните цели, на Комисията 

следва да се предоставят правомощия да 

приема актове съгласно член 290 от 

Договора за функционирането на 

Европейския съюз по отношение на 

информацията, която се изисква за 

спазване на задължението за 

оповестяване, предвидено в член 4, 

параграф 3, както и на техническите 
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критерии за проверка, посочени в 

член 6, параграф 2, член 7, параграф 2, 

член 8, параграф 2, член 9, параграф 2, 

член 10, параграф 2 и член 11, 

параграф 2. От особена важност е по 

време на подготвителната си работа 

Комисията да проведе подходящи 

консултации, включително на 

експертно равнище, и тези 

консултации да бъдат проведени в 

съответствие с принципите, заложени в 

Междуинституционалното 

споразумение за по-добро 

законотворчество от 13 април 2016 г. 

По-специално, с цел осигуряване на 

равно участие при подготовката на 

делегираните актове Европейският 

парламент и Съветът получават всички 

документи едновременно с експертите 

от държавите членки, като експертите 

на Европейския парламент и Съвета 

получават систематично достъп до 

заседанията на експертните групи на 

Комисията, заети с подготовката на 

делегираните актове. 

критерии за проверка, посочени в 

член 6, параграф 2, член 7, параграф 2, 

член 8, параграф 2, член 9, параграф 2, 

член 10, параграф 2 и член 11, 

параграф 2. От особена важност е по 

време на подготвителната си работа 

Комисията да проведе подходящи 

публични консултации и те да бъдат 

проведени в съответствие с принципите, 

заложени в Междуинституционалното 

споразумение за по-добро 

законотворчество от 13 април 2016 г. 

По-специално, с цел осигуряване на 

равно участие при подготовката на 

делегираните актове Европейският 

парламент и Съветът получават всички 

документи едновременно с експертите 

от държавите членки, като експертите 

на Европейския парламент и Съвета 

получават систематично достъп до 

заседанията на експертните групи на 

Комисията, заети с подготовката на 

делегираните актове. 

Or. en 

 

Изменение  242 

Ан Сандер 

 

Предложение за регламент 

Съображение 34 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(34) За да се даде достатъчно време 

на съответните участници да се 

запознаят с определените в настоящия 

регламент критерии за 

екологосъобразни икономически 

дейности и да се подготвят за тяхното 

прилагане, задълженията, предвидени в 

настоящия регламент за всяка 

екологична цел, следва да започнат да се 

прилагат шест месеца, след като 

(34) За да се даде достатъчно време 

на съответните участници да се 

запознаят с определените в настоящия 

регламент критерии за 

екологосъобразни икономически 

дейности и да се подготвят за тяхното 

прилагане, задълженията, предвидени в 

настоящия регламент за всяка 

екологична цел, следва да започнат да се 

прилагат дванадесет месеца, след като 
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съответните технически критерии за 

проверка бъдат приети. 

съответните технически критерии за 

проверка бъдат приети. 

Or. en 

 

Изменение  243 

Елена Джентиле 

 

Предложение за регламент 

Съображение 35 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(35) Прилагането на настоящия 

регламент следва да се преразглежда 

редовно, за да се оцени напредъкът в 

разработването на технически критерии 

за проверка на екологосъобразните 

дейности, използването на 

определението за екологосъобразни 

инвестиции и дали спазването на 

задълженията изисква създаването на 

механизъм за проверка. Прегледът 

следва да включва и оценка на това 

дали обхватът на настоящия регламент 

следва да бъде разширен, така че да 

бъдат включени цели във връзка със 

социалната устойчивост. 

(35) Прилагането на настоящия 

регламент следва да се преразглежда 

редовно и най-малко след две години, 

за да се оцени напредъкът в 

разработването на технически критерии 

за проверка и на хармонизирани 

показатели за екологосъобразните и 

социално устойчивите дейности, 

използването на определението за 

екологосъобразни и социално 

устойчиви инвестиции, и дали 

спазването на задълженията изисква 

създаването на механизъм за проверка. 

Първият преглед до 31 декември 2021 

г. ще включва и оценка на това до каква 

степен и кога обхватът на настоящия 

регламент би могъл да бъде разширен, 

така че да бъдат включени цели във 

връзка със социалните аспекти на 

целите за устойчиво развитие, 

предназначени да станат новата 

дългосрочна стратегия за развитие на 

ЕС. 

Or. en 

 

Изменение  244 

Симона Бонафе, Луиджи Моргано 

 

Предложение за регламент 

Съображение 35 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(35) Прилагането на настоящия 

регламент следва да се преразглежда 

редовно, за да се оцени напредъкът в 

разработването на технически критерии 

за проверка на екологосъобразните 

дейности, използването на 

определението за екологосъобразни 

инвестиции и дали спазването на 

задълженията изисква създаването на 

механизъм за проверка. Прегледът 

следва да включва и оценка на това 

дали обхватът на настоящия 

регламент следва да бъде разширен, 

така че да бъдат включени цели във 

връзка със социалната устойчивост. 

(35) Прилагането на настоящия 

регламент следва да се преразглежда 

редовно, за да се оцени напредъкът в 

разработването на технически критерии 

за проверка на екологосъобразните и 

социално устойчивите дейности, 

използването на определението за 

екологосъобразни и социално 

устойчиви инвестиции и дали 

спазването на задълженията изисква 

създаването на механизъм за проверка. 

Or. en 

 

Изменение  245 

Гербен-Ян Гербранди, Каролина Пунсет, София ин 'т Велд 

 

Предложение за регламент 

Съображение 35 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(35) Прилагането на настоящия 

регламент следва да се преразглежда 

редовно, за да се оцени напредъкът в 

разработването на технически критерии 

за проверка на екологосъобразните 

дейности, използването на 

определението за екологосъобразни 

инвестиции и дали спазването на 

задълженията изисква създаването 

на механизъм за проверка. Прегледът 

следва да включва и оценка на това дали 

обхватът на настоящия регламент 

следва да бъде разширен, така че да 

бъдат включени цели във връзка със 

социалната устойчивост. 

(35) Прилагането на настоящия 

регламент следва да се преразглежда 

редовно, за да се оцени напредъкът в 

разработването на технически критерии 

за проверка на екологосъобразните и 

екологично вредните дейности и 

използването на определението за 

екологосъобразни инвестиции. 

Прегледът следва да включва и оценка 

на това дали обхватът на настоящия 

регламент следва да бъде разширен, 

така че да бъдат включени цели във 

връзка със социалната устойчивост. До 

31 март 2020 г. Комисията следва, 

когато е уместно, да публикува 

законодателни предложения за 

създаване на механизъм за проверка на 
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съответствието. 

Or. en 

Обосновка 

Механизмът за проверка на съответствието следва да бъде разработен с висок 

приоритет извън предвиденото преразглеждане на регламента. Създаването на 

стабилен механизъм за проверка на съответствието е от жизненоважно значение за 

изграждане на доверие във функционирането на рамката. 

 

Изменение  246 

Фулвио Мартушело 

 

Предложение за регламент 

Съображение 35 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(35) Прилагането на настоящия 

регламент следва да се преразглежда 

редовно, за да се оцени напредъкът в 

разработването на технически критерии 

за проверка на екологосъобразните 

дейности, използването на 

определението за екологосъобразни 

инвестиции и дали спазването на 

задълженията изисква създаването на 

механизъм за проверка. Прегледът 

следва да включва и оценка на това 

дали обхватът на настоящия 

регламент следва да бъде разширен, 

така че да бъдат включени цели във 

връзка със социалната устойчивост. 

(35) Прилагането на настоящия 

регламент следва да се преразглежда 

редовно и най-малко веднъж годишно, 

за да се оцени напредъкът в 

разработването на технически критерии 

за проверка и на хармонизирани 

показатели за екологосъобразните 

дейности, използването на 

определението за екологосъобразни 

инвестиции, и дали спазването на 

задълженията изисква създаването на 

механизъм за проверка. Прегледът 

следва да включва и оценка на 

разпоредбите, необходими за 

разширяването на обхвата на 

настоящия регламент, така че да бъдат 

включени цели във връзка със 

социалната устойчивост. 

Or. en 

 

Изменение  247 

Дариуш Росати, Анджей Гжиб 

 

Предложение за регламент 
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Съображение 35 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(35) Прилагането на настоящия 

регламент следва да се преразглежда 

редовно, за да се оцени напредъкът в 

разработването на технически критерии 

за проверка на екологосъобразните 

дейности, използването на 

определението за екологосъобразни 

инвестиции и дали спазването на 

задълженията изисква създаването на 

механизъм за проверка. Прегледът 

следва да включва и оценка на това дали 

обхватът на настоящия регламент 

следва да бъде разширен, така че да 

бъдат включени цели във връзка със 

социалната устойчивост. 

(35) Прилагането на настоящия 

регламент следва да се преразглежда 

редовно, за да се оцени напредъкът в 

разработването на технически критерии 

за проверка на екологосъобразните 

дейности, използването на 

определението за екологосъобразни 

инвестиции и дали спазването на 

задълженията изисква създаването на 

механизъм за проверка. Прегледът 

следва да включва и оценка на това дали 

обхватът на настоящия регламент 

следва да бъде разширен, така че да 

бъдат включени цели във връзка със 

социалната и икономическата 

устойчивост. 

Or. en 

 

Изменение  248 

Катержина Конечна 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. С настоящия регламент се 

установяват критерии, определящи дали 

дадена икономическа дейност е 

екологосъобразна във връзка с 

установяването на степента на 

съобразност от екологична гледна точка 

на дадена инвестиция. 

1. С настоящия регламент се 

установяват основани на въглеродните 

емисии критерии, определящи дали 

дадена икономическа дейност е 

екологосъобразна във връзка с 

установяването на съобразност от 

екологична гледна точка на даден 

отделен инвестиционен проект. 

Or. en 

Обосновка 

Не следва да има наказание за отделни устойчиви проекти, инициирани от 

дружества, чийто цялостен портфейл може да не е основан само на напълно 
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устойчиви активи. Установяването на критериите за експозиция на въглеродни 

емисии е от решаващо значение за успешната борба срещу изменението на климата. 

 

Изменение  249 

Павел Поц 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. С настоящия регламент се 

установяват критерии, определящи дали 

дадена икономическа дейност е 

екологосъобразна във връзка с 

установяването на степента на 

съобразност от екологична гледна точка 

на дадена инвестиция. 

1. С настоящия регламент се 

установяват критерии, определящи дали 

дадена икономическа дейност е 

екологосъобразна във връзка с 

установяването на съобразност от 

екологична гледна точка на конкретен 

инвестиционен проект, въз основа на 

неговата експозиция на въглеродни 

емисии. 

Or. en 

Обосновка 

Определянето на степента на екологосъобразност на дадена инвестиция следва да се 

основава на конкретната инвестиция, а не на всички икономически дейности и базови 

активи на дружеството изпълнител. Оценката следва да се изготвя за конкретния 

инвестиционен проект, а не въз основа на цялостната оценка на дружеството. 

Следва да бъде приет технологично неутрален подход, основан на стандартите за 

емисиите, в съответствие с европейската цел за декарбонизация и целите за 

гарантиране на сигурността на енергийните доставки и конкурентоспособността по 

икономически ефективен и социално приемлив начин, като се взема предвид 

многообразието на енергийния микс в държавите членки. Критериите следва да се 

основават на въглеродните емисии и да не включват по-широк спектър от 

показатели, като например показатели за кръгова икономика или жизнен цикъл. 

 

Изменение  250 

Маркус Фербер 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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1. С настоящия регламент се 

установяват критерии, определящи дали 

дадена икономическа дейност е 

екологосъобразна във връзка с 

установяването на степента на 

съобразност от екологична гледна точка 

на дадена инвестиция. 

1. С настоящия регламент се 

установяват критерии, определящи 

степента на въздействието на дадена 

икономическа дейност върху 

околната среда и на устойчивия 

характер на тази икономическа 

дейност и в този контекст дали 

дадена икономическа дейност е 

екологосъобразна във връзка с 

установяването на степента на 

съобразност от екологична гледна точка 

на дадена инвестиция, направена в 

Европейския съюз. 

Or. en 

Обосновка 

Следва да се поясни, че настоящият регламент се занимава само с инвестиции в 

рамките на Европейския съюз. 

 

Изменение  251 

Франсоаз Гростет, Ален Ламасур, Ан Сандер 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. С настоящия регламент се 

установяват критерии, определящи дали 

дадена икономическа дейност е 

екологосъобразна във връзка с 

установяването на степента на 

съобразност от екологична гледна точка 

на дадена инвестиция. 

1. С настоящия регламент се 

установяват критерии, определящи дали 

дадена икономическа дейност, 

технология или услуга е 

екологосъобразна във връзка с 

установяването на степента на 

съобразност от екологична гледна точка 

на дадена инвестиция. 

Or. fr 

 

Изменение  252 

Гербен-Ян Гербранди, Каролина Пунсет, София ин 'т Велд 

 

Предложение за регламент 
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Член 1 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. С настоящия регламент се 

установяват критерии, определящи дали 

дадена икономическа дейност е 

екологосъобразна във връзка с 

установяването на степента на 

съобразност от екологична гледна точка 

на дадена инвестиция. 

1. С настоящия регламент се 

установяват критерии, определящи дали 

дадена икономическа дейност е 

екологосъобразна или вредна за 

околната среда във връзка с 

установяването на степента на 

съобразност от екологична гледна точка 

на дадена инвестиция. 

Or. en 

 

Изменение  253 

Кей Суинбърн 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. С настоящия регламент се 

установяват критерии, определящи дали 

дадена икономическа дейност е 

екологосъобразна във връзка с 

установяването на степента на 

съобразност от екологична гледна точка 

на дадена инвестиция. 

1. С настоящия регламент се 

установяват критерии, определящи дали 

дадена икономическа дейност е 

екологосъобразна във връзка с 

установяването на степента на 

съобразност от екологична гледна точка 

на дадена инвестиция, направена в 

Съюза. 

Or. en 

 

Изменение  254 

Паул Танг, Симона Бонафе, Перванш Берес 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. С настоящия регламент се 

установяват критерии, определящи дали 

дадена икономическа дейност е 

1. С настоящия регламент се 

установяват критерии, определящи дали 

дадена икономическа дейност е 



 

AM\1172566BG.docx 117/193 PE632.153v01-00 

 BG 

екологосъобразна във връзка с 

установяването на степента на 

съобразност от екологична гледна точка 

на дадена инвестиция. 

