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Τροπολογία  124 

Fulvio Martusciello 

 

Πρόταση κανονισμού 

Tίτλος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Πρόταση 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη 

διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 

τον ΕΟΧ) 

Πρόταση 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη 

διευκόλυνση της βιώσιμης 

χρηματοδότησης 
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 

τον ΕΟΧ) 

Or. en 

 

Τροπολογία  125 

Mireille D'Ornano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Στόχος του άρθρου 3 παράγραφος 3 

της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

είναι η εγκαθίδρυση μιας εσωτερικής 

αγοράς η οποία ευνοεί τη βιώσιμη 

ανάπτυξη της Ευρώπης έχοντας ως βάση, 

μεταξύ άλλων, την ισορροπημένη 

οικονομική ανάπτυξη και το υψηλό 

επίπεδο προστασίας και βελτίωσης της 

ποιότητας του περιβάλλοντος. 

(1) Στόχος του άρθρου 3 παράγραφος 3 

της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

είναι η εγκαθίδρυση μιας εσωτερικής 

αγοράς η οποία ευνοεί τη βιώσιμη 

ανάπτυξη της Ευρώπης έχοντας ως βάση, 

μεταξύ άλλων, την ισορροπημένη 

οικονομική ανάπτυξη και το υψηλό 

επίπεδο προστασίας και βελτίωσης της 

ποιότητας του περιβάλλοντος. Τα 

αποτελέσματα τα οποία λαμβάνονται 

τόσο από το μέτωπο της οικονομικής 

ανάπτυξης όσο και από αυτό της 

προστασίας του περιβάλλοντος απέχουν 

πολύ από τους στόχους που 

υπενθυμίζονται στο παρόν. 
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Or. fr 

 

Τροπολογία  126 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Στόχος του άρθρου 3 παράγραφος 3 

της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

είναι η εγκαθίδρυση μιας εσωτερικής 

αγοράς η οποία ευνοεί τη βιώσιμη 

ανάπτυξη της Ευρώπης έχοντας ως βάση, 

μεταξύ άλλων, την ισορροπημένη 

οικονομική ανάπτυξη και το υψηλό 

επίπεδο προστασίας και βελτίωσης της 

ποιότητας του περιβάλλοντος. 

(1) Στόχος του άρθρου 3 παράγραφος 3 

της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

είναι η εγκαθίδρυση μιας εσωτερικής 

αγοράς η οποία ευνοεί τη βιώσιμη 

ανάπτυξη της Ευρώπης έχοντας ως βάση, 

μεταξύ άλλων, την ισορροπημένη 

οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική 

πρόοδο και το υψηλό επίπεδο προστασίας 

και βελτίωσης της ποιότητας του 

περιβάλλοντος. 

Or. en 

 

Τροπολογία  127 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (3α) Τον Νοέμβριο του 2017, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 

και η Επιτροπή διακήρυξαν και 

υπέγραψαν τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα 

Κοινωνικών Δικαιωμάτων, υπέρ μιας 

Ευρώπης που θα αντιμετωπίζει την 

ανεργία, τη φτώχεια και τις διακρίσεις, 

δίνοντας ίσες ευκαιρίες στους νέους και 

στα ευάλωτα άτομα. Η ολοκληρωμένη 

και εις βάθος εφαρμογή του πυλώνα 

μπορεί να διευκολυνθεί εάν καταστούν οι 

χρηματοοικονομικές ροές συνεπείς με 

αυτή την επιδίωξη. 
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Or. en 

 

Τροπολογία  128 

Mireille D'Ornano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Η βιωσιμότητα και η μετάβαση σε 

μια κυκλική οικονομία με χαμηλά επίπεδα 

εκπομπών άνθρακα, με ανθεκτικότητα στις 

κλιματικές μεταβολές και μεγαλύτερη 

αποδοτικότητα ως προς τη χρήση των 

πόρων είναι ζωτικής σημασίας για τη 

διασφάλιση της μακροπρόθεσμης 

ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της 

Ένωσης. Η βιωσιμότητα ανέκαθεν 

αποτελούσε κεντρικό στοιχείο του 

ευρωπαϊκού οικοδομήματος και οι 

Συνθήκες της Ένωσης υπογραμμίζουν τις 

κοινωνικές και περιβαλλοντικές της 

διαστάσεις. 

(4) Η βιωσιμότητα και η μετάβαση σε 

μια κυκλική οικονομία με χαμηλά επίπεδα 

εκπομπών άνθρακα, με ανθεκτικότητα στις 

κλιματικές μεταβολές και μεγαλύτερη 

αποδοτικότητα ως προς τη χρήση των 

πόρων είναι ζωτικής σημασίας για τη 

διασφάλιση της μακροπρόθεσμης 

ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της 

Ένωσης. Η βιωσιμότητα ανέκαθεν 

αποτελούσε κεντρικό στοιχείο του 

ευρωπαϊκού οικοδομήματος και οι 

Συνθήκες της Ένωσης υπογραμμίζουν τις 

κοινωνικές και περιβαλλοντικές της 

διαστάσεις, ωστόσο τα αποτελέσματα 

είναι απογοητευτικά σε τέτοιον βαθμό 

που εξακολουθεί να αποτελεί ευσεβή 

πόθο, σε κοινωνικό και περιβαλλοντικό 

επίπεδο. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  129 

Luigi Morgano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (4α) Η ομάδα υψηλού επιπέδου για τις 

επενδύσεις σε κοινωνικές υποδομές στην 

Ευρώπη δημοσίευσε, τον Ιανουάριο του 

2018, την έκθεσή της, εκτιμώντας το 

ελάχιστο κενό όσον αφορά τις επενδύσεις 

σε κοινωνικές υποδομές στην ΕΕ σε 100-
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150 δισεκατομμύρια EUR ετησίως και το 

συνολικό κενό σε περισσότερα από 1,5 

τρισεκατομμύρια EUR για την περίοδο 

2018-2030. 

Or. en 

 

Τροπολογία  130 

Luke Ming Flanagan 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (4α) Μεγάλες εμπορικές συμφωνίες, 

όπως η διατλαντική εταιρική σχέση 

εμπορίου και επενδύσεων (TTIP), η 

ΣΟΕΣ, η συμφωνία ελεύθερων 

συναλλαγών ΕΕ-Ιαπωνίας κτλ., και η 

παρεπόμενη αυξημένη μαζική 

διαμετακόμιση εμπορευμάτων μπορούν 

να έχουν σημαντικό αρνητικό 

περιβαλλοντικό αντίκτυπο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  131 

Stefan Gehrold 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Τον Δεκέμβριο του 2016, η 

Επιτροπή ανέθεσε σε μια ομάδα 

εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου να 

αναπτύξει μια γενική και ολοκληρωμένη 

ενωσιακή στρατηγική για τη βιώσιμη 

χρηματοδότηση. Η έκθεση της ομάδας 

εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου που 

δημοσιεύτηκε στις 31 Ιανουαρίου 201824 

συνιστά τη δημιουργία ενός τεχνικά 

(5) Τον Δεκέμβριο του 2016, η 

Επιτροπή ανέθεσε σε μια ομάδα 

εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου να 

αναπτύξει μια γενική και ολοκληρωμένη 

ενωσιακή στρατηγική για τη βιώσιμη 

χρηματοδότηση. Η έκθεση της ομάδας 

εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου που 

δημοσιεύτηκε στις 31 Ιανουαρίου 201824 

συνιστά τη δημιουργία ενός τεχνικά 
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εύρωστου συστήματος ταξινόμησης σε 

ενωσιακό επίπεδο με σκοπό να καθίσταται 

σαφές ποιες δραστηριότητες είναι 

«πράσινες» ή «βιώσιμες», αρχής 

γενομένης από τον μετριασμό των 

επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. 

εύρωστου συστήματος ταξινόμησης σε 

ενωσιακό επίπεδο με σκοπό να καθίσταται 

σαφές ποιες δραστηριότητες είναι 

«πράσινες» ή «βιώσιμες», αρχής 

γενομένης από τη μείωση του αντίκτυπου 

των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην 

κλιματική αλλαγή. 

_________________ _________________ 

24 EU High-Level Expert Group on 

Sustainable Finance Final Report, 

Financing a Sustainable European 

Economy (Τελική έκθεση της ομάδας 

εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου της 

ΕΕ για τη βιώσιμη χρηματοδότηση, Η 

χρηματοδότηση μιας βιώσιμης ευρωπαϊκής 

οικονομίας), είναι διαθέσιμη στην 

ιστοθέση: 

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

131-sustainable-finance-final-report_en.pdf 

24 EU High-Level Expert Group on 

Sustainable Finance Final Report, 

Financing a Sustainable European 

Economy (Τελική έκθεση της ομάδας 

εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου της 

ΕΕ για τη βιώσιμη χρηματοδότηση, Η 

χρηματοδότηση μιας βιώσιμης ευρωπαϊκής 

οικονομίας), είναι διαθέσιμη στην 

ιστοθέση: 

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

131-sustainable-finance-final-report_en.pdf 

Or. de 

 

Τροπολογία  132 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Τον Μάρτιο του 2018, η Επιτροπή 

δημοσίευσε σχέδιο δράσης με τίτλο 

«Χρηματοδότηση της βιώσιμης 

ανάπτυξης»25 για τη χάραξη μιας 

φιλόδοξης και ολοκληρωμένης 

στρατηγικής για τη βιώσιμη 

χρηματοδότηση. Ένας από τους στόχους 

που καθορίζονται στο εν λόγω σχέδιο 

δράσης είναι ο αναπροσανατολισμός των 

ροών κεφαλαίων προς βιώσιμες επενδύσεις 

προκειμένου να επιτευχθεί βιώσιμη και 

χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η 

καθιέρωση ενιαίου συστήματος 

ταξινόμησης για βιώσιμες δραστηριότητες 

συνιστά τη σημαντικότερη και 

(6) Τον Μάρτιο του 2018, η Επιτροπή 

δημοσίευσε σχέδιο δράσης με τίτλο 

«Χρηματοδότηση της βιώσιμης 

ανάπτυξης»25 για τη χάραξη μιας 

φιλόδοξης και ολοκληρωμένης 

στρατηγικής για τη βιώσιμη 

χρηματοδότηση. Ένας από τους στόχους 

που καθορίζονται στο εν λόγω σχέδιο 

δράσης είναι ο αναπροσανατολισμός των 

ροών κεφαλαίων προς βιώσιμες επενδύσεις 

προκειμένου να επιτευχθεί βιώσιμη και 

χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η 

καθιέρωση ενιαίου συστήματος 

ταξινόμησης για βιώσιμες δραστηριότητες 

και δεικτών προσδιορισμού του βαθμού 
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επιτακτικότερη ενέργεια που προβλέπεται 

από το σχέδιο δράσης. Το σχέδιο δράσης 

αναγνωρίζει ότι η μετατόπιση των ροών 

κεφαλαίων προς περισσότερο βιώσιμες 

οικονομικές δραστηριότητες θα πρέπει να 

βασίζεται σε μια κοινή κατανόηση του τι 

σημαίνει «βιώσιμο». Ως πρώτο βήμα, η 

σαφής καθοδήγηση σχετικά με 

δραστηριότητες που αναγνωρίζεται πως 

συμβάλλουν σε περιβαλλοντικούς στόχους, 

θα πρέπει να συμβάλλει στην 

πληροφόρηση των επενδυτών σχετικά με 

επενδύσεις που χρηματοδοτούν 

περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 

δραστηριότητες. Περαιτέρω καθοδήγηση 

σχετικά με δραστηριότητες που 

συμβάλλουν σε άλλους στόχους 

βιωσιμότητας, περιλαμβανομένων 

κοινωνικών στόχων, μπορεί να 

αναπτυχθούν σε μεταγενέστερο στάδιο. 

βιωσιμότητας των δραστηριοτήτων 
συνιστά τη σημαντικότερη και 

επιτακτικότερη ενέργεια που προβλέπεται 

από το σχέδιο δράσης. Το σχέδιο δράσης 

αναγνωρίζει ότι η μετατόπιση των ροών 

κεφαλαίων προς περισσότερο βιώσιμες 

οικονομικές δραστηριότητες θα πρέπει να 

βασίζεται σε μια κοινή, ολιστική 

κατανόηση των επιπτώσεων των 

οικονομικών δραστηριοτήτων και των 

επενδύσεων στη βιωσιμότητα. Ως πρώτο 

βήμα, η σαφής καθοδήγηση σχετικά με 

δραστηριότητες που αναγνωρίζεται πως 

συμβάλλουν σε περιβαλλοντικούς στόχους, 

θα πρέπει να συμβάλλει στην 

πληροφόρηση των επενδυτών σχετικά με 

επενδύσεις που χρηματοδοτούν 

περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 

δραστηριότητες. Παράλληλα, θα 

αναπτυχθεί περαιτέρω καθοδήγηση 

σχετικά με δραστηριότητες που 

συμβάλλουν σε κοινωνικούς στόχους, 

αναγνωρίζοντας ότι οι στόχοι βιώσιμης 

ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών 

καλύπτουν και τους τρεις πυλώνες 

βιωσιμότητας: τον περιβαλλοντικό, τον 

κοινωνικό και τον οικονομικό/σχετικό με 

τη διακυβέρνηση. Αυτό αντανακλάται 

επίσης στα συμπεράσματα του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 20ής 

Ιουνίου 2017 τα οποία επιβεβαίωσαν τη 

δέσμευση της Ένωσης και των κρατών 

μελών για την εφαρμογή του 

θεματολογίου του 2030 με πλήρη, συνεπή, 

περιεκτικό, ολοκληρωμένο, εκτενή και 

αποτελεσματικό τρόπο. 

_________________ _________________ 

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

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Achieving the SDGs in the European Union requires the channelling of capital flows towards 

sustainable investments. offering financial products and services which pursue socially 

sustainable objectives is an effective way of channelling private investments into sustainable 

activities. To achieve this aim, the SDGs and the European Pillar of Social rights offer a rich 
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and useful basis for building a social taxonomy that complements a taxonomy built on 

environmental objectives. The SDGs are built on the premise that the environment, society 

and economic development are interlinked and must be addressed in an integrated manner. 

Thus, developing taxonomies in parallel woul provide the opportunity to explore those 

intelinkages 

 

Τροπολογία  133 

Elena Gentile 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Τον Μάρτιο του 2018, η Επιτροπή 