екологосъобразна или социално 

устойчива във връзка с установяването 

на степента на съобразност от 

екологична и социална гледна точка на 

дадена инвестиция. 

Or. en 

 

Изменение  255 

Симона Бонафе, Луиджи Моргано 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. С настоящия регламент се 

установяват критерии, определящи дали 

дадена икономическа дейност е 

екологосъобразна във връзка с 

установяването на степента на 

съобразност от екологична гледна точка 

на дадена инвестиция. 

1. С настоящия регламент се 

установяват критерии, определящи дали 

дадена икономическа дейност е 

екологосъобразна или социално 

устойчива във връзка с установяването 

на степента на съобразност от 

екологична и социална гледна точка на 

дадена инвестиция. 

Or. en 

 

Изменение  256 

Марко Вали, Пиерникола Педичини, Лаура Аджеа 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. С настоящия регламент се 

установяват критерии, определящи дали 

дадена икономическа дейност е 

екологосъобразна във връзка с 

установяването на степента на 

съобразност от екологична гледна 

точка на дадена инвестиция. 

1. С настоящия регламент се 

установяват критерии, определящи дали 

дадена икономическа дейност е 

устойчива във връзка с установяването 

на степента на устойчивост на дадена 

инвестиция. 

Or. en 
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Изменение  257 

Павел Поц 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 2 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) приетите от държавите членки 

или от Съюза мерки, с които се 

определят изисквания към участниците 

на пазара по отношение на финансовите 

продукти или корпоративните 

облигации, които се предлагат на 

пазара като екологосъобразни; 

a) приетите от държавите членки 

или от Съюза мерки, с които се 

определят свързани с устойчивостта 

изисквания към участниците на пазара 

по отношение на финансовите продукти 

или корпоративните облигации, 

обозначавани като 

„екологосъобразни“, за да се 

предотврати заблуждаването за 

екологосъобразност; 

Or. en 

 

Изменение  258 

Марко Вали, Пиерникола Педичини, Лаура Аджеа 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 2 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) приетите от държавите членки 

или от Съюза мерки, с които се 

определят изисквания към участниците 

на пазара по отношение на финансовите 

продукти или корпоративните 

облигации, които се предлагат на пазара 

като екологосъобразни; 

a) приетите от държавите членки 

или от Съюза мерки, с които се 

определят изисквания за устойчивост 

към участниците на пазара по 

отношение на финансовите продукти 

или корпоративните облигации, които 

се предлагат на пазара като 

екологосъобразни и социално 

устойчиви; 

Or. en 

 

Изменение  259 
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Лийве Вийринк, Тиери Корнийе, Рамон Тремоза и Балселс, Каролине Нахтехал 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 2 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) приетите от държавите членки 

или от Съюза мерки, с които се 

определят изисквания към участниците 

на пазара по отношение на финансовите 

продукти или корпоративните 

облигации, които се предлагат на пазара 

като екологосъобразни; 

a) приетите от държавите членки 

или от Съюза мерки, с които се 

определят изисквания към участниците 

на финансовите пазари по отношение 

на финансовите продукти или 

корпоративните облигации, които се 

предлагат на пазара като 

екологосъобразни; 

Or. en 

 

Изменение  260 

Катержина Конечна 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 2 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) приетите от държавите членки 

или от Съюза мерки, с които се 

определят изисквания към участниците 

на пазара по отношение на финансовите 

продукти или корпоративните 

облигации, които се предлагат на 

пазара като екологосъобразни; 

a) приетите от държавите членки 

или от Съюза мерки, с които се 

определят свързани с устойчивостта 

изисквания към участниците на пазара 

по отношение на финансовите продукти 

или корпоративните облигации, 

рекламирани като „екологосъобразни“; 

Or. en 

 

Изменение  261 

Паул Танг, Симона Бонафе, Перванш Берес 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 2 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) приетите от държавите членки a) приетите от държавите членки 
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или от Съюза мерки, с които се 

определят изисквания към участниците 

на пазара по отношение на финансовите 

продукти или корпоративните 

облигации, които се предлагат на 

пазара като екологосъобразни; 

или от Съюза мерки, с които се 

определят изисквания към участниците 

на пазара по отношение на финансовите 

продукти или корпоративните 

облигации; 

Or. en 

 

Изменение  262 

Гербен-Ян Гербранди, Каролина Пунсет, София ин 'т Велд 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 2 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) приетите от държавите членки 

или от Съюза мерки, с които се 

определят изисквания към участниците 

на пазара по отношение на финансовите 

продукти или корпоративните 

облигации, които се предлагат на 

пазара като екологосъобразни; 

a) приетите от държавите членки 

или от Съюза мерки, с които се 

определят изисквания към участниците 

на пазара по отношение на финансовите 

продукти или корпоративните 

облигации; 

Or. en 

 

Изменение  263 

Кей Суинбърн 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 2 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) приетите от държавите членки 

или от Съюза мерки, с които се 

определят изисквания към участниците 

на пазара по отношение на финансовите 

продукти или корпоративните 

облигации, които се предлагат на 

пазара като екологосъобразни; 

a) приетите от държавите членки 

или от Съюза мерки, с които се 

определят изисквания към участниците 

на пазара по отношение на финансовите 

продукти или корпоративните 

облигации, които се предлагат на 

клиенти от ЕС като екологосъобразни; 

Or. en 
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Изменение  264 

Елена Джентиле 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 2 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) приетите от държавите членки 

или от Съюза мерки, с които се 

определят изисквания към участниците 

на пазара по отношение на финансовите 

продукти или корпоративните 

облигации, които се предлагат на пазара 

като екологосъобразни; 

a) приетите от държавите членки 

или от Съюза мерки, с които се 

определят изисквания към участниците 

на пазара по отношение на финансовите 

продукти или корпоративните 

облигации, които се предлагат на пазара 

като екологосъобразни и социално 

устойчиви; 

Or. en 

 

Изменение  265 

Отмар Карас, Лукас Мандл 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 2 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) приетите от държавите членки 

или от Съюза мерки, с които се 

определят изисквания към 

участниците на пазара по отношение 

на финансовите продукти или 

корпоративните облигации, които се 

предлагат на пазара като 

екологосъобразни; 

a) приетите от държавите членки 

или от Съюза мерки, с които се 

определят изисквания към 

съответните участници на пазара по 

отношение на финансовите продукти 

или корпоративните облигации, които 

се предлагат на пазара като 

екологосъобразни; 

Or. en 

Обосновка 

Това изменение пояснява, че настоящият регламент се прилага само за мерки, приети 

от държавите членки или от Съюза, които определят всички изисквания към 

участниците на пазара по отношение на финансови продукти или корпоративни 

облигации, които се предлагат на пазара като екологосъобразни, както и към 



 

PE632.153v01-00 122/193 AM\1172566BG.docx 

BG 

участниците на финансовите пазари, предлагащи финансови продукти като 

екологосъобразни инвестиции или като инвестиции със сходни характеристики. 

 

Изменение  266 

Гербен-Ян Гербранди, Каролина Пунсет, София ин 'т Велд 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 2 – буква aа (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 aa) публичната финансова помощ 

от държавите членки или от Съюза 

във връзка с инвестиции. 

Or. en 

 

Изменение  267 

Гербен-Ян Гербранди, Каролина Пунсет, София ин 'т Велд 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 2 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) участниците на финансовите 

пазари, които предлагат финансови 

продукти като екологосъобразни 

инвестиции или инвестиции със 

сходни характеристики. 

б) участниците на финансовите 

пазари, които предлагат финансови 

продукти, когато използването на 

таксономията, посочена в 

настоящия регламент, и 

изискванията за оповестяване, 

посочени в член 4, параграф 2, за 

определяне дали даден финансов 

продукт е екологосъобразен или вреден 

за околната среда е по избор на 

участника на финансовия пазар, 

придобиващ финансов продукт, и не 

установява допълнителни изисквания, 

освен тези, определени в Директива 

2007/36/ЕО. 

Or. en 
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Изменение  268 

Паул Танг, Симона Бонафе, Перванш Берес 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 2 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) участниците на финансовите 

пазари, които предлагат финансови 

продукти като екологосъобразни 

инвестиции или инвестиции със 

сходни характеристики. 

б) участниците на финансовите 

пазари, които предлагат финансови 

продукти. 

Or. en 

 

Изменение  269 

Павел Поц 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 2 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) участниците на финансовите 

пазари, които предлагат финансови 

продукти като екологосъобразни 

инвестиции или инвестиции със 

сходни характеристики. 

б) участниците на финансовите 

пазари, които предлагат финансови 

продукти, обозначавани като 

„екологосъобразни“, за да се 

предотврати заблуждаването за 

екологосъобразност. 

Or. en 

 

Изменение  270 

Катержина Конечна 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 2 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) участниците на финансовите 

пазари, които предлагат финансови 

продукти като екологосъобразни 

инвестиции или инвестиции със 

б) участниците на финансовите 

пазари, които предлагат финансови 

продукти, рекламирани като 
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сходни характеристики. „екологосъобразни“. 

Or. en 

 

Изменение  271 

Кей Суинбърн 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 2 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) участниците на финансовите 

пазари, които предлагат финансови 

продукти като екологосъобразни 

инвестиции или инвестиции със сходни 

характеристики. 

б) участниците на финансовите 

пазари, които предлагат финансови 

продукти или корпоративни облигации 

като екологосъобразни инвестиции или 

инвестиции със сходни характеристики. 

Or. en 

 

Изменение  272 

Марко Вали, Пиерникола Педичини, Лаура Аджеа 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 2 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) участниците на финансовите 

пазари, които предлагат финансови 

продукти като екологосъобразни 

инвестиции или инвестиции със сходни 

характеристики. 

б) участниците на финансовите 

пазари, които предлагат финансови 

продукти като екологосъобразни и 

социално устойчиви инвестиции или 

инвестиции със сходни характеристики. 

Or. en 

 

Изменение  273 

Елена Джентиле 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 2 – буква б 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) участниците на финансовите 

пазари, които предлагат финансови 

продукти като екологосъобразни 

инвестиции или инвестиции със сходни 

характеристики. 

б) участниците на финансовите 

пазари, които предлагат финансови 

продукти като екологосъобразни и 

социално устойчиви инвестиции или 

инвестиции със сходни характеристики. 

Or. en 

 

Изменение  274 

Отмар Карас, Лукас Мандл 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 2 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) участниците на финансовите 

пазари, които предлагат финансови 

продукти като екологосъобразни 

инвестиции или инвестиции със сходни 

характеристики. 

(Не се отнася до българския текст.) 

Or. en 

Обосновка 

Това изменение пояснява, че настоящият регламент се прилага само за мерки, приети 

от държавите членки или от Съюза, които определят всички изисквания към 

участниците на пазара по отношение на финансови продукти или корпоративни 

облигации, които се предлагат на пазара като екологосъобразни, както и към 

участниците на финансовите пазари, които предлагат финансови продукти като 

екологосъобразни инвестиции или като инвестиции със сходни характеристики. 

 

Изменение  275 

Кей Суинбърн 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 2 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) участниците на финансовите 

пазари, които предлагат финансови 

б) участниците на финансовите 

пазари, които предлагат на клиенти от 
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продукти като екологосъобразни 

инвестиции или инвестиции със сходни 

характеристики. 

ЕС финансови продукти като 

екологосъобразни инвестиции или 

инвестиции със сходни характеристики. 

Or. en 

 

Изменение  276 

Ан Сандер 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 2 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) участниците на финансовите 

пазари, които предлагат финансови 

продукти като екологосъобразни 

инвестиции или инвестиции със сходни 

характеристики. 

б) участниците на финансовите 

пазари, които предлагат финансови 

продукти, продавани като 

екологосъобразни инвестиции или 

инвестиции със сходни характеристики. 

Or. en 

 

Изменение  277 

Лийве Вийринк, Тиери Корнийе, Рамон Тремоза и Балселс, Каролине Нахтехал 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 2 – буква ба (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) посочените в член 1, параграф 1 

критерии може да се използват за 

целите, посочени в този параграф, от 

доставчици на финансови услуги, 

които не са посочени в член 1, 

параграф 2 на доброволна основа, и по 

отношение на финансови продукти, 

различни от тези, установени в член 

2, параграф 1, буква в). 

Or. en 
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Обосновка 

Тази рамка ще осигури основата за определяне на това какво включва устойчивостта. 

Ако може да бъде полезно за други заинтересовани страни да определят 

устойчивостта, би било пропусната възможност тази опция да не бъде отворена за 

тях. 

 

Изменение  278 

Херберт Дорфман 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 2 – буква ба (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) кредитна институция съгласно 

определението в член 4, параграф 1, 

точка (1) от Регламент (ЕС) 

№ 575/2013, която предоставя 

инвестиционни или кредитни процеси 

за управление на риска, с изключение 

на малките и опростени институции, 

определени съгласно [СП – да се 

добави препратка към съответния 

член от Регламент (ЕС) № 575/2013]; 

Or. en 

 

Изменение  279 

Костас Мавридис 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 2 – буква ба (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) кредитна институция съгласно 

определението в член 4, параграф 1, 

точка (1) от Регламент (ЕС) 

№ 575/2013, която предоставя 

инвестиционни или кредитни процеси 

за управление на риска, с изключение 

на малките и опростени институции, 

определени съгласно [СП – да се 

добави препратка към съответния 
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член от Регламент (ЕС) № 575/2013]; 

Or. en 

 

Изменение  280 

Барбара Капел 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 2 – буква ба (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) кредитна институция съгласно 

определението в член 4, параграф 1, 

точка (1) от Регламент (ЕС) 

№ 575/2013, която предоставя 

инвестиционни или кредитни процеси 

за управление на риска, с изключение 

на опростените институции, 

определени съгласно [СП – да се 

добави препратка към съответния 

член от Регламент (ЕС) № 575/2013]; 

Or. en 

 

Изменение  281 

Луиджи Моргано 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 2 – буква ба (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) кредитна институция съгласно 

определението в член 4, параграф 1, 

точка (1) от Регламент (ЕС) 

№ 575/2013, която предоставя 

инвестиционни или кредитни процеси 

за управление на риска, с изключение 

на малките и опростени институции, 

определени съгласно [СП – да се 

добави препратка към съответния 

член от Регламент (ЕС) № 575/2013]; 
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Or. en 

 

Изменение  282 

Лийве Вийринк, Тиери Корнийе, Фредрик Федерлей, Каролине Нахтехал 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 2 – буква бб (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 бб) участниците на финансовите 

пазари, които използват 

таксономията, за да определят дали 

даден финансов продукт или услуга 

и/или инвестиции са неустойчиви; 

Използването на таксономията за 

определяне дали даден финансов 

продукт или услуга и/или инвестиции 

са неустойчиви е по избор. 