δημοσίευσε σχέδιο δράσης με τίτλο 

«Χρηματοδότηση της βιώσιμης 

ανάπτυξης»25 για τη χάραξη μιας 

φιλόδοξης και ολοκληρωμένης 

στρατηγικής για τη βιώσιμη 

χρηματοδότηση. Ένας από τους στόχους 

που καθορίζονται στο εν λόγω σχέδιο 

δράσης είναι ο αναπροσανατολισμός των 

ροών κεφαλαίων προς βιώσιμες επενδύσεις 

προκειμένου να επιτευχθεί βιώσιμη και 

χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η 

καθιέρωση ενιαίου συστήματος 

ταξινόμησης για βιώσιμες 

δραστηριότητες συνιστά τη 

σημαντικότερη και επιτακτικότερη 

ενέργεια που προβλέπεται από το σχέδιο 

δράσης. Το σχέδιο δράσης αναγνωρίζει ότι 

η μετατόπιση των ροών κεφαλαίων προς 

περισσότερο βιώσιμες οικονομικές 

δραστηριότητες θα πρέπει να βασίζεται σε 

μια κοινή κατανόηση του τι σημαίνει 

«βιώσιμο». Ως πρώτο βήμα, η σαφής 

καθοδήγηση σχετικά με δραστηριότητες 

που αναγνωρίζεται πως συμβάλλουν σε 

περιβαλλοντικούς στόχους, θα πρέπει να 

συμβάλλει στην πληροφόρηση των 

επενδυτών σχετικά με επενδύσεις που 

χρηματοδοτούν περιβαλλοντικά βιώσιμες 

οικονομικές δραστηριότητες. Περαιτέρω 

καθοδήγηση σχετικά με δραστηριότητες 

που συμβάλλουν σε άλλους στόχους 

(6) Τον Μάρτιο του 2018, η Επιτροπή 

δημοσίευσε σχέδιο δράσης με τίτλο 

«Χρηματοδότηση της βιώσιμης 

ανάπτυξης»25 για τη χάραξη μιας 

φιλόδοξης και ολοκληρωμένης 

στρατηγικής για τη βιώσιμη 

χρηματοδότηση. Ένας από τους στόχους 

που καθορίζονται στο εν λόγω σχέδιο 

δράσης είναι ο αναπροσανατολισμός των 

ροών κεφαλαίων προς βιώσιμες επενδύσεις 

προκειμένου να επιτευχθεί βιώσιμη και 

χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η 

καθιέρωση ενιαίου συστήματος 

ταξινόμησης και δεικτών προσδιορισμού 

βιώσιμων δραστηριοτήτων συνιστά τη 

σημαντικότερη και επιτακτικότερη 

ενέργεια που προβλέπεται από το σχέδιο 

δράσης. Το σχέδιο δράσης αναγνωρίζει ότι 

η μετατόπιση των ροών κεφαλαίων προς 

περισσότερο βιώσιμες οικονομικές 

δραστηριότητες θα πρέπει να βασίζεται σε 

μια κοινή, ολιστική κατανόηση των 

επιπτώσεων των οικονομικών 

δραστηριοτήτων και των επενδύσεων 

στην περιβαλλοντική και την κοινωνική 

βιωσιμότητα και την αποδοτική χρήση 

των πόρων. Ως πρώτο βήμα, η σαφής 

καθοδήγηση σχετικά με δραστηριότητες 

που αναγνωρίζεται πως συμβάλλουν σε 

περιβαλλοντικούς στόχους, θα πρέπει να 

συμβάλλει στην πληροφόρηση των 

επενδυτών σχετικά με επενδύσεις σε 
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βιωσιμότητας, περιλαμβανομένων 

κοινωνικών στόχων, μπορεί να 

αναπτυχθούν σε μεταγενέστερο στάδιο. 

βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες. 

Περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά με 

δραστηριότητες που συμβάλλουν σε 

άλλους στόχους βιωσιμότητας, 

περιλαμβανομένων κοινωνικών στόχων, 

μπορεί να αναπτυχθεί σε μεταγενέστερο 

στάδιο. 

_________________ _________________ 

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

Or. en 

 

Τροπολογία  134 

Anne Sander 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Τον Μάρτιο του 2018, η Επιτροπή 

δημοσίευσε σχέδιο δράσης με τίτλο 

«Χρηματοδότηση της βιώσιμης 

ανάπτυξης»25 για τη χάραξη μιας 

φιλόδοξης και ολοκληρωμένης 

στρατηγικής για τη βιώσιμη 

χρηματοδότηση. Ένας από τους στόχους 

που καθορίζονται στο εν λόγω σχέδιο 

δράσης είναι ο αναπροσανατολισμός των 

ροών κεφαλαίων προς βιώσιμες επενδύσεις 

προκειμένου να επιτευχθεί βιώσιμη και 

χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η 

καθιέρωση ενιαίου συστήματος 

ταξινόμησης για βιώσιμες 

δραστηριότητες συνιστά τη 

σημαντικότερη και επιτακτικότερη 

ενέργεια που προβλέπεται από το σχέδιο 

δράσης. Το σχέδιο δράσης αναγνωρίζει ότι 

η μετατόπιση των ροών κεφαλαίων προς 

περισσότερο βιώσιμες οικονομικές 

δραστηριότητες θα πρέπει να βασίζεται σε 

μια κοινή κατανόηση του τι σημαίνει 

«βιώσιμο». Ως πρώτο βήμα, η σαφής 

καθοδήγηση σχετικά με δραστηριότητες 

που αναγνωρίζεται πως συμβάλλουν σε 

(6) Τον Μάρτιο του 2018, η Επιτροπή 

δημοσίευσε σχέδιο δράσης με τίτλο 

«Χρηματοδότηση της βιώσιμης 

ανάπτυξης»25 για τη χάραξη μιας 

φιλόδοξης και ολοκληρωμένης 

στρατηγικής για τη βιώσιμη 

χρηματοδότηση. Ένας από τους στόχους 

που καθορίζονται στο εν λόγω σχέδιο 

δράσης είναι ο αναπροσανατολισμός των 

ροών κεφαλαίων προς βιώσιμες επενδύσεις 

προκειμένου να επιτευχθεί βιώσιμη και 

χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η 

καθιέρωση ενιαίου συστήματος 

ταξινόμησης και δεικτών αξιολόγησης του 

ανθρακικού αποτυπώματος των 

βιώσιμων δραστηριοτήτων συνιστά τη 

σημαντικότερη και επιτακτικότερη 

ενέργεια που προβλέπεται από το σχέδιο 

δράσης. Το σχέδιο δράσης αναγνωρίζει ότι 

η μετατόπιση των ροών κεφαλαίων προς 

περισσότερο βιώσιμες οικονομικές 

δραστηριότητες θα πρέπει να βασίζεται σε 

μια κοινή κατανόηση του τι σημαίνει 

«βιώσιμο». Ως πρώτο βήμα, η σαφής 

καθοδήγηση σχετικά με δραστηριότητες 
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περιβαλλοντικούς στόχους, θα πρέπει να 

συμβάλλει στην πληροφόρηση των 

επενδυτών σχετικά με επενδύσεις που 

χρηματοδοτούν περιβαλλοντικά βιώσιμες 

οικονομικές δραστηριότητες. Περαιτέρω 

καθοδήγηση σχετικά με δραστηριότητες 

που συμβάλλουν σε άλλους στόχους 

βιωσιμότητας, περιλαμβανομένων 

κοινωνικών στόχων, μπορεί να 

αναπτυχθούν σε μεταγενέστερο στάδιο. 

που αναγνωρίζεται πως συμβάλλουν σε 

περιβαλλοντικούς στόχους, θα πρέπει να 

συμβάλλει στην πληροφόρηση των 

επενδυτών σχετικά με επενδύσεις που 

χρηματοδοτούν περιβαλλοντικά βιώσιμες 

οικονομικές δραστηριότητες. Περαιτέρω 

καθοδήγηση σχετικά με δραστηριότητες 

που συμβάλλουν σε άλλους στόχους 

βιωσιμότητας, περιλαμβανομένων 

κοινωνικών στόχων, μπορεί να αναπτυχθεί 

σε μεταγενέστερο στάδιο. 

_________________ _________________ 

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

Or. en 

 

Τροπολογία  135 

Δημήτριος Παπαδημούλης 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Τον Μάρτιο του 2018, η Επιτροπή 

δημοσίευσε σχέδιο δράσης με τίτλο 

«Χρηματοδότηση της βιώσιμης 

ανάπτυξης»25 για τη χάραξη μιας 

φιλόδοξης και ολοκληρωμένης 

στρατηγικής για τη βιώσιμη 

χρηματοδότηση. Ένας από τους στόχους 

που καθορίζονται στο εν λόγω σχέδιο 

δράσης είναι ο αναπροσανατολισμός των 

ροών κεφαλαίων προς βιώσιμες επενδύσεις 

προκειμένου να επιτευχθεί βιώσιμη και 

χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η 

καθιέρωση ενιαίου συστήματος 

ταξινόμησης για βιώσιμες δραστηριότητες 

συνιστά τη σημαντικότερη και 

επιτακτικότερη ενέργεια που προβλέπεται 

από το σχέδιο δράσης. Το σχέδιο δράσης 

αναγνωρίζει ότι η μετατόπιση των ροών 

κεφαλαίων προς περισσότερο βιώσιμες 

οικονομικές δραστηριότητες θα πρέπει να 

βασίζεται σε μια κοινή κατανόηση του τι 

(6) Τον Μάρτιο του 2018, η Επιτροπή 

δημοσίευσε σχέδιο δράσης με τίτλο 

«Χρηματοδότηση της βιώσιμης 

ανάπτυξης»25 για τη χάραξη μιας 

φιλόδοξης και ολοκληρωμένης 

στρατηγικής για τη βιώσιμη 

χρηματοδότηση. Ένας από τους στόχους 

που καθορίζονται στο εν λόγω σχέδιο 

δράσης είναι ο αναπροσανατολισμός των 

ροών κεφαλαίων προς βιώσιμες επενδύσεις 

προκειμένου να επιτευχθεί βιώσιμη και 

χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η 

καθιέρωση ενιαίου συστήματος 

ταξινόμησης για βιώσιμες δραστηριότητες 

συνιστά τη σημαντικότερη και 

επιτακτικότερη ενέργεια που προβλέπεται 

από το σχέδιο δράσης. Το σχέδιο δράσης 

αναγνωρίζει ότι η μετατόπιση των ροών 

κεφαλαίων προς περισσότερο βιώσιμες 

οικονομικές δραστηριότητες θα πρέπει να 

βασίζεται σε μια κοινή κατανόηση του τι 



 

PE632.153v01-00 12/196 AM\1172566EL.docx 

EL 

σημαίνει «βιώσιμο». Ως πρώτο βήμα, η 

σαφής καθοδήγηση σχετικά με 

δραστηριότητες που αναγνωρίζεται πως 

συμβάλλουν σε περιβαλλοντικούς στόχους, 

θα πρέπει να συμβάλλει στην 

πληροφόρηση των επενδυτών σχετικά με 

επενδύσεις που χρηματοδοτούν 

περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 

δραστηριότητες. Περαιτέρω καθοδήγηση 

σχετικά με δραστηριότητες που 

συμβάλλουν σε άλλους στόχους 

βιωσιμότητας, περιλαμβανομένων 

κοινωνικών στόχων, μπορεί να 

αναπτυχθούν σε μεταγενέστερο στάδιο. 

σημαίνει «βιώσιμο». Ως πρώτο βήμα, η 

σαφής καθοδήγηση σχετικά με 

δραστηριότητες που αναγνωρίζεται πως 

συμβάλλουν σε περιβαλλοντικούς στόχους, 

θα πρέπει να συμβάλλει στην 

πληροφόρηση των επενδυτών σχετικά με 

επενδύσεις που χρηματοδοτούν 

περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 

δραστηριότητες. Περαιτέρω καθοδήγηση 

σχετικά με δραστηριότητες που 

συμβάλλουν σε άλλους στόχους 

βιωσιμότητας, περιλαμβανομένων 

κοινωνικών και σχετικών με τη 

διακυβέρνηση στόχων, θα πρέπει να 

αναπτυχθεί εντός σύντομης προθεσμίας 
σε μεταγενέστερο στάδιο. 

_________________ _________________ 

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

Or. en 

 

Τροπολογία  136 

Paul Tang, Pervenche Berès 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Τον Μάρτιο του 2018, η Επιτροπή 

δημοσίευσε σχέδιο δράσης με τίτλο 

«Χρηματοδότηση της βιώσιμης 

ανάπτυξης»25 για τη χάραξη μιας 

φιλόδοξης και ολοκληρωμένης 

στρατηγικής για τη βιώσιμη 

χρηματοδότηση. Ένας από τους στόχους 

που καθορίζονται στο εν λόγω σχέδιο 

δράσης είναι ο αναπροσανατολισμός των 

ροών κεφαλαίων προς βιώσιμες επενδύσεις 

προκειμένου να επιτευχθεί βιώσιμη και 

χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η 

καθιέρωση ενιαίου συστήματος 

ταξινόμησης για βιώσιμες δραστηριότητες 

συνιστά τη σημαντικότερη και 

επιτακτικότερη ενέργεια που προβλέπεται 

(6) Τον Μάρτιο του 2018, η Επιτροπή 

δημοσίευσε σχέδιο δράσης με τίτλο 

«Χρηματοδότηση της βιώσιμης 

ανάπτυξης»25 για τη χάραξη μιας 

φιλόδοξης και ολοκληρωμένης 

στρατηγικής για τη βιώσιμη 

χρηματοδότηση. Ένας από τους στόχους 

που καθορίζονται στο εν λόγω σχέδιο 

δράσης είναι ο αναπροσανατολισμός των 

ροών κεφαλαίων προς βιώσιμες επενδύσεις 

προκειμένου να επιτευχθεί βιώσιμη και 

χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η 

καθιέρωση ενιαίου συστήματος 

ταξινόμησης για βιώσιμες δραστηριότητες 

συνιστά τη σημαντικότερη και 

επιτακτικότερη ενέργεια που προβλέπεται 
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από το σχέδιο δράσης. Το σχέδιο δράσης 

αναγνωρίζει ότι η μετατόπιση των ροών 

κεφαλαίων προς περισσότερο βιώσιμες 

οικονομικές δραστηριότητες θα πρέπει να 

βασίζεται σε μια κοινή κατανόηση του τι 

σημαίνει «βιώσιμο». Ως πρώτο βήμα, η 

σαφής καθοδήγηση σχετικά με 

δραστηριότητες που αναγνωρίζεται πως 

συμβάλλουν σε περιβαλλοντικούς στόχους, 

θα πρέπει να συμβάλλει στην 

πληροφόρηση των επενδυτών σχετικά με 

επενδύσεις που χρηματοδοτούν 

περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 

δραστηριότητες. Περαιτέρω καθοδήγηση 

σχετικά με δραστηριότητες που 

συμβάλλουν σε άλλους στόχους 

βιωσιμότητας, περιλαμβανομένων 

κοινωνικών στόχων, μπορεί να 

αναπτυχθούν σε μεταγενέστερο στάδιο. 

από το σχέδιο δράσης. Το σχέδιο δράσης 

αναγνωρίζει ότι η μετατόπιση των ροών 

κεφαλαίων προς περισσότερο βιώσιμες 

οικονομικές δραστηριότητες θα πρέπει να 

βασίζεται σε μια κοινή κατανόηση του τι 

σημαίνει «βιώσιμο». Ως πρώτο βήμα, η 

σαφής καθοδήγηση σχετικά με 

δραστηριότητες που αναγνωρίζεται πως 

συμβάλλουν σε περιβαλλοντικούς στόχους, 

θα πρέπει να συμβάλλει στην 

πληροφόρηση των επενδυτών σχετικά με 

επενδύσεις που χρηματοδοτούν 

περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 

δραστηριότητες. Περαιτέρω καθοδήγηση 

σχετικά με δραστηριότητες που 

συμβάλλουν σε άλλους στόχους 

βιωσιμότητας, περιλαμβανομένων 

κοινωνικών στόχων, θα πρέπει να 

αναπτυχθεί παράλληλα. 