Изискванията за оповестяване, 

определени в член 4, параграф 2 от 

настоящия регламент, също са по 

избор. 

Or. en 

 

Изменение  283 

Гербен-Ян Гербранди, Каролина Пунсет, София ин 'т Велд 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 2a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Посочените в член 1, параграф 

1 критерии може да се използват за 

целите, посочени в този параграф, от 

доставчици на финансови услуги, 

които не са посочени в член 1, 

параграф 2 на доброволна основа, и по 

отношение на финансови продукти, 

различни от тези, установени в член 

2, параграф 1. 
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Or. en 

 

Изменение  284 

Отмар Карас, Лукас Мандл 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 2a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Тези критерии се прилагат за 

инвестиционни решения, попадащи в 

приложното поле на настоящия 

регламент, които са взети след 

влизането в сила на настоящия 

регламент. 

Or. en 

 

Изменение  285 

Люк Минг Фланаган 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 2a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Големи търговски 

споразумения между Европейския 

съюз и всяка друга голяма държава 

или конгломерат и инвестициите, 

произтичащи от тях; 

Or. en 

 

Изменение  286 

Маркус Фербер 

 

Предложение за регламент 

Член 1a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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 Член 1a 

 Изключения 

 Настоящият регламент не се прилага 

за: 

 - финансови инструменти или 

финансови продукти, които не се 

предлагат на пазара като 

екологосъобразни; 

 - предоставяне на кредит; 

 - инвестиции, направени извън 

Европейския съюз; 

 - участници на финансовите пазари, 

които не предлагат финансови 

продукти, които се предлагат на 

пазара като устойчиви или с подобни 

характеристики; 

 - кредитни институции; 

 - инвестиционни решения, взети 

преди датата на прилагане на 

настоящия регламент; 

Or. en 

Обосновка 

Кредитните институции и предоставянето на кредити вече са регламентирани в 

ДКИ/РКИ. Следва също така да се изясни, че в обхвата на настоящия регламент 

попадат само участниците на финансовите пазари и финансовите продукти, за 

които действително се прилагат съображения за устойчиво финансиране. 

 

Изменение  287 

Гербен-Ян Гербранди, Каролина Пунсет, София ин 'т Велд 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква aа (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 aa) „вредна за околната среда“ 

означава инвестиция, финансираща 

една или повече икономически 

дейности, които се считат съгласно 

настоящия регламент за вредни за 
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околната среда; 

Or. en 

 

Изменение  288 

Симона Бонафе, Луиджи Моргано 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква aа (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 aa) „социално устойчива 

инвестиция“ означава инвестиция, 

финансираща една или повече 

икономически дейности, които се 

считат съгласно настоящия 

регламент за социално устойчиви; 

Or. en 

 

Изменение  289 

Елена Джентиле 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква жа (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 жа) „социално устойчива 

инвестиция“ означава инвестиция в 

икономическа дейност, която 

допринася устойчиво за постигане на 

социална цел, и по-специално 

инвестиция, която допринася за 

преодоляване на неравенството, 

инвестиция, насърчаваща социалното 

сближаване, социалната интеграция 

и трудовите правоотношения, и 

инвестиция в човешки капитал или в 

общности в неравностойно 

икономическо или социално 

положение; 
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Or. en 

 

Изменение  290 

Димитриос Пападимулис 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. „устойчива инвестиция“ 

означава инвестиция, финансираща 

една или повече икономически 

дейности, които отговарят на 

екологичните, социалните и 

управленските цели; 

Or. en 

 

Изменение  291 

Марко Вали, Пиерникола Педичини, Лаура Аджеа 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква aа (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 aa) „социално устойчива 

инвестиция“ означава инвестиция, 

финансираща една или повече 

икономически дейности, които се 

считат съгласно настоящия 

регламент за социално устойчиви; 

Or. en 

 

Изменение  292 

Люк Минг Фланаган 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква aа (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 aa) „големи търговски 

споразумения“ означава всяко 

търговско споразумение между 

Европейския съюз и субекти като 

САЩ, Канада, Япония, държавите от 

Меркосур и др.; 

Or. en 

 

Изменение  293 

Бас Ейкхаут 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) „участници на финансовите 

пазари“ означава участници на 

финансовите пазари съгласно 

определението в член 2, буква а) от 

[предложение на Комисията за 
регламент относно оповестяванията, 

свързани с инвестициите в 

устойчивото развитие и рисковете за 

устойчивостта, и за изменение на 

Директива (ЕС) 2016/2341]; 

б) „участници на финансовите 

пазари“ означава всяко от следните 

образувания: 

i) застрахователно предприятие, 

което предоставя ОЗИП, ЛУАИФ, 

инвестиционен посредник, който 

предоставя управление на портфейли, 

ИППО или доставчик на пенсионен 

продукт; 

ii) управител на допустим фонд за 

рисков капитал, регистриран в 

съответствие с член 14 от Регламент 

(ЕС) № 345/2013; 

iii) управител на допустим фонд за 

социално предприемачество, 

регистриран в съответствие с член 15 

от Регламент (ЕС) № 346/2013; 

iv) управляващо дружество на 

ПКИПЦК; 

v) всички емитенти на емисии 

съгласно Директива 2003/71/ЕО 

относно проспектите и Регламент 

(ЕС) 2017/1129 относно проспектите, 

които не са обхванати от подточки i) 

до iv). 

Or. en 
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Изменение  294 

Бас Ейкхаут 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква ба (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) „застрахователно 

предприятие“ означава 

застрахователно предприятие, 

упълномощено в съответствие с член 

18 от Директива 2009/138/ЕО или 

съгласно определението в член 13, 

точка 1 от Директива 2009/138/ЕО, 

когато осигурява застрахователно 

покритие за дадено предприятие; 

Or. en 

 

Изменение  295 

Сирпа Пиетикяйнен 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква вa (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 вa) „застрахователно 

предприятие“ означава 

застрахователно предприятие 

съгласно определението в член 13, 

точка 1 от Директива 2009/138/ЕО, 

когато осигурява застрахователно 

покритие за дадено предприятие; 

Or. en 

 

Изменение  296 

Бас Ейкхаут 

 

Предложение за регламент 
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Член 2 – параграф 1 – буква бб (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 бб) „ОЗИП“ означава всяко от 

следните: 

 i) основаващ се на застраховане 

инвестиционен продукт съгласно 

определението в член 4, параграф 2 от 

Регламент (ЕС) № 1286/2014 на 

Европейския парламент и на Съвета; 

 ii) застрахователен продукт, 

предоставен на професионален 

инвеститор, който предлага падеж 

или откупна стойност, които са 

изцяло или частично изложени, пряко 

или непряко, на колебанията на 

пазара; 

Or. en 

 

Изменение  297 

Бас Ейкхаут 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква бв (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 бв) „ЛУАИФ“ означава ЛУАИФ 

съгласно определението в член 4, 

параграф 1, буква б) от Директива 

2011/61/ЕС; 

Or. en 

 

Изменение  298 

Сирпа Пиетикяйнен 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква в 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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в) „финансови продукти“ означава 

финансови продукти съгласно 

определението в член 2, буква й) от 

[предложение на Комисията за 

регламент относно оповестяванията, 

свързани с инвестициите в устойчивото 

развитие и рисковете за устойчивостта, 

и за изменение на Директива (ЕС) 

2016/2341]; 

в) „финансови продукти“ означава 

финансови продукти съгласно 

определението в член 2, буква й) от 

[предложение на Комисията за 

регламент относно оповестяванията, 

свързани с инвестициите в устойчивото 

развитие и рисковете за устойчивостта, 

и за изменение на Директива (ЕС) 

2016/2341], както и изданията, 

посочени в Директива 2010/73/ЕС 

(Директива относно проспектите); 

Or. en 

 

Изменение  299 

Сирпа Пиетикяйнен 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква вa (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 вa) „емитент“ означава 

регистрирано предприятие, посочено 

в Директива 2010/73/ЕС (Директива 

относно проспектите); 

Or. en 

 

Изменение  300 

Щефан Геролд 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква г 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) „смекчаване на изменението на 

климата“ означава задържане на 

покачването на средната 

температура в световен мащаб 

значително под 2 °C спрямо нивата 

от прединдустриалния период и 

ограничаване на покачването на 

г) „намаляването на човешкото 

въздействие върху изменението на 

климата“ изисква да се направи точно 

разграничение между това кои 

промени в климата са причинени 

единствено от човешко въздействие и 

кои са част от текущи естествени 
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температурата до 1,5 °C спрямо нивата 

от прединдустриалния период; 

процеси. Човешкото въздействие 

върху изменението на климата не 

следва да води до покачване на 
температурата от повече от 2 °C. 

Or. de 

Изменение  301 

Лийве Вийринк, Тиери Корнийе, Рамон Тремоза и Балселс, Каролине Нахтехал 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква г 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) „смекчаване на изменението на 

климата“ означава задържане на 

покачването на средната температура в 

световен мащаб значително под 2 °C 

спрямо нивата от прединдустриалния 

период и ограничаване на покачването 

на температурата до 1,5 °C спрямо 

нивата от прединдустриалния период; 

г) „смекчаване на изменението на 

климата“ означава задържане на 

покачването на средната температура в 

световен мащаб значително под 2 °C 

спрямо нивата от прединдустриалния 

период и ограничаване на покачването 

на температурата до 1,5 °C спрямо 

нивата от прединдустриалния период, 

включително осъществяване на 

прехода за постигане на тези цели; 

Or. en 

 

Изменение  302 

Симона Бонафе, Елена Джентиле, Луиджи Моргано 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква ж 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

ж) „кръгова икономика“ означава 

запазване на стойността на продуктите, 

материалите и ресурсите в икономиката 

за възможно най-дълъг период от време 

и свеждане до минимум на отпадъците, 

включително чрез прилагане на 

йерархията на отпадъците, както е 

предвидено в член 4 от Директива 

№ 2008/98/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета;50 

ж) „кръгова икономика“ означава 

запазване на стойността на продуктите, 

материалите и другите ресурси в 

икономиката за възможно най-дълъг 

период от време, като по този начин 

се намалява въздействието върху 

околната среда, и свеждане до 

минимум на отпадъците, включително 

чрез прилагане на йерархията на 

отпадъците, както е предвидено в член 4 
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от Директива № 2008/98/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета, и 

свеждане до минимум на 

използването на ресурси въз основа на 

ключови показатели за кръговата 

икономика, определени в рамката за 

мониторинг на напредъка към кръгова 

икономика, което обхваща 

различните етапи на производство, 

потребление, управление на 

отпадъците и вторичните суровини; 

_________________  

50 Директива 2008/98/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 19 ноември 2008 година относно 

отпадъците и за отмяна на 

определени директиви (ОВ L 312, 

22.11.2008 г., стр. 3); 

 

Or. en 

 

Изменение  303 

Фулвио Мартушело 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква ж 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

ж) „кръгова икономика“ означава 

запазване на стойността на продуктите, 

материалите и ресурсите в икономиката 

за възможно най-дълъг период от време 

и свеждане до минимум на отпадъците, 

включително чрез прилагане на 

йерархията на отпадъците, както е 

предвидено в член 4 от Директива 

№ 2008/98/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета;50 

ж) „кръгова икономика“ означава 

запазване на стойността на продуктите, 

материалите и ресурсите в икономиката 

за възможно най-дълъг период от време 

и свеждане до минимум на отпадъците, 

включително чрез прилагане на 

йерархията на отпадъците, както е 

предвидено в член 4 от Директива 

№ 2008/98/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета, и свеждане до 

минимум на използването на ресурси 

въз основа на ключови показатели за 

кръговата икономика, определени в 

рамката за мониторинг на напредъка 

към кръгова икономика, което 

обхваща различните етапи на 
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производство, потребление, 

управление на отпадъците и 

вторичните суровини;50 

_________________ _________________ 

50 Директива 2008/98/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 

19 ноември 2008 година относно 

отпадъците и за отмяна на определени 

директиви (ОВ L 312, 22.11.2008 г., 

стр. 3); 

50 Директива 2008/98/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 

19 ноември 2008 година относно 

отпадъците и за отмяна на определени 

директиви (ОВ L 312, 22.11.2008 г., 

стр. 3); 

Or. en 

 

Изменение  304 

Елена Джентиле 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква ж 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

ж) „кръгова икономика“ означава 

запазване на стойността на продуктите, 

материалите и ресурсите в икономиката 

за възможно най-дълъг период от време 

и свеждане до минимум на отпадъците, 

включително чрез прилагане на 

йерархията на отпадъците, както е 

предвидено в член 4 от Директива 

№ 2008/98/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета;50 

ж) „кръгова икономика“ означава 

запазване на стойността на продуктите, 

материалите и ресурсите в икономиката 

за възможно най-дълъг период от време 

и свеждане до минимум на отпадъците, 

включително чрез прилагане на 

йерархията на отпадъците, както е 

предвидено в член 4 от Директива 

№ 2008/98/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета, и свеждане до 

минимум на използването на ресурси 

въз основа на ключови показатели за 

кръговата икономика, определени в 

рамката за мониторинг на напредъка 

към кръгова икономика, което 

обхваща различните етапи на 

производство, потребление, 

управление на отпадъците и 

вторичните суровини; 

_________________  

50 Директива 2008/98/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 19 ноември 2008 година относно 
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отпадъците и за отмяна на 

определени директиви (ОВ L 312, 

22.11.2008 г., стр. 3); 

Or. en 

 

Изменение  305 

Нилс Турвалдс, Фредрик Федерлей, Анели Ятенмяки, Юте Гутеланд, Елси 

Катайнен, Кристофер Фелнер, Гунар Хьокмарк, Петри Сарвама 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква ж 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

ж) „кръгова икономика“ означава 

запазване на стойността на продуктите, 

материалите и ресурсите в икономиката 

за възможно най-дълъг период от време 

и свеждане до минимум на отпадъците, 

включително чрез прилагане на 

йерархията на отпадъците, както е 

предвидено в член 4 от Директива 

№ 2008/98/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета;50 

ж) „кръгова икономика“ означава 

запазване на стойността и използване на 

продуктите, материалите и ресурсите в 

икономиката за възможно най-дълъг 

период от време и свеждане до минимум 

на отпадъците, включително чрез 

прилагане на йерархията на отпадъците, 

както е предвидено в член 4 от 

Директива № 2008/98/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета;50 

_________________ _________________ 

50 Директива 2008/98/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 

19 ноември 2008 година относно 

отпадъците и за отмяна на определени 

директиви (ОВ L 312, 22.11.2008 г., 

стр. 3); 

50 Директива 2008/98/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 

19 ноември 2008 година относно 

отпадъците и за отмяна на определени 

директиви (ОВ L 312, 22.11.2008 г., 

стр. 3); 

Or. en 

 

Изменение  306 

Симона Бонафе, Луиджи Моргано 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква з – подточка i 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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i) всяко пряко или косвено 

постъпване във въздуха, водите или 

земята на вещества, вибрации, топлинни 

лъчения, шумове или други замърсители 

в резултат от човешка дейност, които 

могат да окажат вредно въздействие 

върху човешкото здраве или качеството 

на околната среда, да предизвикат 

увреждане на материалните блага, да 

ограничат или предотвратят 

възможностите за използване на 

полезните качества на околната среда и 

останалите нейни законосъобразни 

ползвания; 

i) всяко пряко или косвено 

постъпване във въздуха, водите или 

земята на вещества, вибрации, топлинни 

лъчения, шумове, светлини или други 

замърсители в резултат от човешка 

дейност, които могат да окажат вредно 

въздействие върху човешкото здраве 

или качеството на околната среда, да 

предизвикат увреждане на материалните 

блага, да ограничат или предотвратят 

възможностите за използване на 

полезните качества на околната среда и 

останалите нейни законосъобразни 

ползвания; 

Or. en 

 

Изменение  307 

Симона Бонафе, Елена Джентиле, Луиджи Моргано 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква з – подточка iiа (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 iia) по отношение на морската 

среда, замърсяване съгласно 

определението в член 2, параграф 33 

от Директива 2000/60/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета; 

Or. en 

 

Изменение  308 

Нилс Турвалдс, Фредрик Федерлей, Анели Ятенмяки, Юте Гутеланд, Улрике 

Мюлер, Елси Катайнен, Кристофер Фелнер, Гунар Хьокмарк, Петри Сарвама 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква й 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

й) „енергийна ефективност“ 

означава използване на енергията по 

й) „енергийна ефективност“ 

означава енергийна ефективност, 
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по-ефективен начин на всички етапи 

от енергийната верига — от 

производството до крайното 

потребление; 

както е определена в член 2, 

параграф 4 от Директива 2012/27/ЕС; 

Or. en 

 

Изменение  309 

Сирпа Пиетикяйнен 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква й 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

й) „енергийна ефективност“ 

означава използване на енергията по 

по-ефективен начин на всички етапи 

от енергийната верига — от 

производството до крайното 

потребление; 

й) „енергийна ефективност“ 

означава съотношението на 

изходното количество 

производителност, услуга, стока или 

енергия спрямо вложеното 

количество енергия; 

Or. en 

 

Изменение  310 

Нилс Турвалдс, Фредрик Федерлей, Анели Ятенмяки, Юте Гутеланд, Улрике 

Мюлер, Елси Катайнен, Кристофер Фелнер, Гунар Хьокмарк, Петри Сарвама 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква н 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

н) „устойчиво управление на 

горите“ означава използването на 

горите и залесените земи по начин и в 

степен, позволяващи да се съхрани 

биологичното им разнообразие, 

производителността, способността 

за възстановяване, жизнеността и 

потенциалът им да изпълняват, 

понастоящем и в бъдеще, подходящи 

екологични, икономически и социални 

функции на местно, национално и 

заличава се 
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глобално равнище, без да се причинява 

вреда на други екосистеми. 

Or. en 

 

Изменение  311 

Херберт Дорфман, Франц Богович 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква н 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

н) „устойчиво управление на 

горите“ означава използването на 

горите и залесените земи по начин и в 

степен, позволяващи да се съхрани 

биологичното им разнообразие, 

производителността, способността 

за възстановяване, жизнеността и 

потенциалът им да изпълняват, 

понастоящем и в бъдеще, подходящи 

екологични, икономически и социални 

функции на местно, национално и 

глобално равнище, без да се причинява 

вреда на други екосистеми. 

н) „устойчиво управление на 

горите“ означава използването на 

горите и залесените земи в 

съответствие с приложимото 

национално законодателство, което 

се основава на определението за 

устойчиво управление на горите, 

прието на Министерската 

конференция за защита на горите в 

Европа (MCPFE), ангажиментите, 

произтичащи от Регламента за 

интегриране на земеползването, 

промените в земеползването и 

горското стопанство (ЗПЗГС), както 

и от Регламента на ЕС относно 

дървения материал. 

Or. en 

 

Изменение  312 

Отмар Карас, Лукас Мандл 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква н 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

н) „устойчиво управление на 

горите“ означава използването на 

горите и залесените земи по начин и в 

степен, позволяващи да се съхрани 

н) „устойчиво управление на 

горите“ означава използването на 

горите и залесените земи в 

съответствие с приложимото 
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биологичното им разнообразие, 

производителността, способността 

за възстановяване, жизнеността и 

потенциалът им да изпълняват, 

понастоящем и в бъдеще, подходящи 

екологични, икономически и социални 

функции на местно, национално и 

глобално равнище, без да се причинява 

вреда на други екосистеми. 

национално законодателство, което 

се основава на определението за 

устойчиво управление на горите, 

прието на Министерската 

конференция за защита на горите в 

Европа (MCPFE), ангажиментите, 

произтичащи от Регламента за 

ЗПЗГС, както и от Регламента на ЕС 

относно дървения материал. 

Or. en 

Обосновка 

С това изменение се признава, в съответствие с принципа на пропорционалност и 

целта за намаляване на ненужната бюрократична тежест, определението, прието 

на Министерската конференция за защита на горите в Европа (MCPFE), 

ангажиментите, произтичащи от Регламента за включването на емисиите и 

поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и 

горското стопанство (Регламента за ЗПЗГС), както и Регламента за определяне на 

задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия 

от дървен материал (Регламента на ЕС относно дървения материал). 

 

Изменение  313 

Сирпа Пиетикяйнен 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква н 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

н) „устойчиво управление на 

горите“ означава използването на 

горите и залесените земи по начин и в 

степен, позволяващи да се съхрани 

биологичното им разнообразие, 

производителността, способността за 

възстановяване, жизнеността и 

потенциалът им да изпълняват, 

понастоящем и в бъдеще, подходящи 

екологични, икономически и социални 

функции на местно, национално и 

глобално равнище, без да се причинява 

вреда на други екосистеми. 

н) „устойчиво управление на 

горите“ означава използването на 

горите и залесените земи по начин, с 

който се възстановява, и в степен, 

позволяваща да се съхрани 

биологичното им разнообразие, 

производителността, способността за 

възстановяване, жизнеността и 

потенциалът им да изпълняват и 

осъществяват поне в еднаква степен, 

понастоящем и в бъдеще, подходящи 

екологични, икономически и социални 

функции на местно, национално и 

глобално равнище, без да се причинява 

вреда на други екосистеми, като се 
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взема предвид националното 

законодателство в областта на 

горите и Регламента на ЕС за 

дървения материал, Регламента на 

ЕС за ЗПЗГС, както и, в случая на 

основаната на дървесина биоенергия – 

изискването от Директивата на ЕС 

за възобновяемата енергия. 

Or. en 

 

Изменение  314 

Паул Танг, Перванш Берес 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква н 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

н) „устойчиво управление на 

горите“ означава използването на 

горите и залесените земи по начин и в 

степен, позволяващи да се съхрани 

биологичното им разнообразие, 

производителността, способността за 

възстановяване, жизнеността и 

потенциалът им да изпълняват, 

понастоящем и в бъдеще, подходящи 

екологични, икономически и социални 

функции на местно, национално и 

глобално равнище, без да се причинява 

вреда на други екосистеми. 

н) „устойчиво управление на 

горите“ означава използването на 

увредени гори и увредени залесени земи 

по начин, позволяващ да се 

възстановява и съхранява 
биологичното им разнообразие, 

производителността, способността за 

възстановяване, жизнеността и 

потенциалът им да изпълняват и 

осъществяват поне в еднаква степен, 

понастоящем и в бъдеще, подходящи 

екологични, икономически и социални 

функции на местно, национално и 

глобално равнище, без да се причинява 

вреда на други екосистеми. 

Or. en 

 

Изменение  315 

Марко Вали, Пиерникола Педичини, Лаура Аджеа 

 

Предложение за регламент 

Глава 2 – заглавие 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

Екологосъобразни икономически 

дейности 

Екологосъобразни и социално 

устойчиви икономически дейности 

Or. en 

 

Изменение  316 

Симона Бонафе, Луиджи Моргано 

 

Предложение за регламент 

Глава 2 – заглавие 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Екологосъобразни икономически 

дейности 

Екологосъобразни и социално 

устойчиви икономически дейности 

Or. en 

 

Изменение  317 

Симона Бонафе, Луиджи Моргано 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – заглавие 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3 Критерии за екологосъобразни 

икономически дейности 

3 Критерии за екологосъобразни и 

социално устойчиви икономически 

дейности 

Or. en 

 

Изменение  318 

Франсоаз Гростет, Ален Ламасур, Ан Сандер 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

За да се установи до каква степен дадена За да се установи до каква степен дадена 
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инвестиция е съобразна от екологична 

гледна точка, икономическа дейност е 

екологосъобразна, когато отговаря на 

всеки от следните критерии: 

инвестиция е съобразна от екологична 

гледна точка, икономическа дейност, 

технология или услуга са устойчиви и 

екологосъобразни, когато отговарят на 

всеки от следните критерии: 

Or. fr 

 

Изменение  319 

Симона Бонафе, Луиджи Моргано 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

За да се установи до каква степен дадена 

инвестиция е съобразна от екологична 

гледна точка, икономическа дейност е 

екологосъобразна, когато отговаря на 

всеки от следните критерии: 

За да се установи до каква степен дадена 

инвестиция е съобразна от екологична 

или социална гледна точка, 

икономическа дейност е 

екологосъобразна и социално 

устойчива, когато отговаря на всеки от 

следните критерии: 

Or. en 

 

Изменение  320 

Елена Джентиле 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) икономическата дейност 

допринася съществено за една или 

повече от екологичните цели, 

определени в член 5 в съответствие с 

членове 6 – 11; 

a) икономическата дейност 

допринася или ще допринася 

съществено за една или повече от 

екологичните или социалните цели, 

определени в член 5 в съответствие с 

членове 6 – 11а; 

Or. en 
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Изменение  321 

Елена Джентиле 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) икономическата дейност 

допринася съществено за една или 

повече от екологичните цели, 

определени в член 5 в съответствие с 

членове 6 – 11; 

a) икономическата дейност 

допринася съществено за една или 

повече от екологичните и социалните 

цели, определени в член 5 в 

съответствие с членове 6 – 11а; 

Or. en 

 

Изменение  322 

Симона Бонафе, Луиджи Моргано 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) икономическата дейност 

допринася съществено за една или 

повече от екологичните цели, 

определени в член 5 в съответствие с 

членове 6 – 11; 

a) икономическата дейност 

допринася съществено за една или 

повече от екологичните или 

социалните цели, определени в член 5 

в съответствие с членове 6 – 11а; 

Or. en 

 

Изменение  323 

Лийве Вийринк, Тиери Корнийе, Рамон Тремоза и Балселс, Каролине Нахтехал 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) икономическата дейност 

допринася съществено за една или 

повече от екологичните цели, 

определени в член 5 в съответствие с 

a) икономическата дейност 

допринася или ще допринася 

съществено за една или повече от 

екологичните цели, определени в член 5 
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членове 6 – 11; в съответствие с членове 6 – 11; 

Or. en 

 

Изменение  324 

Ан Сандер, Ален Ламасур 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) икономическата дейност 

допринася съществено за една или 

повече от екологичните цели, 

определени в член 5 в съответствие с 

членове 6 – 11; 

a) икономическата дейност 

допринася или ще допринася 

съществено за една или повече от 

екологичните цели, определени в член 5 

в съответствие с членове 6 – 11; 

Or. en 

 

Изменение  325 

Елена Джентиле 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) икономическата дейност не 

поражда значителни вреди за някоя от 

екологичните цели, определени в член 5 

в съответствие с член 12; 

б) икономическата дейност не 

поражда или няма да поражда 

значителни вреди за някоя от 

екологичните цели, определени в член 5 

в съответствие с член 12, нито за 

социално устойчивите цели, 

определени в член 11а; 

Or. en 

 

Изменение  326 

Ан Сандер, Ален Ламасур 

 

Предложение за регламент 
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Член 3 – параграф 1 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) икономическата дейност не 

поражда значителни вреди за някоя от 

екологичните цели, определени в член 5 

в съответствие с член 12; 

б) икономическата дейност не 

поражда или няма да поражда 

значителни вреди за някоя от 

екологичните цели, определени в член 5 

в съответствие с член 12; 

Or. en 

 

Изменение  327 

Симона Бонафе, Луиджи Моргано 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) икономическата дейност не 

поражда значителни вреди за някоя от 

екологичните цели, определени в член 5 

в съответствие с член 12; 

б) икономическата дейност не 

поражда значителни вреди за някоя от 

екологичните и социалните цели, 

определени в член 5 в съответствие с 

член 12; 

Or. en 

 

Изменение  328 

Елена Джентиле 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – буква г 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) икономическата дейност 

отговаря на техническите критерии за 

проверка, когато Комисията е 

определила такива в съответствие с 

член 6, параграф 2, член 7, параграф 2, 

член 8, параграф 2, член 9, параграф 2, 

член 10, параграф 2 и член 11, 

параграф 2. 