_________________ _________________ 

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

Or. en 

 

Τροπολογία  137 

Mireille D'Ornano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Τον Μάρτιο του 2018, η Επιτροπή 

δημοσίευσε σχέδιο δράσης με τίτλο 

«Χρηματοδότηση της βιώσιμης 

ανάπτυξης»25 για τη χάραξη μιας 

φιλόδοξης και ολοκληρωμένης 
στρατηγικής για τη βιώσιμη 

χρηματοδότηση. Ένας από τους στόχους 

που καθορίζονται στο εν λόγω σχέδιο 

δράσης είναι ο αναπροσανατολισμός των 

ροών κεφαλαίων προς βιώσιμες επενδύσεις 

προκειμένου να επιτευχθεί βιώσιμη και 

χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η 

καθιέρωση ενιαίου συστήματος 

(6) Τον Μάρτιο του 2018, η Επιτροπή 

δημοσίευσε σχέδιο δράσης με τίτλο 

«Χρηματοδότηση της βιώσιμης 

ανάπτυξης»25 για τη χάραξη μιας 

στρατηγικής για τη βιώσιμη 

χρηματοδότηση. Ένας από τους στόχους 

που καθορίζονται στο εν λόγω σχέδιο 

δράσης είναι ο αναπροσανατολισμός των 

ροών κεφαλαίων προς βιώσιμες επενδύσεις 

προκειμένου να επιτευχθεί βιώσιμη και 

χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η 

καθιέρωση ενιαίου συστήματος 

ταξινόμησης για βιώσιμες δραστηριότητες 
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ταξινόμησης για βιώσιμες δραστηριότητες 

συνιστά τη σημαντικότερη και 

επιτακτικότερη ενέργεια που προβλέπεται 

από το σχέδιο δράσης. Το σχέδιο δράσης 

αναγνωρίζει ότι η μετατόπιση των ροών 

κεφαλαίων προς περισσότερο βιώσιμες 

οικονομικές δραστηριότητες θα πρέπει να 

βασίζεται σε μια κοινή κατανόηση του τι 

σημαίνει «βιώσιμο». Ως πρώτο βήμα, η 

σαφής καθοδήγηση σχετικά με 

δραστηριότητες που αναγνωρίζεται πως 

συμβάλλουν σε περιβαλλοντικούς στόχους, 

θα πρέπει να συμβάλλει στην 

πληροφόρηση των επενδυτών σχετικά με 

επενδύσεις που χρηματοδοτούν 

περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 

δραστηριότητες. Περαιτέρω καθοδήγηση 

σχετικά με δραστηριότητες που 

συμβάλλουν σε άλλους στόχους 

βιωσιμότητας, περιλαμβανομένων 

κοινωνικών στόχων, μπορεί να 

αναπτυχθούν σε μεταγενέστερο στάδιο. 

συνιστά τη σημαντικότερη και 

επιτακτικότερη ενέργεια που προβλέπεται 

από το σχέδιο δράσης. Το σχέδιο δράσης 

αναγνωρίζει ότι η μετατόπιση των ροών 

κεφαλαίων προς περισσότερο βιώσιμες 

οικονομικές δραστηριότητες θα πρέπει να 

βασίζεται σε μια κοινή κατανόηση του τι 

σημαίνει «βιώσιμο». Ως πρώτο βήμα, η 

σαφής καθοδήγηση σχετικά με 

δραστηριότητες που αναγνωρίζεται πως 

συμβάλλουν σε περιβαλλοντικούς στόχους, 

θα πρέπει να συμβάλλει στην 

πληροφόρηση των επενδυτών σχετικά με 

επενδύσεις που χρηματοδοτούν 

περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 

δραστηριότητες. Περαιτέρω καθοδήγηση 

σχετικά με δραστηριότητες που 

συμβάλλουν σε άλλους στόχους 

βιωσιμότητας, περιλαμβανομένων 

κοινωνικών στόχων, μπορεί να 

αναπτυχθούν σε μεταγενέστερο στάδιο. 

_________________ _________________ 

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

Or. fr 

 

Τροπολογία  138 

Δημήτριος Παπαδημούλης 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (7α) Στην έκθεση του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου της 29ης Μαΐου 2018 

σχετικά με τη βιώσιμη χρηματοδότηση 

καθορίζονται τα βασικά στοιχεία των 

δεικτών αειφορίας και της ταξινόμησης 

ως κινήτρων για βιώσιμες επενδύσεις. Θα 

πρέπει να διασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ 

των συναφών νομοθετικών διατάξεων. 

Or. en 
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Τροπολογία  139 

Δημήτριος Παπαδημούλης 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (7β) Θα πρέπει να τονιστεί και να 

διασφαλιστεί η σημασία της διατήρησης 

της ισορροπίας μεταξύ των 

περιβαλλοντικών, κοινωνικών και 

σχετικών με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) 

διαστάσεων της βιώσιμης 

χρηματοδότησης και των επενδύσεων και 

να επιβληθεί μια περιβαλλοντικά 

ευαίσθητη και χωρίς κοινωνικούς 

αποκλεισμούς βιώσιμη ανάπτυξη. 

Or. en 

 

Τροπολογία  140 

Fulvio Martusciello 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (8α) Η κλίμακα της πρόκλησης απαιτεί 

τη σταδιακή μετατόπιση του συνόλου του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος και της 

οικονομίας σε μια θέση όπου θα είναι 

δυνατόν να λειτουργούν σε βιώσιμη βάση. 

Για τον σκοπό αυτόν, πρέπει η βιώσιμη 

χρηματοδότηση να ενσωματωθεί στο 

γενικό πλαίσιο και να ληφθεί υπόψη ο 

αντίκτυπος όλων των 

χρηματοπιστωτικών προϊόντων και 

υπηρεσιών που διατίθενται στο εμπόριο 

ως βιώσιμες στη βιωσιμότητα. 

Or. en 
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Τροπολογία  141 

Kay Swinburne 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (8α) Η κλίμακα της πρόκλησης, η 

οποία συνεπάγεται τη μετατόπιση του 

συνόλου του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος και της οικονομίας σε μια 

θέση όπου θα είναι δυνατόν να 

λειτουργούν σε βιώσιμη βάση, θα 

απαιτήσει μια σταδιακή εξέλιξη και μια 

προοδευτική χρονική μετάβαση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  142 

Κώστας Μαυρίδης 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (8α) Η κλίμακα της πρόκλησης απαιτεί 

τη σταδιακή μετατόπιση του συνόλου του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος ώστε να 

προωθηθεί η λειτουργία της οικονομίας 

σε βιώσιμη βάση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  143 

Miguel Viegas 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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(9) Η προσφορά χρηματοπιστωτικών 

προϊόντων που επιδιώκουν 

περιβαλλοντικά βιώσιμους στόχους 

συνιστά έναν αποτελεσματικό τρόπο για 

τη διοχέτευση ιδιωτικών επενδύσεων σε 

βιώσιμες δραστηριότητες. Οι εθνικές 

απαιτήσεις για την εμπορία 

χρηματοπιστωτικών προϊόντων και 

εταιρικών ομολόγων ως βιώσιμων 

επενδύσεων, ιδίως δε οι απαιτήσεις που 

επιτρέπουν σε συναφείς παράγοντες της 

αγοράς να χρησιμοποιούν εθνικό σήμα, 

αποσκοπούν στην ενίσχυση της 

εμπιστοσύνης των επενδυτών, ώστε να 

δημιουργείται ορατότητα και να 

αντιμετωπίζονται οι ανησυχίες σχετικά με 

την προβολή οικολογικού προσωπείου. Η 

προβολή οικολογικού προσωπείου 

αναφέρεται στην πρακτική της 

απόκτησης αθέμιτου ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος με την εμπορία 

χρηματοπιστωτικών προϊόντων ως 

φιλικών προς το περιβάλλον, ενώ στην 

πραγματικότητα δεν πληρούν βασικά 

περιβαλλοντικά πρότυπα. Επί του 

παρόντος, λίγα κράτη μέλη εφαρμόζουν 

συστήματα επισήμανσης. Τα συστήματα 

αυτά βασίζονται σε διαφορετικές 

ταξινομίες για την κατάταξη 

περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών 

δραστηριοτήτων. Δεδομένων των 

πολιτικών δεσμεύσεων στο πλαίσιο της 

συμφωνίας του Παρισιού και σε επίπεδο 

Ένωσης, είναι πιθανόν ολοένα και 

περισσότερα κράτη μέλη να καθιερώσουν 

συστήματα επισήμανσης ή άλλες 

απαιτήσεις για τους παράγοντες της 

αγοράς αναφορικά με χρηματοπιστωτικά 

προϊόντα ή εταιρικά ομόλογα τα οποία 

διατίθενται στο εμπόριο ως 

περιβαλλοντικά βιώσιμα. Με τον τρόπο 

αυτό, τα κράτη μέλη θα χρησιμοποιούσαν 

τις δικές τους εθνικές ταξινομίες για τους 

σκοπούς του προσδιορισμού των 

επενδύσεων που χαρακτηρίζονται ως 

βιώσιμες. Αν οι εν λόγω εθνικές 

απαιτήσεις βασίζονται σε διαφορετικά 

κριτήρια προσδιορισμού των 

(9) Τα αποτελέσματα που 

ανακοινώθηκαν πρόσφατα στην 24η 

Διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα, η οποία 

πραγματοποιήθηκε στην Πολωνία 

(COP24), καταδεικνύουν την αποτυχία 

όλων των αγορακεντρικών μέσων που 

έχουν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα για την 

επίλυση αυτού του επείγοντος 

προβλήματος της κλιματικής αλλαγής. 

Στο πλαίσιο αυτό, επιβάλλεται η ρήξη με 

όλες τις κατευθύνσεις που έχουν 

κυριαρχήσει μέχρι σήμερα στις 

περιβαλλοντικές πολιτικές. Είναι 

αναγκαίο να εφαρμοστεί μια συνεκτική 

ρυθμιστική προσέγγιση που βασίζεται 

στην εξασφάλιση της δημόσιας 

κυριότητας σε στρατηγικούς τομείς, 

όπως η ενέργεια, οι τράπεζες και οι 

μεταφορές. Χωρίς τις εν λόγω 

προϋποθέσεις, είναι σαφές ότι οι 

εκπομπές CO2 δεν θα μειωθούν επαρκώς 

για την επίτευξη του ουδέτερου ισοζυγίου 

του άνθρακα που απαιτείται για την 

επιβίωση του πλανήτη μας. 
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οικονομικών δραστηριοτήτων που 

χαρακτηρίζονται ως περιβαλλοντικά 

βιώσιμες, τότε οι διασυνοριακές 

επενδύσεις θα αποθαρρύνονται, λόγω των 

δυσκολιών ως προς τη σύγκριση των 

διαφορετικών επενδυτικών ευκαιριών. 

Επιπροσθέτως, οι οικονομικοί φορείς που 

επιθυμούν να προσελκύσουν επενδύσεις 

από ολόκληρη την Ένωση θα έπρεπε να 

πληρούν διαφορετικά κριτήρια στα 

διάφορα κράτη μέλη, προκειμένου οι 

δραστηριότητές τους να χαρακτηρίζονται 

ως περιβαλλοντικά βιώσιμες για τους 

σκοπούς των διαφορετικών σημάτων. 

Συνεπώς, η απουσία ομοιόμορφων 

κριτηρίων θα αυξήσει το κόστος και θα 

δημιουργήσει σημαντικό αντικίνητρο για 

τους οικονομικούς φορείς, με αποτέλεσμα 

να παρακωλύεται η πρόσβαση των 

βιώσιμων επενδύσεων στις 

διασυνοριακές κεφαλαιαγορές. Οι 

φραγμοί στην πρόσβαση στις 

διασυνοριακές κεφαλαιαγορές με σκοπό 

τη συγκέντρωση κεφαλαίων για βιώσιμα 

έργα αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω. 

Τα κριτήρια βάσει των οποίων 

προσδιορίζεται το κατά πόσον μια 

οικονομική δραστηριότητα είναι 

περιβαλλοντικά βιώσιμη θα πρέπει, 

επομένως, να εναρμονιστούν σε ενωσιακό 

επίπεδο, με σκοπό την άρση των 

εμποδίων στη λειτουργία της εσωτερικής 

αγοράς και την αποτροπή εμφάνισής τους 

στο μέλλον. Με την εν λόγω εναρμόνιση, 

θα είναι ευκολότερο για τους 

οικονομικούς φορείς να αντλούν 

χρηματοδότηση για τις πράσινες 

δραστηριότητές τους σε διασυνοριακό 

επίπεδο, καθώς οι οικονομικές 

δραστηριότητές τους θα είναι εφικτό να 

συγκριθούν με τη χρήση ομοιόμορφων 

κριτηρίων, ώστε να επιλεγούν ως 

υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού για 

περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις. Με 

τον τρόπο αυτό, θα διευκολυνθεί η 

διασυνοριακή προσέλκυση επενδύσεων 

εντός της Ένωσης. 
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Τροπολογία  144 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Η προσφορά χρηματοπιστωτικών 

προϊόντων που επιδιώκουν περιβαλλοντικά 

βιώσιμους στόχους συνιστά έναν 

αποτελεσματικό τρόπο για τη διοχέτευση 

ιδιωτικών επενδύσεων σε βιώσιμες 

δραστηριότητες. Οι εθνικές απαιτήσεις για 

την εμπορία χρηματοπιστωτικών 

προϊόντων και εταιρικών ομολόγων ως 

βιώσιμων επενδύσεων, ιδίως δε οι 

απαιτήσεις που επιτρέπουν σε συναφείς 

παράγοντες της αγοράς να χρησιμοποιούν 

εθνικό σήμα, αποσκοπούν στην ενίσχυση 

της εμπιστοσύνης των επενδυτών, ώστε να 

δημιουργείται ορατότητα και να 

αντιμετωπίζονται οι ανησυχίες σχετικά με 

την προβολή οικολογικού προσωπείου. Η 

προβολή οικολογικού προσωπείου 

αναφέρεται στην πρακτική της 

απόκτησης αθέμιτου ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος με την εμπορία 

χρηματοπιστωτικών προϊόντων ως 

φιλικών προς το περιβάλλον, ενώ στην 

πραγματικότητα δεν πληρούν βασικά 

περιβαλλοντικά πρότυπα. Επί του 

παρόντος, λίγα κράτη μέλη εφαρμόζουν 

συστήματα επισήμανσης. Τα συστήματα 

αυτά βασίζονται σε διαφορετικές 

ταξινομίες για την κατάταξη 

περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών 

δραστηριοτήτων. Δεδομένων των 

πολιτικών δεσμεύσεων στο πλαίσιο της 

συμφωνίας του Παρισιού και σε επίπεδο 

Ένωσης, είναι πιθανόν ολοένα και 

περισσότερα κράτη μέλη να καθιερώσουν 

συστήματα επισήμανσης ή άλλες 

απαιτήσεις για τους παράγοντες της 

αγοράς αναφορικά με χρηματοπιστωτικά 

προϊόντα ή εταιρικά ομόλογα τα οποία 

(9) Η προσφορά χρηματοπιστωτικών 

προϊόντων που επιδιώκουν περιβαλλοντικά 

και οικονομικά βιώσιμους στόχους 

συνιστά έναν αποτελεσματικό τρόπο για τη 

σταδιακή διοχέτευση ιδιωτικών 

επενδύσεων σε βιώσιμες δραστηριότητες. 

Οι εθνικές απαιτήσεις για την εμπορία 

χρηματοπιστωτικών προϊόντων και 

εταιρικών ομολόγων ως βιώσιμων 

επενδύσεων, ιδίως δε οι απαιτήσεις που 

επιτρέπουν σε συναφείς παράγοντες της 

αγοράς να χρησιμοποιούν εθνικό σήμα, 

αποσκοπούν στην ενίσχυση της 

εμπιστοσύνης των επενδυτών, ώστε να 

δημιουργείται ορατότητα και να 

αντιμετωπίζονται οι ανησυχίες σχετικά με 

την προβολή οικολογικού προσωπείου. Επί 

του παρόντος, λίγα κράτη μέλη 

εφαρμόζουν συστήματα επισήμανσης. Τα 

συστήματα αυτά βασίζονται σε 

διαφορετικές ταξινομίες για την κατάταξη 

περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών 

δραστηριοτήτων. Αν οι εν λόγω εθνικές 

απαιτήσεις βασίζονται σε διαφορετικά 

κριτήρια προσδιορισμού των οικονομικών 

δραστηριοτήτων που χαρακτηρίζονται ως 

περιβαλλοντικά βιώσιμες, τότε οι 

διασυνοριακές επενδύσεις θα 

αποθαρρύνονται, λόγω των δυσκολιών ως 

προς τη σύγκριση των διαφορετικών 

επενδυτικών ευκαιριών. Επιπροσθέτως, οι 

οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να 

προσελκύσουν επενδύσεις από ολόκληρη 

την Ένωση θα έπρεπε να πληρούν 

διαφορετικά κριτήρια στα διάφορα κράτη 

μέλη, προκειμένου οι δραστηριότητές τους 

να χαρακτηρίζονται ως περιβαλλοντικά 

βιώσιμες για τους σκοπούς των 
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διατίθενται στο εμπόριο ως 