г) икономическата дейност 

отговаря на техническите критерии за 

проверка, включително на 

показателите за устойчиво 

изпълнение на равнище предприятие 

или завод, които принадлежат към 

икономическата дейност, когато 

Комисията е определила такива в 

съответствие с член 6, параграф 2, 
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член 7, параграф 2, член 8, параграф 2, 

член 9, параграф 2, член 10, параграф 2 

и член 11, параграф 2. Тези технически 

критерии за проверка вземат предвид 

планираните инвестиции, 

преследващи една или повече от 

екологичните цели, посочени в член 5. 

Or. en 

 

Изменение  329 

Франсоаз Гростет, Ален Ламасур, Ан Сандер 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – буква г 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) икономическата дейност 

отговаря на техническите критерии за 

проверка, когато Комисията е 

определила такива в съответствие с 

член 6, параграф 2, член 7, параграф 2, 

член 8, параграф 2, член 9, параграф 2, 

член 10, параграф 2 и член 11, 

параграф 2. 

г) икономическата дейност 

отговаря на техническите критерии за 

проверка, когато Комисията е 

определила такива в съответствие с 

член 6, параграф 2, член 7, параграф 2, 

член 8, параграф 2, член 9, параграф 2, 

член 10, параграф 2 и член 11, 

параграф 2. В тези критерии трябва 

да се отчетат планираните 

инвестиции, които допринасят 

съществено за една или повече от 

екологичните цели, определени в 

член 5. 

Or. fr 

Обосновка 

В техническите критерии за проверка трябва да може да се отчитат не само 

икономическите дейности, но също и вече предвидените инвестиции, които 

допринасят за екологосъобразността. 

 

Изменение  330 

Ан Сандер, Ален Ламасур 

 

Предложение за регламент 
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Член 3 – параграф 1 – буква г 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) икономическата дейност 

отговаря на техническите критерии за 

проверка, когато Комисията е 

определила такива в съответствие с 

член 6, параграф 2, член 7, параграф 2, 

член 8, параграф 2, член 9, параграф 2, 

член 10, параграф 2 и член 11, 

параграф 2. 

г) икономическата дейност 

отговаря на техническите критерии за 

проверка, включително на 

показателите за устойчиво 

изпълнение на равнище предприятие 

или завод, които принадлежат към 

икономическата дейност, когато 

Комисията е определила такива в 

съответствие с член 6, параграф 2, 

член 7, параграф 2, член 8, параграф 2, 

член 9, параграф 2, член 10, параграф 2 

и член 11, параграф 2. 

Or. en 

 

Изменение  331 

Симона Бонафе, Луиджи Моргано 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – буква г 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) икономическата дейност 

отговаря на техническите критерии за 

проверка, когато Комисията е 

определила такива в съответствие с 

член 6, параграф 2, член 7, параграф 2, 

член 8, параграф 2, член 9, параграф 2, 

член 10, параграф 2 и член 11, 

параграф 2. 

г) икономическата дейност 

отговаря на техническите критерии за 

проверка, когато Комисията е 

определила такива въз основа на 

хармонизирани показатели и в 

съответствие с член 6, параграф 2, 

член 7, параграф 2, член 8, параграф 2, 

член 9, параграф 2, член 10, параграф 2, 

член 11, параграф 2 и член 11а, 

параграф 2. 

Or. en 

 

Изменение  332 

Моли Скот Кейто 

 

Предложение за регламент 
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Член 3 – параграф 1 – буква га (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 гa) независимо от техническите 

критерии за проверка, посочени в 

буква г), следните икономически 

дейности не се считат за 

екологосъобразни: 

 i) проучването, добивът, 

производството, разпространението, 

съхранението и обработването на 

изкопаеми горива; 

 ii) генерирането и разпространението 

на ядрена енергия, включително 

изграждането на нови атомни 

електроцентрали, извеждането от 

експлоатация на атомни 

електроцентрали, както и 

проучването и добивът на делящи се 

материали за производството на 

ядрена енергия; 

 iii) производството на всякакъв вид 

оръжия за водене на война и всички 

други огнестрелни оръжия; 

 iv) отглеждането, обработването и 

продажбата на тютюн; 

 v) селскостопански дейности, които 

са интензивни и силно зависими от 

използването на химикали, 

включително интензивно отглеждане 

на животни; 

 vi) строителството, използването и 

поддръжката на авиационна 

инфраструктура; 

Or. en 

 

Изменение  333 

Симона Бонафе, Луиджи Моргано 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – буква га (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 гa) икономическата дейност се 

извършва в съответствие с 

процедурите и вътрешните правила, 

приети от предприятието, за да се 

смекчат отрицателните последици 

за устойчивостта. 

Or. en 

 

Изменение  334 

Павел Поц 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1а. При анализ на разходите и 

ползите критериите следва да вземат 

предвид характерните особености на 

различните сектори, географското 

разположение, както и екологичните, 

социалните и икономическите 

вторични ефекти. Съответните 

икономически дейности в големите 

икономически сектори, включително, 

наред с други, селско стопанство, 

строителство, енергетика, 

транспорт и производство, следва да 

се считат за екологосъобразни и да се 

третират еднакво, ако имат принос 

към една или повече от заложените в 

настоящия регламент екологични 

цели. Потенциалният капацитет за 

принос към постигането на тези 

екологични цели може обаче да варира 

в различните сектори и региони и 

това следва бъде отразено в 

критериите. 

Or. en 
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Обосновка 

Трябва да се възприеме технологично неутрален подход, като се вземат предвид и 

характерните особености в различните сектори и региони, за да се постави фокусът 

възможно най-много върху основната цел за декарбонизация. 

 

Изменение  335 

Катержина Конечна 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Значителните различия в 

държавите членки по отношение на 

техните икономики, сектори и 

географско разположение се 

отразяват в критериите. 

Икономическа дейност, която 

допринася за някоя от екологичните 

цели, определени в настоящия 

регламент, се третира като 

устойчива. 

Or. en 

Обосновка 

Важно е да се предвидят различията в регионите и секторите. Всички дейности, 

които доближават Европейския съюз до целта ни за намаляване на емисиите, трябва 

да бъдат обозначени като устойчиви. 

 

Изменение  336 

Марко Вали, Пиерникола Педичини, Лаура Аджеа 

 

Предложение за регламент 

Член 3a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 3a 

 Критерии за социално устойчиви 

икономически дейности 
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 За целите на установяването на 

степента на социалната 

устойчивост на дадена инвестиция, 

икономическата дейност е социално 

устойчива, когато отговаря на всеки 

от следните критерии: 

 a) икономическата дейност 

допринася съществено за социалните 

цели, определени в член 5 в 

съответствие с член 11а; 

 б) икономическата дейност не 

поражда значителни вреди за някоя 

от екологичните цели, определени в 

член 5 в съответствие с член 12, нито 

за социалните цели, определени в член 

11а; 

 в) икономическата дейност се 

извършва в съответствие с 

минималните предпазни мерки, 

определени в член 13, и не води до 

отказ на достъп до основни нужди, 

включително храна, подслон и 

лекарства, и до употребата на 

полезни изкопаеми от засегнати от 

конфликти зони, нито се извършва в 

сътрудничество със страни, които 

нарушават политическите и 

гражданските права и доставят 

стратегически продукти и услуги на 

страни, които пряко допринасят за 

нарушаване на политическите и 

гражданските права; 

 г) не се свързва със спекулативни 

финансови дейности, като например 

високочестотна търговия, къси 

продажби или спекулативна търговия 

със стоки; 

 д) икономическата дейност отговаря 

на изискванията за стабилни и 

прозрачни структури за управление и 

процедури за надлежна проверка, 

взаимоотношения със служителите, 

прозрачни политики за 

възнагражденията на съответните 

служители и спазване на данъчното 

законодателство, чийто дял не 
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надвишава стойност 5:1; 

 е) икономическата дейност отговаря 

на техническите критерии за 

проверка, когато Комисията е 

определила такива в съответствие с 

член 11а. 

Or. en 

 

Изменение  337 

Моли Скот Кейто 

 

Предложение за регламент 

Член 3a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 3a 

 Критерии за икономически дейности 

с отрицателно въздействие върху 

околната среда 

 За целите на установяването на 

степента на екологична устойчивост 

на дадена инвестиция се счита, че 

дадена икономическа дейност се 

счита за икономическа дейност с 

отрицателно въздействие върху 

околната среда, ако нанася 

значителни вреди на която и да е от 

екологичните цели, посочени в член 5, 

в съответствие с член 12. 

 Независимо от техническите 

критерии за проверка, посочени в член 

12, параграф 1а (нов), следните 

икономически дейности се считат за 

икономически дейности със 

значително отрицателно 

въздействие върху околната среда: 

 i) проучването, добивът, 

производството, разпространението, 

съхранението и обработването на 

изкопаеми горива; 

 ii) генерирането и разпространението 
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на ядрена енергия, включително 

изграждането на нови атомни 

електроцентрали, както и 

проучването и добива на делящи се 

материали за производството на 

ядрена енергия; 

 iii) производството на всякакъв вид 

оръжия за водене на война и всички 

други огнестрелни оръжия; 

 iv) отглеждането, обработването и 

продажбата на тютюн; 

 v) селскостопански дейности, които 

са интензивни и силно зависими от 

използването на химикали, 

включително интензивно отглеждане 

на животни; 

 vi) строителството, използването и 

поддръжката на авиационна 

инфраструктура; 

Or. en 

 

Изменение  338 

Гербен-Ян Гербранди, Каролина Пунсет, София ин 'т Велд 

 

Предложение за регламент 

Член 3a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 3a 

 Критерии за вредни за околната среда 

икономически дейности 

 За да се установи до каква степен 

дадена инвестиция е съобразна от 

екологична гледна точка, 

икономическа дейност е вредна за 

околната среда, когато отговаря на 

следните критерии: 

 a) икономическата дейност поражда 

значителни вреди за някоя от 

екологичните цели, определени в 

член 5 в съответствие с член 12; 
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 б) икономическата дейност изпълнява 

техническите критерии за проверка 

за вредни дейности, когато 

Комисията е определила такива в 

съответствие с член 6, параграф 2, 

член 7, параграф 2, член 8, параграф 2, 

член 9, параграф 2, член 10, параграф 2 

и член 11, параграф 2. 

 в) икономическата дейност не 

подкрепя в значителна степен 

устойчивия преход чрез допринасяне 

към екологичните цели, определени в 

член 5 в съответствие с член 12; 

Or. en 

 

Изменение  339 

Бас Ейкхаут 

 

Предложение за регламент 

Член 3б (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 3б 

 Критерии за икономически дейности 

със значително отрицателно 

въздействие върху околната среда 

 За целите на установяването на 

степента на екологична устойчивост 

на дадена инвестиция се счита, че 

дадена икономическа дейност се 

счита за икономическа дейност със 

значително отрицателно 

въздействие върху околната среда, ако 

нанася значителни вреди на която и 

да е от екологичните цели, посочени в 

член 5, в съответствие с член 12. 

Or. en 

 

Изменение  340 

Гербен-Ян Гербранди, Каролина Пунсет, София ин 'т Велд 
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Предложение за регламент 

Член 4 – заглавие 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Използване на критериите за 

екологосъобразни икономически 

дейности 

Използване на критериите за 

екологосъобразни и за вредни за 

околната среда икономически 

дейности 

Or. en 

 

Изменение  341 

Марко Вали, Пиерникола Педичини, Лаура Аджеа 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – заглавие 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4 Използване на критериите за 

екологосъобразни икономически 

дейности 

4 Използване на критериите за 

екологосъобразни и социално 

устойчиви икономически дейности 

Or. en 

 

Изменение  342 

Симона Бонафе, Луиджи Моргано 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – заглавие 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4 Използване на критериите за 

екологосъобразни икономически 

дейности 

4 Използване на критериите за 

екологосъобразни и социално 

устойчиви икономически дейности 

Or. en 

 

Изменение  343 
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Гербен-Ян Гербранди, Каролина Пунсет, София ин 'т Велд 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки прилагат 

предвидените в член 3 критерии за 

определяне на екологосъобразни 

икономически дейности за целите на 

всички мерки, с които се определят 

изисквания към участниците на пазара 

по отношение на финансовите продукти 

или корпоративните облигации, 

предлагани на пазара като 

„екологосъобразни“. 

1. Държавите членки прилагат 

предвидените в член 3 критерии за 

определяне на екологосъобразни 

икономически дейности и 

предвидените в член 3а критерии за 

вредни за околната среда 

икономически дейности за целите на 

всички мерки, с които се определят 

изисквания към участниците на пазара 

по отношение на финансовите продукти 

или корпоративните облигации. 

Or. en 

 

Изменение  344 

Елизабета Гардини, Фулвио Мартушело, Алберто Чирио, Алдо Патричело 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки прилагат 

предвидените в член 3 критерии за 

определяне на екологосъобразни 

икономически дейности за целите на 

всички мерки, с които се определят 

изисквания към участниците на пазара 

по отношение на финансовите продукти 

или корпоративните облигации, 

предлагани на пазара като 

„екологосъобразни“. 

1. Държавите членки прилагат 

предвидените в член 3 критерии за 

определяне на устойчиви дейности за 

целите на всички мерки, с които се 

определят изисквания към участниците 

на пазара по отношение на финансовите 

продукти или корпоративните 

облигации, предлагани на пазара като 

„устойчиви“. 

Or. en 

 

Изменение  345 

Симона Бонафе, Луиджи Моргано 
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Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки прилагат 

предвидените в член 3 критерии за 

определяне на екологосъобразни 

икономически дейности за целите на 

всички мерки, с които се определят 

изисквания към участниците на пазара 

по отношение на финансовите продукти 

или корпоративните облигации, 

предлагани на пазара като 

„екологосъобразни“. 

1. Държавите членки прилагат 

предвидените в член 3 критерии за 

определяне на екологосъобразни и 

социално устойчиви икономически 

дейности за целите на всички мерки, с 

които се определят изисквания към 

участниците на пазара по отношение на 

финансовите продукти или 

корпоративните облигации. 

Or. en 

 

Изменение  346 

Елена Джентиле 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки прилагат 

предвидените в член 3 критерии за 

определяне на екологосъобразни 

икономически дейности за целите на 

всички мерки, с които се определят 

изисквания към участниците на пазара 

по отношение на финансовите продукти 

или корпоративните облигации, 

предлагани на пазара като 

„екологосъобразни“. 