περιβαλλοντικά βιώσιμα. Με τον τρόπο 

αυτό, τα κράτη μέλη θα χρησιμοποιούσαν 

τις δικές τους εθνικές ταξινομίες για τους 

σκοπούς του προσδιορισμού των 

επενδύσεων που χαρακτηρίζονται ως 

βιώσιμες. Αν οι εν λόγω εθνικές 

απαιτήσεις βασίζονται σε διαφορετικά 

κριτήρια προσδιορισμού των οικονομικών 

δραστηριοτήτων που χαρακτηρίζονται ως 

περιβαλλοντικά βιώσιμες, τότε οι 

διασυνοριακές επενδύσεις θα 

αποθαρρύνονται, λόγω των δυσκολιών ως 

προς τη σύγκριση των διαφορετικών 

επενδυτικών ευκαιριών. Επιπροσθέτως, οι 

οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να 

προσελκύσουν επενδύσεις από ολόκληρη 

την Ένωση θα έπρεπε να πληρούν 

διαφορετικά κριτήρια στα διάφορα κράτη 

μέλη, προκειμένου οι δραστηριότητές τους 

να χαρακτηρίζονται ως περιβαλλοντικά 

βιώσιμες για τους σκοπούς των 

διαφορετικών σημάτων. Συνεπώς, η 

απουσία ομοιόμορφων κριτηρίων θα 

αυξήσει το κόστος και θα δημιουργήσει 

σημαντικό αντικίνητρο για τους 

οικονομικούς φορείς, με αποτέλεσμα να 

παρακωλύεται η πρόσβαση των βιώσιμων 

επενδύσεων στις διασυνοριακές 

κεφαλαιαγορές. Οι φραγμοί στην 

πρόσβαση στις διασυνοριακές 

κεφαλαιαγορές με σκοπό τη συγκέντρωση 

κεφαλαίων για βιώσιμα έργα αναμένεται 

να αυξηθούν περαιτέρω. Τα κριτήρια βάσει 

των οποίων προσδιορίζεται το κατά πόσον 

μια οικονομική δραστηριότητα είναι 

περιβαλλοντικά βιώσιμη θα πρέπει, 

επομένως, να εναρμονιστούν σε ενωσιακό 

επίπεδο, με σκοπό την άρση των εμποδίων 

στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και 

την αποτροπή εμφάνισής τους στο μέλλον. 

Με την εν λόγω εναρμόνιση, θα είναι 

ευκολότερο για τους οικονομικούς φορείς 

να αντλούν χρηματοδότηση για τις 

πράσινες δραστηριότητές τους σε 

διασυνοριακό επίπεδο, καθώς οι 

οικονομικές δραστηριότητές τους θα είναι 

εφικτό να συγκριθούν με τη χρήση 

διαφορετικών σημάτων. Συνεπώς, η 

απουσία ομοιόμορφων κριτηρίων θα 

αυξήσει το κόστος και θα δημιουργήσει 

σημαντικό αντικίνητρο για τους 

οικονομικούς φορείς, με αποτέλεσμα να 

παρακωλύεται η πρόσβαση των βιώσιμων 

επενδύσεων στις διασυνοριακές 

κεφαλαιαγορές. Οι φραγμοί στην 

πρόσβαση στις διασυνοριακές 

κεφαλαιαγορές με σκοπό τη συγκέντρωση 

κεφαλαίων για βιώσιμα έργα αναμένεται 

να αυξηθούν περαιτέρω. Τα κριτήρια βάσει 

των οποίων προσδιορίζεται το κατά πόσον 

μια οικονομική δραστηριότητα είναι 

περιβαλλοντικά και οικονομικά βιώσιμη 

θα πρέπει, επομένως, να εναρμονιστούν 

σταδιακά σε ενωσιακό επίπεδο, με σκοπό 

την άρση των εμποδίων στη λειτουργία της 

εσωτερικής αγοράς και την αποτροπή 

εμφάνισής τους στο μέλλον. Με την εν 

λόγω εναρμόνιση, θα είναι ευκολότερο για 

τους οικονομικούς φορείς να αντλούν 

χρηματοδότηση για τις πράσινες 

δραστηριότητές τους σε διασυνοριακό 

επίπεδο, καθώς οι οικονομικές 

δραστηριότητές τους θα είναι εφικτό να 

συγκριθούν με τη χρήση ομοιόμορφων 

κριτηρίων, ώστε να επιλεγούν ως 

υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού για 

περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις. Με 

τον τρόπο αυτό, θα διευκολυνθεί η 

διασυνοριακή προσέλκυση επενδύσεων 

εντός της Ένωσης. 
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ομοιόμορφων κριτηρίων, ώστε να 

επιλεγούν ως υποκείμενα στοιχεία 

ενεργητικού για περιβαλλοντικά βιώσιμες 

επενδύσεις. Με τον τρόπο αυτό, θα 

διευκολυνθεί η διασυνοριακή προσέλκυση 

επενδύσεων εντός της Ένωσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  145 

Elena Gentile 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Η προσφορά χρηματοπιστωτικών 

προϊόντων που επιδιώκουν περιβαλλοντικά 

βιώσιμους στόχους συνιστά έναν 

αποτελεσματικό τρόπο για τη διοχέτευση 

ιδιωτικών επενδύσεων σε βιώσιμες 

δραστηριότητες. Οι εθνικές απαιτήσεις για 

την εμπορία χρηματοπιστωτικών 

προϊόντων και εταιρικών ομολόγων ως 

βιώσιμων επενδύσεων, ιδίως δε οι 

απαιτήσεις που επιτρέπουν σε συναφείς 

παράγοντες της αγοράς να χρησιμοποιούν 

εθνικό σήμα, αποσκοπούν στην ενίσχυση 

της εμπιστοσύνης των επενδυτών, ώστε να 

δημιουργείται ορατότητα και να 

αντιμετωπίζονται οι ανησυχίες σχετικά με 

την προβολή οικολογικού προσωπείου. Η 

προβολή οικολογικού προσωπείου 

αναφέρεται στην πρακτική της απόκτησης 

αθέμιτου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

με την εμπορία χρηματοπιστωτικών 

προϊόντων ως φιλικών προς το περιβάλλον, 

ενώ στην πραγματικότητα δεν πληρούν 

βασικά περιβαλλοντικά πρότυπα. Επί του 

παρόντος, λίγα κράτη μέλη εφαρμόζουν 

συστήματα επισήμανσης. Τα συστήματα 

αυτά βασίζονται σε διαφορετικές 

ταξινομίες για την κατάταξη 

περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών 

δραστηριοτήτων. Δεδομένων των 

(9) Η προσφορά χρηματοπιστωτικών 

προϊόντων και υπηρεσιών που επιδιώκουν 

περιβαλλοντικά βιώσιμους στόχους 

συνιστά έναν αποτελεσματικό τρόπο για τη 

διοχέτευση και τη σταδιακή στροφή των 

ιδιωτικών επενδύσεων σε βιώσιμες 

δραστηριότητες. Οι εθνικές απαιτήσεις για 

την εμπορία χρηματοπιστωτικών 

προϊόντων και εταιρικών ομολόγων ως 

βιώσιμων επενδύσεων, ιδίως δε οι 

απαιτήσεις που επιτρέπουν σε συναφείς 

παράγοντες της αγοράς να χρησιμοποιούν 

εθνικό σήμα, αποσκοπούν στην ενίσχυση 

της εμπιστοσύνης των επενδυτών, ώστε να 

δημιουργείται ορατότητα και να 

αντιμετωπίζονται οι ανησυχίες σχετικά με 

την προβολή οικολογικού προσωπείου. Η 

προβολή οικολογικού προσωπείου 

αναφέρεται στην πρακτική της απόκτησης 

αθέμιτου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

με την εμπορία χρηματοπιστωτικών 

προϊόντων ως φιλικών προς το περιβάλλον, 

ενώ στην πραγματικότητα δεν πληρούν 

βασικά περιβαλλοντικά πρότυπα. Επί του 

παρόντος, λίγα κράτη μέλη εφαρμόζουν 

συστήματα επισήμανσης. Τα συστήματα 

αυτά βασίζονται σε διαφορετικές 

ταξινομίες για την κατάταξη 

περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών 
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πολιτικών δεσμεύσεων στο πλαίσιο της 