1. Държавите членки прилагат 

предвидените в член 3 критерии за 

определяне на екологосъобразни и 

социално устойчиви икономически 

дейности за целите на всички мерки, с 

които се определят изискванията за 

устойчивост към участниците на 

пазара по отношение на финансовите 

продукти или корпоративните 

облигации. 

Or. en 

 

Изменение  347 

Марко Вали, Пиерникола Педичини, Лаура Аджеа 

 

Предложение за регламент 
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Член 4 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки прилагат 

предвидените в член 3 критерии за 

определяне на екологосъобразни 

икономически дейности за целите на 

всички мерки, с които се определят 

изисквания към участниците на пазара 

по отношение на финансовите продукти 

или корпоративните облигации, 

предлагани на пазара като 

„екологосъобразни“. 

1. Държавите членки прилагат 

предвидените в член 3 критерии за 

определяне на екологосъобразни или 

социално устойчиви икономически 

дейности за целите на всички мерки, с 

които се определят изисквания към 

участниците на пазара по отношение на 

финансовите продукти или 

корпоративните облигации, предлагани 

на пазара като „екологосъобразни“ или 

„социално устойчиви“. 

Or. en 

 

Изменение  348 

Гербен-Ян Гербранди, Каролина Пунсет, София ин 'т Велд 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Съюзът и държавите членки 

прилагат предвидените в член 3 

критерии за определяне на 

екологосъобразни икономически 

дейности и предвидените в член 3а 

критерии за вредни за околната среда 

икономически дейности и за целите 

на изискванията за публична 

финансова помощ на Съюза и на 

държавите членки за инвестиции, 

наред с другото, под формата на 

гаранции, собствен капитал, 

кредитиране, субсидии, безвъзмездни 

средства, експортни кредити или 

обществени поръчки. Съюзът и 

държавите членки не подкрепят с 

публична финансова помощ вредни за 

околната среда икономически 

дейности. 
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Or. en 

 

Изменение  349 

Маркус Фербер 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Участниците на финансовите 

пазари, които предлагат финансови 

продукти като екологосъобразни 

инвестиции или като инвестиции със 

сходни характеристики, оповестяват 

информация как и до каква степен 

критериите за екологосъобразни 

икономически дейности, предвидени в 

член 3, се използват при определянето 

на съобразността на инвестициите 

от екологична гледна точка. Когато 

участниците на финансовите пазари 

смятат, че икономическа дейност, 

която не отговаря на техническите 

критерии за проверка, предвидени в 

съответствие с настоящия 

регламент, или за която такива 

технически критерии за проверка все 

още не са установени, следва да се 

счита за екологосъобразна, те могат 

да уведомят Комисията за това. 

заличава се 

Or. en 

Обосновка 

Изискванията за оповестяване вече са разгледани в Регламента относно 

оповестяванията във връзка с устойчивите инвестиции и рисковете за 

устойчивостта и за изменение на Директива (ЕС) 2016/2341 и не трябва да се 

повтарят в настоящия документ. 

 

Изменение  350 

Елизабета Гардини, Фулвио Мартушело, Алберто Чирио, Алдо Патричело 

 

Предложение за регламент 



 

PE632.153v01-00 166/193 AM\1172566BG.docx 

BG 

Член 4 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Участниците на финансовите 

пазари, които предлагат финансови 

продукти като екологосъобразни 

инвестиции или като инвестиции със 

сходни характеристики, оповестяват 

информация как и до каква степен 

критериите за екологосъобразни 

икономически дейности, предвидени в 

член 3, се използват при определянето 

на съобразността на инвестициите от 

екологична гледна точка. Когато 

участниците на финансовите пазари 

смятат, че икономическа дейност, 

която не отговаря на техническите 

критерии за проверка, предвидени в 

съответствие с настоящия 

регламент, или за която такива 

технически критерии за проверка все 

още не са установени, следва да се 

счита за екологосъобразна, те могат 

да уведомят Комисията за това. 

2. Участниците на финансовите 

пазари, които предлагат финансови 

продукти като устойчиви инвестиции, 

може да изберат да оповестяват 

информация как и до каква степен 

критериите за устойчиви дейности, 

предвидени в член 3, се използват при 

определянето на устойчивостта на 

инвестициите. 

Or. en 

 

Изменение  351 

Сирпа Пиетикяйнен 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Участниците на финансовите 

пазари, които предлагат финансови 

продукти като екологосъобразни 

инвестиции или като инвестиции със 

сходни характеристики, оповестяват 

информация как и до каква степен 

критериите за екологосъобразни 

икономически дейности, предвидени в 

член 3, се използват при определянето 

на съобразността на инвестициите 

2. Участниците на финансовите 

пазари, които предлагат финансови 

продукти, оповестяват информация 

дали продуктите, които те 

предлагат, представляват 

екологосъобразни инвестиции в 

съответствие с критериите по член 3 

или представляват инвестиции с 

отрицателно въздействие върху 

околната среда съгласно критериите, 
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от екологична гледна точка. Когато 

участниците на финансовите пазари 

смятат, че икономическа дейност, 

която не отговаря на техническите 

критерии за проверка, предвидени в 

съответствие с настоящия 

регламент, или за която такива 

технически критерии за проверка все 

още не са установени, следва да се счита 

за екологосъобразна, те могат да 

уведомят Комисията за това. 

посочени в член 3а. Когато участниците 

на финансовите пазари смятат, че 

икономическа дейност, за която 

техническите критерии за проверка 

все още не са установени, следва да се 

счита за екологосъобразна, те 

уведомяват Комисията за това. 

Участниците на финансовите пазари 

не предлагат финансови продукти 

като екологосъобразни инвестиции 

или като инвестиции със сходни 

характеристики, ако тези продукти 

не могат да бъдат считани за 

екологосъобразни. 

Оповестената информация се 

проверява от независим одитор, за да 

се гарантира точността, както е 

посочено в член 4а. 

Or. en 

 

Изменение  352 

Симона Бонафе, Луиджи Моргано 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Участниците на финансовите 

пазари, които предлагат финансови 

продукти като екологосъобразни 

инвестиции или като инвестиции със 

сходни характеристики, оповестяват 

информация как и до каква степен 

критериите за екологосъобразни 

икономически дейности, предвидени в 

член 3, се използват при определянето 

на съобразността на инвестициите 

от екологична гледна точка. Когато 

участниците на финансовите пазари 

смятат, че икономическа дейност, която 

не отговаря на техническите критерии 

за проверка, предвидени в съответствие 

с настоящия регламент, или за която 

такива технически критерии за проверка 

2. Участниците на финансовите 

пазари, които предлагат финансови 

продукти оповестяват информация, за 

да определят степента на 

екологосъобразност и социална 

устойчивост на тези продукти 

съгласно критериите на член 3. Когато 

участниците на финансовите пазари 

смятат, че икономическа дейност, която 

не отговаря на техническите критерии 

за проверка, предвидени в съответствие 

с настоящия регламент, или за която 

такива технически критерии за проверка 

все още не са установени, следва да се 

счита за екологосъобразна и социално 

устойчива, те уведомяват Комисията 

за това. Участниците на финансовите 
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все още не са установени, следва да се 

счита за екологосъобразна, те могат да 

уведомят Комисията за това. 

пазари не предлагат финансови 

продукти като екологосъобразни или 

социално устойчиви инвестиции или 

като инвестиции със сходни 

характеристики, ако тези продукти 

не могат да бъдат считани за 

екологосъобразни или социално 

устойчиви. 

Or. en 

 

Изменение  353 

Гербен-Ян Гербранди, Каролина Пунсет, София ин 'т Велд 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Участниците на финансовите 

пазари, които предлагат финансови 

продукти като екологосъобразни 

инвестиции или като инвестиции със 

сходни характеристики, оповестяват 

информация как и до каква степен 

критериите за екологосъобразни 

икономически дейности, предвидени в 

член 3, се използват при определянето 

на съобразността на инвестициите 

от екологична гледна точка. Когато 

участниците на финансовите пазари 

смятат, че икономическа дейност, която 

не отговаря на техническите критерии 

за проверка, предвидени в съответствие 

с настоящия регламент, или за която 

такива технически критерии за проверка 

все още не са установени, следва да се 

счита за екологосъобразна, те могат да 

уведомят Комисията за това. 

2. Участниците на финансовите 

пазари, които предлагат финансови 

продукти оповестяват информация как 

критериите за екологосъобразни 

икономически дейности, предвидени в 

член 3, и критериите за вредни за 

околната среда икономически 

дейности, предвидени в член 3а, се 

прилагат за даден финансов продукт. 

Когато участниците на финансовите 

пазари смятат, че икономическа 

дейност, която не отговаря на 

техническите критерии за проверка, 

предвидени в съответствие с настоящия 

регламент, или за която такива 

технически критерии за проверка все 

още не са установени, следва да се счита 

за екологосъобразна, те могат да 

уведомят Комисията за това. 

Or. en 

 

Изменение  354 

Елена Джентиле 
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Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Участниците на финансовите 

пазари, които предлагат финансови 

продукти като екологосъобразни 

инвестиции или като инвестиции със 

сходни характеристики, оповестяват 

информация как и до каква степен 

критериите за екологосъобразни 

икономически дейности, предвидени в 

член 3, се използват при определянето 

на съобразността на инвестициите от 

екологична гледна точка. Когато 

участниците на финансовите пазари 

смятат, че икономическа дейност, 

която не отговаря на техническите 

критерии за проверка, предвидени в 

съответствие с настоящия 

регламент, или за която такива 

технически критерии за проверка все 

още не са установени, следва да се счита 

за екологосъобразна, те могат да 

уведомят Комисията за това. 

2. Участниците на финансовите 

пазари, които предлагат финансови 

продукти като екологосъобразни 

инвестиции или като инвестиции със 

сходни характеристики, оповестяват 

информация как и до каква степен 

критериите за екологосъобразни 

икономически дейности, предвидени в 

член 3, се използват при определянето 

на съобразността на инвестициите от 

екологична гледна точка. Когато 

участниците на финансовите пазари 

смятат, че икономическа дейност, за 

която техническите критерии за 

проверка все още не са установени, 

следва да се счита за екологосъобразна, 

те уведомяват Комисията за това. 

Участниците на финансовите пазари 

не предлагат финансови продукти 

като екологосъобразни инвестиции 

със сходни характеристики, ако тези 

продукти не могат да бъдат считани 

за екологосъобразни. 

Or. en 

 

Изменение  355 

Гербен-Ян Гербранди, Каролина Пунсет, София ин 'т Велд 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Участниците на финансовите 

пазари, които предлагат финансови 

продукти като екологосъобразни 

инвестиции или като инвестиции със 

сходни характеристики, оповестяват 

информация как и до каква степен 

2. Участниците на финансовите 

пазари, които предлагат финансови 

продукти като екологосъобразни 

инвестиции или като инвестиции със 

сходни характеристики, оповестяват 

информация как и до каква степен 
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критериите за екологосъобразни 

икономически дейности, предвидени в 

член 3, се използват при определянето 

на съобразността на инвестициите от 

екологична гледна точка. Когато 

участниците на финансовите пазари 

смятат, че икономическа дейност, 

която не отговаря на техническите 

критерии за проверка, предвидени в 

съответствие с настоящия регламент, 

или за която такива технически 

критерии за проверка все още не са 

установени, следва да се счита за 

екологосъобразна, те могат да 

уведомят Комисията за това. 

критериите за екологосъобразни 

икономически дейности, предвидени в 

член 3, се използват при определянето 

на съобразността на инвестициите от 

екологична гледна точка. Когато 

участниците на финансовите пазари или 

други участници смятат, че 

икономическа дейност неправилно се 

счита, че изпълнява или не изпълнява 

техническите критерии за проверка, 

предвидени в съответствие с настоящия 

регламент, или за която такива 

технически критерии за проверка все 

още не са установени. 

Or. en 

 

Изменение  356 

Отмар Карас, Лукас Мандл 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Участниците на финансовите 

пазари, които предлагат финансови 

продукти като екологосъобразни 

инвестиции или като инвестиции със 

сходни характеристики, оповестяват 

информация как и до каква степен 

критериите за екологосъобразни 

икономически дейности, предвидени в 

член 3, се използват при определянето 

на съобразността на инвестициите от 

екологична гледна точка. Когато 

участниците на финансовите пазари 

смятат, че икономическа дейност, която 

не отговаря на техническите критерии 

за проверка, предвидени в съответствие 

с настоящия регламент, или за която 

такива технически критерии за проверка 

все още не са установени, следва да се 

счита за екологосъобразна, те могат да 

уведомят Комисията за това. 

2. Участниците на финансовите 

пазари, които предлагат финансови 

продукти като екологосъобразни 

инвестиции или като инвестиции със 

сходни характеристики, оповестяват 

информация как и до каква степен 

критериите за екологосъобразни 

икономически дейности, предвидени в 

член 3, се използват при определянето 

на съобразността на инвестициите от 

екологична гледна точка. Когато 

участниците на финансовите пазари 

смятат, че икономическа дейност, която 

не отговаря на техническите критерии 

за проверка, предвидени в съответствие 

с настоящия регламент, или за която 

такива технически критерии за проверка 

все още не са установени, следва да се 

счита за екологосъобразна, те могат да 

уведомят Комисията за това. Ако е 
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уместно, Комисията уведомява 

платформата за финансиране за 

устойчиво развити относно такива 

искания от участниците на 

финансовите пазари. 

Or. en 

 

Изменение  357 

Франсоаз Гростет, Ален Ламасур, Ан Сандер 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Участниците на финансовите 

пазари, които предлагат финансови 

продукти като екологосъобразни 

инвестиции или като инвестиции със 

сходни характеристики, оповестяват 

информация как и до каква степен 

критериите за екологосъобразни 

икономически дейности, предвидени в 

член 3, се използват при определянето 

на съобразността на инвестициите от 

екологична гледна точка. Когато 

участниците на финансовите пазари 

смятат, че икономическа дейност, която 

не отговаря на техническите критерии 

за проверка, предвидени в съответствие 

с настоящия регламент, или за която 

такива технически критерии за проверка 

все още не са установени, следва да се 

счита за екологосъобразна, те могат да 

уведомят Комисията за това. 

2. Участниците на финансовите 

пазари, които предлагат финансови 

продукти като екологосъобразни 

инвестиции или като инвестиции със 

сходни характеристики, оповестяват 

информация как и до каква степен 

критериите за екологосъобразни 

икономически дейности, предвидени в 

член 3, се използват при определянето 

на съобразността на инвестициите от 

екологична гледна точка. Когато 

участниците на финансовите пазари 

смятат, че икономическа дейност, която 

не отговаря на техническите критерии 

за проверка, предвидени в съответствие 

с настоящия регламент, или за която 

такива технически критерии за проверка 

все още не са установени, следва да се 

счита за екологосъобразна, те могат да 

уведомят Комисията за това. Тогава 

Комисията трябва незабавно да 

предостави тази информация на 

платформата за финансиране за 

устойчиво развитие. 

Or. fr 

Изменение  358 

Марко Вали, Пиерникола Педичини, Лаура Аджеа 
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Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Участниците на финансовите 

пазари, които предлагат финансови 

продукти като екологосъобразни 

инвестиции или като инвестиции със 

сходни характеристики, оповестяват 

информация как и до каква степен 

критериите за екологосъобразни 

икономически дейности, предвидени в 

член 3, се използват при определянето 

на съобразността на инвестициите от 

екологична гледна точка. Когато 

участниците на финансовите пазари 

смятат, че икономическа дейност, която 

не отговаря на техническите критерии 

за проверка, предвидени в съответствие 

с настоящия регламент, или за която 

такива технически критерии за проверка 

все още не са установени, следва да се 

счита за екологосъобразна, те могат да 

уведомят Комисията за това. 

2. Участниците на финансовите 

пазари, които предлагат финансови 

продукти като екологосъобразни или 

социално устойчиви инвестиции или 

като инвестиции със сходни 

характеристики, оповестяват 

информация как и до каква степен 

критериите за екологосъобразни 

икономически дейности, предвидени в 

член 3, и критериите за социално 

устойчиви икономически дейности, 

предвидени в член 3а, се използват при 

определянето на устойчивостта на 

инвестициите. Когато участниците на 

финансовите пазари смятат, че 

икономическа дейност, която не 

отговаря на техническите критерии за 

проверка, предвидени в съответствие с 

настоящия регламент, или за която 

такива технически критерии за проверка 

все още не са установени, следва да се 

счита за екологосъобразна или 

социално устойчива, те могат да 

уведомят Комисията за това. 

Or. en 

 

Изменение  359 

Кей Суинбърн 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Участниците на финансовите 

пазари, които предлагат финансови 

продукти като екологосъобразни 

инвестиции или като инвестиции със 

сходни характеристики, оповестяват 

информация как и до каква степен 

2. Участниците на финансовите 

пазари, които предлагат финансови 

продукти или корпоративни облигации 

като екологосъобразни инвестиции или 

като инвестиции със сходни 

характеристики, оповестяват 
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критериите за екологосъобразни 

икономически дейности, предвидени в 

член 3, се използват при определянето 

на съобразността на инвестициите от 

екологична гледна точка. Когато 

участниците на финансовите пазари 

смятат, че икономическа дейност, която 

не отговаря на техническите критерии 

за проверка, предвидени в съответствие 

с настоящия регламент, или за която 

такива технически критерии за проверка 

все още не са установени, следва да се 

счита за екологосъобразна, те могат да 

уведомят Комисията за това. 

информация как и до каква степен 

критериите за екологосъобразни 

икономически дейности, предвидени в 

член 3, се използват при определянето 

на съобразността на инвестициите от 

екологична гледна точка. Когато 

участниците на финансовите пазари 

смятат, че икономическа дейност, която 

не отговаря на техническите критерии 

за проверка, предвидени в съответствие 

с настоящия регламент, или за която 

такива технически критерии за проверка 

все още не са установени, следва да се 

счита за екологосъобразна, те могат да 

уведомят Комисията за това. 

Or. en 

 

Изменение  360 

Ан Сандер, Ален Ламасур 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Участниците на финансовите 

пазари, които предлагат финансови 

продукти като екологосъобразни 

инвестиции или като инвестиции със 

сходни характеристики, оповестяват 

информация как и до каква степен 

критериите за екологосъобразни 

икономически дейности, предвидени в 

член 3, се използват при определянето 

на съобразността на инвестициите от 

екологична гледна точка. Когато 

участниците на финансовите пазари 

смятат, че икономическа дейност, която 

не отговаря на техническите критерии 

за проверка, предвидени в съответствие 

с настоящия регламент, или за която 

такива технически критерии за проверка 

все още не са установени, следва да се 

счита за екологосъобразна, те могат да 

уведомят Комисията за това. 

2. Участниците на финансовите 

пазари, които предлагат финансови 

продукти, които се предлагат на 

пазара като екологосъобразни 

инвестиции или като инвестиции със 

сходни характеристики, оповестяват 

информация как и до каква степен 

критериите за екологосъобразни 

икономически дейности, предвидени в 

член 3, се използват при определянето 

на съобразността на инвестициите от 

екологична гледна точка. Когато 

участниците на финансовите пазари 

смятат, че икономическа дейност, която 

не отговаря на техническите критерии 

за проверка, предвидени в съответствие 

с настоящия регламент, или за която 

такива технически критерии за проверка 

все още не са установени, следва да се 

счита за екологосъобразна, те могат да 
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уведомят Комисията за това. 

Or. en 

 

Изменение  361 

Лийве Вийринк, Тиери Корнийе, Рамон Тремоза и Балселс, Каролине Нахтехал 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 2б (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2б. В настоящия регламент няма 

изисквания за оповестяване, 

изисквани съгласно [предложение на 

Комисията за регламент относно 

оповестяванията, свързани с 

инвестициите в устойчивото 

развитие и рисковете за 

устойчивостта, и за изменение на 

Директива (ЕС) 2016/2341]; 

Or. en 

 

Изменение  362 

Гербен-Ян Гербранди, Каролина Пунсет, София ин 'т Велд 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 2 – алинея 1 (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 В настоящия регламент няма 

изисквания за оповестяване съгласно 

[СП – да се добави препратка към 

Регламент относно 

оповестяванията, свързани с 

инвестициите в устойчивото 

развитие и рисковете за 

устойчивостта, и за изменение на 

Директива (ЕС) 2016/2341]; 

Or. en 



 

AM\1172566BG.docx 175/193 PE632.153v01-00 

 BG 

 

Изменение  363 

Сирпа Пиетикяйнен 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 2a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Участникът на финансовия 

пазар използва услугата на трета 

страна, упълномощена съгласно член 

4а да провери дали финансовите 

продукти отговарят на критериите 

от член 3 за екологосъобразни 

икономически дейности. 

Използването на такава услуга обаче 

при никакви обстоятелства не засяга 

отговорността на участника на 

финансовия пазар по отношение на 

неговите правни задължения съгласно 

настоящия регламент. Когато 

участникът на финансовия пазар 

използва услугата на трета страна, 

упълномощена съгласно член 4а да 

прецени дали даден финансов продукт 

отговаря на критериите, определени 

в този член, оповестяването съгласно 

член 4, параграф 2 включва 

декларация, че спазването на 

критериите за екологосъобразни 

икономически дейности е било 

потвърдено от упълномощената 

трета страна. Уведомлението 

включва наименованието на 

упълномощената трета страна и 

нейното място на установяване. 

Or. en 

 

Изменение  364 

Бас Ейкхаут 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 2a (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Участниците на финансовите 

пазари използват услугата на трета 

страна, упълномощена съгласно член 

4а да проверят спазването на 

изискванията на параграф 2. 

Кредитните институции използват 

услугата на трета страна, 

упълномощена съгласно член 4а да 

проверят спазването на изискванията 

на параграф 2а. 

 Независимо от първата алинея, 

използването на такава услуга при 

никакви обстоятелства не засяга 

отговорността на участника на 

финансовия пазар по отношение на 

неговите правни задължения съгласно 

настоящия регламент. Изискването 

за оповестяване съгласно член 4, 

параграфи 2 и 2а включва декларация, 

че спазването на изискванията на 

тези параграфи е било потвърдено от 

упълномощената трета страна. 

Уведомлението включва 

наименованието на упълномощената 

трета страна и нейното място на 

установяване. 

Or. en 

 

Изменение  365 

Барбара Капел 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 2a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Участникът на финансовия 

пазар, който предлага финансови 

продукти като екологосъобразни или 

като инвестиции със сходни 

характеристики, не носи 

отговорност за неправилната оценка 
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на екологосъобразността на 

инвестицията, ако оценката е 

направена в съответствие с 

оповестените критерии. Участникът 

на финансовия пазар не е задължен да 

проверява публикуваната от 

дружествата информация за 

техните икономически дейности, но 

има право да използва тази 

информация за оценка на 

екологосъобразността на 

инвестицията. 

Or. en 

 

Изменение  366 

Херберт Дорфман 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 2a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Дружествата отговарят за 

сертифицирането на техните 

конкретни икономически дейности 

въз основа на посочения в параграф 2 

делегиран акт. 

Or. en 

 

Изменение  367 

Костас Мавридис 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 2a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Дружествата отговарят за 

сертифицирането на техните 

конкретни икономически дейности 

въз основа на посочения в параграф 2 

делегиран акт. 
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Or. en 

 

Изменение  368 

Лийве Вийринк, Тиери Корнийе, Рамон Тремоза и Балселс, Каролине Нахтехал 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 2a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Комисията незабавно 

уведомява платформата за 

финансиране за устойчиво развити 

относно искането, отправено от 

участници на финансовия пазар. 

Or. en 

 

Изменение  369 

Маркус Фербер 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Комисията приема делегирани 

актове в съответствие с член 16 за 

допълване на параграф 2, за да се 

уточни информацията, необходима за 

спазване на посоченото в същия 

параграф, като взема предвид 

техническите критерии за проверка, 

предвидени в съответствие с 

настоящия регламент. Тази 

информация позволява на 

инвеститорите да установят: 

заличава се 

a) процента на дяловите участия в 

дружества, извършващи 

екологосъобразни икономически 

дейности; 

 

б) дела от инвестицията, с който се 

финансират екологосъобразни 

икономически дейности, като 
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процент от всички икономически 

дейности. 

Or. en 

 

Изменение  370 

Гербен-Ян Гербранди, Каролина Пунсет, София ин 'т Велд 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 3 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Комисията приема делегирани 

актове в съответствие с член 16 за 

допълване на параграф 2, за да се 

уточни информацията, необходима за 

спазване на посоченото в същия 

параграф, като взема предвид 

техническите критерии за проверка, 

предвидени в съответствие с настоящия 

регламент. Тази информация позволява 

на инвеститорите да установят: 

3. Комисията приема делегирани 

актове в съответствие с член 16 за 

допълване на параграф 2, за да се 

уточни информацията, необходима за 

спазване на посоченото в същия 

параграф, като взема предвид 

наличието на съответна информация 

и техническите критерии за проверка, 

предвидени в съответствие с настоящия 

регламент. Тази информация позволява 

на инвеститорите да установят: 

Or. en 

 

Изменение  371 

Елизабета Гардини, Фулвио Мартушело, Алберто Чирио, Алдо Патричело 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 3 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Комисията приема делегирани 

актове в съответствие с член 16 за 

допълване на параграф 2, за да се 

уточни информацията, необходима за 

спазване на посоченото в същия 

параграф, като взема предвид 

техническите критерии за проверка, 

предвидени в съответствие с настоящия 

регламент. Тази информация позволява 

3. Комисията приема делегирани 

актове в съответствие с член 16 за 

допълване на параграф 2, за да се 

уточни информацията, необходима за 

спазване на посоченото в същия 

параграф, като взема предвид 

техническите критерии за проверка, 

предвидени в съответствие с настоящия 

регламент. Тази информация може да 
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на инвеститорите да установят: позволява на инвеститорите да 

установят: 

Or. en 

 

Изменение  372 

Елизабета Гардини, Фулвио Мартушело, Алберто Чирио, Алдо Патричело 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 3 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) процента на дяловите участия в 

дружества, извършващи 

екологосъобразни икономически 
дейности; 

a) процента на дяловите участия в 

дружества, извършващи устойчиви 

дейности; 

Or. en 

 

Изменение  373 

Елена Джентиле 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 3 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) процента на дяловите участия в 

дружества, извършващи 

екологосъобразни икономически 

дейности; 

a) процента на дяловите участия в 

дружества, извършващи 

екологосъобразни и социално 

устойчиви икономически дейности; 

Or. en 

 

Изменение  374 

Симона Бонафе, Луиджи Моргано 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 3 – буква а 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) процента на дяловите участия в 

дружества, извършващи 

екологосъобразни икономически 

дейности; 

a) процента на дяловите участия в 

дружества, извършващи 

екологосъобразни и социално 

устойчиви икономически дейности; 

Or. en 

 

Изменение  375 

Гербен-Ян Гербранди, Каролина Пунсет, София ин 'т Велд 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 3 – буква aа (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 аа) процента на дяловите участия 

в дружества, извършващи вредни за 

околната среда икономически 

дейности; 

Or. en 

 

Изменение  376 

Барбара Капел 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 3 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) дела от инвестицията, с който 

се финансират екологосъобразни 

икономически дейности, като 

процент от всички икономически 

дейности. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  377 

Костас Мавридис 
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Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 3 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) дела от инвестицията, с който 

се финансират екологосъобразни 

икономически дейности, като 

процент от всички икономически 

дейности. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  378 

Елизабета Гардини, Фулвио Мартушело, Алберто Чирио, Алдо Патричело 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 3 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) дела от инвестицията, с който се 

финансират екологосъобразни 

икономически дейности, като процент 

от всички икономически дейности. 

б) дела от инвестицията, с който се 

финансират устойчиви дейности, като 

процент от всички икономически 

дейности. 

Or. en 

 

Изменение  379 

Симона Бонафе, Луиджи Моргано 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 3 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) дела от инвестицията, с който се 

финансират екологосъобразни 

икономически дейности, като процент 

от всички икономически дейности. 

б) дела от инвестицията, с който се 

финансират екологосъобразни и 

социално устойчиви икономически 

дейности, като процент от всички 

икономически дейности. 

Or. en 
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Изменение  380 

Елена Джентиле 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 3 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) дела от инвестицията, с който се 

финансират екологосъобразни 

икономически дейности, като процент 

от всички икономически дейности. 

б) дела от инвестицията, с който се 

финансират екологосъобразни и 

социално устойчиви икономически 

дейности, като процент от всички 

икономически дейности. 

Or. en 

 

Изменение  381 

Костас Мавридис 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 3 – буква ба (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) държавите членки, в тясно 

сътрудничество със съответния 

ЕНО, наблюдават информацията, 

посочена в параграфи 2 и 2а. След 

оповестяването на тази информация 

участниците на финансовите пазари 

я съобщават на съответния 

национален компетентен орган, 

който я съобщава незабавно на 

съответния ЕНО. Когато 

съответният национален 

компетентен орган или съответният 

ЕНО не са съгласни с докладваната 

информация, както е посочено в 

параграфи 2 и 2а, участниците на 

финансовите пазари преглеждат и 

коригират оповестената 

информация. 

Or. en 
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Изменение  382 

Гербен-Ян Гербранди, Каролина Пунсет, София ин 'т Велд 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 3 – буква ба (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) дела от инвестицията, с който 

се финансират вредни за околната 

среда икономически дейности, като 

процент от всички икономически 

дейности. 

Or. en 

 

Изменение  383 

Маркус Фербер 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. До 31 декември 2019 г. 

Комисията приема делегирания акт 

по параграф 3 с цел да се осигури 

влизането му в сила на 1 юли 2020 г. 

Комисията може да изменя този 

делегиран акт, по-специално с оглед 

на измененията на делегираните 

актове, приети в съответствие с 

член 6, параграф 2, член 7, параграф 2, 

член 8, параграф 2, член 9, параграф 2, 

член 10, параграф 2 и член 11, 

параграф 2. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  384 

Бас Ейкхаут 
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Предложение за регламент 

Член 4a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 4a 

 Трета страна, проверяваща 

екологосъобразни инвестиции 

 Трета страна, посочена в член 4, 

параграф 2б, се упълномощава от 

ЕОЦКП за оценка на 

съответствието на финансовите 

продукти с критериите, предвидени в 

членове 3 и 3а, ако са изпълнени 

следните условия:  

 a) третата страна е юридическо 

лице, установено в Съюза; 

 б) третата страна начислява на 

участниците на финансовите пазари, 

чиито финансови продукти оценява, 

единствено недискриминационни и 

основани на разходите такси, без да 

диференцира таксите в зависимост 

от резултатите от своята оценка 

или във връзка с тях; цените и 

таксите, свързани с тези услуги по 

оценяване, се оповестяват публично 

за всяка отделно предоставена услуга, 

включително отстъпки, намаления и 

условията за ползване на тези 

намаления; третата страна 

позволява на клиенти и потенциални 

клиенти достъп поотделно до 

конкретни услуги; 

 в) изпълнението на другите дейности 

на третата страна не застрашава 

независимостта или целостта на 

нейната оценка; 

 г) третата страна доказва 

достатъчно добро финансово здраве, 

финансирано от собствения капитал, 

за да продължи да предоставя услуги 

като действащо предприятие, без да 

има риск независимостта или 

целостта на нейната оценка да 
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бъдат компрометирани; 

 д) третата страна или свързани с нея 

предприятия, както е посочено в член 

24, параграф 9, буква б) от 

Международните счетоводни 

стандарти („Оповестяване на 

свързани лица“) в приложението към 

Регламент (ЕО) № 1126/2008 на 

Комисията, не предоставят никаква 

форма на консултация, одит или 

равностойна услуга на участника на 

финансовия пазар, включваща 

разработването, маркетинга, 

разпространението или продажбата 

на съответния финансов продукт; 

 е) третата страна се придържа към 

признат кодекс за поведение на 

корпоративното управление или към 

стабилни принципи на корпоративно 

управление; 

 ж) членовете на управителния орган, 

съгласно посоченото в член 4, 

параграф 1, точка 36 от ДПФИ II, на 

третата страна имат 

професионална квалификация, 

образование, знания и опит, които са 

адекватни на задачата на третата 

страна, както и притежават добра 

репутация и почтеност; 

 з) управителният орган на третата 

страна включва поне една трета, но 

не по-малко от двама независими 

членове; 

 и) третата страна предприема 

всички необходими стъпки, за да 

гарантира, че проверката на 

съответствието с критериите по 

членове 3 и 3а не е засегната от 

съществуващи или потенциални 

конфликти на интереси или делови 

отношения, включващи третата 

страна; предприятие майка, крайно 

предприятие майка или друго свързано 

лице; акционери или членове; 

ръководители; служители или всяко 

друго физическо лице, чиито услуги се 



 

AM\1172566BG.docx 187/193 PE632.153v01-00 

 BG 

предоставят на разположение или 

под контрола на третата страна; за 

тази цел третата страна 

установява, поддържа, налага и 

документира ефективна система за 

вътрешен контрол, която определя 

прилагането на политики и процедури 

за откриване и предотвратяване на 

евентуални конфликти на интереси; 

потенциалните или съществуващите 

конфликти на интереси, които са 

били открити, се премахват или 

смекчават и се оповестяват без 

забавяне; третата страна създава, 

поддържа, прилага и документира 

адекватни процедури и процеси, за да 

гарантира независимостта на 

оценката на критериите, посочени в 

членове 3 и 3а; третата страна 

периодично следи и преразглежда 

тези политики и процедури, за да 

оцени ефективността им и да 

прецени дали е необходимо да ги 

актуализира; както и 

 й) третата страна може да докаже, 

че разполага с адекватни 

методологии, оперативни гаранции и 

вътрешни процеси, които позволяват 

да оцени съответствието с 

критериите, посочени в членове 3 и 

3а. 

 2. Упълномощената трета страна 

трябва да спазва във всеки един 

момент условията на 

упълномощаване, посочени в параграф 

1. Трета страна, упълномощена в 

съответствие с параграф 1, незабавно 

уведомява ЕОЦКП за всички 

съществени промени в 

информацията, предоставена 

съгласно този параграф, или за всички 

други промени, за които може 

разумно да се счита, че засягат 

оценката на ЕОЦКП. 

 3. ЕОЦКП начислява такси на 

третата страна, посочена в параграф 

1, с цел да се покрият необходимите 
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разходи, свързани с оценката на 

заявленията за упълномощаване и с 

последващия мониторинг на 

съответствието с условията на 

упълномощаване, посочени в параграф 

1. 

 4. Упълномощаването на трета 

страна съгласно настоящия член е с 

действие на цялата територия на 

Съюза. 

 5. ЕОЦКП отменя 

упълномощаването, когато: 

 а) третата страна изрично се 

отказва от него; 

 б) третата страна е получила 

упълномощаване посредством неверни 

твърдения или по всеки друг 

неправомерен начин, или; 

 в) ЕОЦКП счита, че третата страна 

вече не отговаря на условията, 

посочени в параграф 1. 

 6. ЕОЦКП разработва проекти на 

регулаторни технически стандарти, 

с които се уточнява информацията, 

която се предоставя в заявленията за 

упълномощаване на трета страна в 

съответствие с параграф 1. 

 ЕОЦКП представя на Комисията 

тези проекти на регулаторни 

технически стандарти в рамките на 

[12 месеца от датата на влизане в 

сила на регламента]. 

 7. Комисията приема регламент за 

таксите. В този регламент се 

определят по-специално видът на 

таксите и услугите, за които се 

дължат такси, размерът на таксите 

и начинът на плащане. Размерът на 

таксата, начислена на третата 

страна, покрива всички 

административни разходи и е 

пропорционален на оборота на 

третата страна. 
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 8. На Комисията се предоставя 

правомощието да допълва настоящия 

регламент чрез приемане на 

посочените в настоящия параграф 

регулаторни технически стандарти в 

съответствие с членове 10 – 14 от 

Регламент (ЕС) № 1095/2010. 

Or. en 

 

Изменение  385 

Сирпа Пиетикяйнен 

 

Предложение за регламент 

Член 4a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 4a 

 Трета страна, проверяваща 

екологосъобразни инвестиции 

 1. Трета страна, посочена в член 4, 

алинея 2, буква ба), се упълномощава 

от ЕОЦКП за оценка на 

съответствието на финансовите 

продукти с критериите, предвидени в 

член 3. ЕОЦКП предоставя такова 

правомощие, ако са изпълнени 

следните условия: 

 a) третата страна е юридическо 

лице, установено в Съюза; 

 б) третата страна начислява на 

участниците на финансовите пазари, 

чиито финансови продукти оценява, 

единствено недискриминационни и 

основани на разходите такси, без да 

диференцира таксите в зависимост 

от резултатите от своята оценка 

или във връзка с тях; цените и 

таксите, свързани с тези услуги по 

оценяване, се оповестяват публично 

за всяка отделно предоставена услуга, 

включително отстъпки, намаления и 

условията за ползване на тези 
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намаления; третата страна 

позволява на клиенти и потенциални 

клиенти достъп поотделно до 

конкретни услуги;  

 в) изпълнението на другите дейности 

на третата страна не застрашава 

независимостта или целостта на 

нейната оценка; 

 г) третата страна доказва 

достатъчно добро финансово здраве, 

финансирано от собствения капитал, 

за да продължи да предоставя услуги 

като действащо предприятие, без да 

има риск независимостта или 

целостта на нейната оценка да 

бъдат компрометирани;  

 д) третата страна или свързани с нея 

предприятия, както е посочено в член 

24, параграф 9, буква б) на 

Международните счетоводни 

стандарти („Оповестяване на 

свързани лица“) в приложението към 

Регламент (ЕО) № 1126/2008[1] на 

Комисията, не предоставят никаква 

форма на консултация, одит или 

равностойна услуга на участника на 

финансовия пазар, включваща 

разработването, маркетинга, 

разпространението или продажбата 

на съответния финансов продукт;  

 е) третата страна се придържа към 

признат кодекс за поведение на 

корпоративното управление или към 

стабилни принципи на корпоративно 

управление; 

 ж) членовете на управителния орган, 

съгласно посоченото в член 4, 

параграф 1, точка 36 от ДПФИ II [2], 

на третата страна имат 

професионална квалификация, 

образование, знания и опит, които са 

адекватни на задачата на третата 

страна, както и притежават добра 

репутация и почтеност; 

 з) управителният орган на третата 
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страна включва поне една трета, но 

не по-малко от двама независими 

членове; 

 и) третата страна предприема 

всички необходими стъпки, за да 

гарантира, че проверката на 

съответствието с критериите по 

член 3 за екологосъобразни 

икономически дейности не е 

засегната от съществуващи или 

потенциални конфликти на интереси 

или делови отношения, включващи 

третата страна; предприятие 

майка, крайно предприятие майка или 

друго свързано лице; акционери или 

членове; ръководители; служители 

или всяко друго физическо лице, чиито 

услуги се предоставят на 

разположение или под контрола на 

третата страна; за тази цел 

третата страна установява, 

поддържа, налага и документира 

ефективна система за вътрешен 

контрол, която определя прилагането 

на политики и процедури за 

откриване и предотвратяване на 

евентуални конфликти на интереси; 

потенциалните или съществуващите 

конфликти на интереси, които са 

били открити, се премахват или 

смекчават и се оповестяват без 

забавяне; третата страна създава, 

поддържа, прилага и документира 

адекватни процедури и процеси, за да 

гарантира независимостта на 

оценката на критериите за 

екологосъобразност на 

икономическите дейности; третата 

страна периодично следи и 

преразглежда тези политики и 

процедури, за да оцени 

ефективността им и да прецени дали 

е необходимо да ги актуализира; 

както и 

 й) третата страна може да докаже, 

че разполага с адекватни 

методологии, оперативни гаранции и 
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вътрешни процеси, които позволяват 

да оцени съответствието с 

критериите за екологосъобразни 

икономически дейности.  

 2. Упълномощената трета страна 

трябва да спазва във всеки един 

момент условията на 

упълномощаване, посочени в параграф 

1. Трета страна, упълномощена в 

съответствие с параграф 1, незабавно 

уведомява ЕОЦКП за всички 

съществени промени в 

информацията, предоставена 

съгласно този параграф, или за всички 

други промени, за които може 

разумно да се счита, че засягат 

оценката на ЕОЦКП. 

 3. ЕОЦКП начислява такси на 

третата страна, посочена в параграф 

1, с цел да се покрият необходимите 

разходи, свързани с оценката на 

заявленията за упълномощаване и с 

последващия мониторинг на 

съответствието с условията на 

упълномощаване, посочени в параграф 

1. 

 4. Упълномощаването на трета 

страна съгласно настоящия член е с 

действие на цялата територия на 

Съюза.  

 5. ЕОЦКП отменя 

упълномощаването, когато: 

 а) третата страна изрично се 

отказва от него; 

 б) третата страна е получила 

упълномощаването посредством 

неверни твърдения или по всеки друг 

неправомерен начин, или; 

 в) ЕОЦКП счита, че третата страна 

вече не отговаря на условията, 

посочени в параграф 1.  

 6. ЕОЦКП разработва проекти на 

регулаторни технически стандарти, 

с които се уточнява информацията, 
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която се предоставя в заявленията за 

упълномощаване на трета страна в 

съответствие с параграф 1. ЕОЦКП 

представя на Комисията тези 

проекти на регулаторни технически 

стандарти в рамките на [12 месеца 

от датата на влизане в сила на 

регламента]. 

 7. Комисията приема регламент за 

таксите. В този регламент се 

определят по-специално видът на 

таксите и услугите, за които се 

дължат такси, размерът на таксите 

и начинът на плащане. Размерът на 

таксата, начислена на третата 

страна, покрива всички 

административни разходи и е 

пропорционален на оборота на 

третата страна. 

 8. На Комисията се предоставя 

правомощието да допълва настоящия 

регламент чрез приемане на 

посочените в настоящия параграф 

регулаторни технически стандарти в 

съответствие с членове 10 – 14 от 

Регламент (ЕС) № 1095/2010. [1] 

Регламент (ЕО) № 1126/2008 на 

Комисията от 3 ноември 2008 г. за 

приемане на някои международни 

счетоводни стандарти в 

съответствие с Регламент (ЕО) 

№ 1606/2002 на Европейския 

парламент и на Съвета (ОВ L 320, 

29.11.2008 г., стр. 1).[2] Директива 

2014/65/ЕС на Европейския парламент 

и на Съвета от 15 май 2014 година 

относно пазарите на финансови 

инструменти и за изменение на 

Директива 2002/92/ЕО и на 

Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 

12.6.2014 г., стр. 349 – 496). 

Or. en 

 