συμφωνίας του Παρισιού και σε επίπεδο 

Ένωσης, είναι πιθανόν ολοένα και 

περισσότερα κράτη μέλη να καθιερώσουν 

συστήματα επισήμανσης ή άλλες 

απαιτήσεις για τους παράγοντες της 

αγοράς αναφορικά με χρηματοπιστωτικά 

προϊόντα ή εταιρικά ομόλογα τα οποία 

διατίθενται στο εμπόριο ως 

περιβαλλοντικά βιώσιμα. Με τον τρόπο 

αυτό, τα κράτη μέλη θα χρησιμοποιούσαν 

τις δικές τους εθνικές ταξινομίες για τους 

σκοπούς του προσδιορισμού των 

επενδύσεων που χαρακτηρίζονται ως 

βιώσιμες. Αν οι εν λόγω εθνικές 

απαιτήσεις βασίζονται σε διαφορετικά 

κριτήρια προσδιορισμού των οικονομικών 

δραστηριοτήτων που χαρακτηρίζονται ως 

περιβαλλοντικά βιώσιμες, τότε οι 

διασυνοριακές επενδύσεις θα 

αποθαρρύνονται, λόγω των δυσκολιών ως 

προς τη σύγκριση των διαφορετικών 

επενδυτικών ευκαιριών. Επιπροσθέτως, οι 

οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να 

προσελκύσουν επενδύσεις από ολόκληρη 

την Ένωση θα έπρεπε να πληρούν 

διαφορετικά κριτήρια στα διάφορα κράτη 

μέλη, προκειμένου οι δραστηριότητές τους 

να χαρακτηρίζονται ως περιβαλλοντικά 

βιώσιμες για τους σκοπούς των 

διαφορετικών σημάτων. Συνεπώς, η 

απουσία ομοιόμορφων κριτηρίων θα 

αυξήσει το κόστος και θα δημιουργήσει 

σημαντικό αντικίνητρο για τους 

οικονομικούς φορείς, με αποτέλεσμα να 

παρακωλύεται η πρόσβαση των βιώσιμων 

επενδύσεων στις διασυνοριακές 

κεφαλαιαγορές. Οι φραγμοί στην 

πρόσβαση στις διασυνοριακές 

κεφαλαιαγορές με σκοπό τη συγκέντρωση 

κεφαλαίων για βιώσιμα έργα αναμένεται 

να αυξηθούν περαιτέρω. Τα κριτήρια βάσει 

των οποίων προσδιορίζεται το κατά πόσον 

μια οικονομική δραστηριότητα είναι 

περιβαλλοντικά βιώσιμη θα πρέπει, 

επομένως, να εναρμονιστούν σε ενωσιακό 

επίπεδο, με σκοπό την άρση των εμποδίων 

στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και 

δραστηριοτήτων. Δεδομένων των 

πολιτικών δεσμεύσεων στο πλαίσιο της 

συμφωνίας του Παρισιού και σε επίπεδο 

Ένωσης, είναι πιθανόν ολοένα και 

περισσότερα κράτη μέλη να καθιερώσουν 

συστήματα επισήμανσης ή άλλες 

απαιτήσεις για τους παράγοντες της 

αγοράς αναφορικά με χρηματοπιστωτικά 

προϊόντα ή εταιρικά ομόλογα τα οποία 

διατίθενται στο εμπόριο ως 

περιβαλλοντικά βιώσιμα. Με τον τρόπο 

αυτό, τα κράτη μέλη θα χρησιμοποιούσαν 

τις δικές τους εθνικές ταξινομίες για τους 

σκοπούς του προσδιορισμού των 

επενδύσεων που χαρακτηρίζονται ως 

βιώσιμες. Αν οι εν λόγω εθνικές 

απαιτήσεις βασίζονται σε διαφορετικά 

κριτήρια προσδιορισμού των οικονομικών 

δραστηριοτήτων που χαρακτηρίζονται ως 

περιβαλλοντικά βιώσιμες, τότε οι 

διασυνοριακές επενδύσεις θα 

αποθαρρύνονται, λόγω των δυσκολιών ως 

προς τη σύγκριση των διαφορετικών 

επενδυτικών ευκαιριών. Επιπροσθέτως, οι 

οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να 

προσελκύσουν επενδύσεις από ολόκληρη 

την Ένωση θα έπρεπε να πληρούν 

διαφορετικά κριτήρια στα διάφορα κράτη 

μέλη, προκειμένου οι δραστηριότητές τους 

να χαρακτηρίζονται ως περιβαλλοντικά 

βιώσιμες για τους σκοπούς των 

διαφορετικών σημάτων. Συνεπώς, η 

απουσία ομοιόμορφων κριτηρίων θα 

αυξήσει το κόστος και θα δημιουργήσει 

σημαντικό αντικίνητρο για τους 

οικονομικούς φορείς, με αποτέλεσμα να 

παρακωλύεται η πρόσβαση των βιώσιμων 

επενδύσεων στις διασυνοριακές 

κεφαλαιαγορές. Οι φραγμοί στην 

πρόσβαση στις διασυνοριακές 

κεφαλαιαγορές με σκοπό τη συγκέντρωση 

κεφαλαίων για βιώσιμα έργα αναμένεται 

να αυξηθούν περαιτέρω. Τα κριτήρια βάσει 

των οποίων προσδιορίζεται το κατά πόσον 

μια οικονομική δραστηριότητα είναι 

περιβαλλοντικά βιώσιμη θα πρέπει, 

επομένως, να εναρμονιστούν σε ενωσιακό 

επίπεδο, με σκοπό την άρση των εμποδίων 
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την αποτροπή εμφάνισής τους στο μέλλον. 

Με την εν λόγω εναρμόνιση, θα είναι 

ευκολότερο για τους οικονομικούς φορείς 

να αντλούν χρηματοδότηση για τις 

πράσινες δραστηριότητές τους σε 

διασυνοριακό επίπεδο, καθώς οι 

οικονομικές δραστηριότητές τους θα είναι 

εφικτό να συγκριθούν με τη χρήση 

ομοιόμορφων κριτηρίων, ώστε να 

επιλεγούν ως υποκείμενα στοιχεία 

ενεργητικού για περιβαλλοντικά βιώσιμες 

επενδύσεις. Με τον τρόπο αυτό, θα 

διευκολυνθεί η διασυνοριακή προσέλκυση 

επενδύσεων εντός της Ένωσης. 

στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και 

την αποτροπή εμφάνισής τους στο μέλλον. 

Με την εν λόγω εναρμόνιση, θα είναι 

ευκολότερο για τους οικονομικούς φορείς 

να αντλούν χρηματοδότηση για τις 

πράσινες δραστηριότητές τους σε 

διασυνοριακό επίπεδο, καθώς οι 

οικονομικές δραστηριότητές τους θα είναι 

εφικτό να συγκριθούν με τη χρήση 

ομοιόμορφων κριτηρίων, ώστε να 

επιλεγούν ως υποκείμενα στοιχεία 

ενεργητικού για περιβαλλοντικά βιώσιμες 

επενδύσεις. Με τον τρόπο αυτό, θα 

διευκολυνθεί η διασυνοριακή προσέλκυση 

επενδύσεων εντός της Ένωσης. 

Or. en 
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(9) Η προσφορά χρηματοπιστωτικών 

προϊόντων που επιδιώκουν περιβαλλοντικά 

βιώσιμους στόχους συνιστά έναν 

αποτελεσματικό τρόπο για τη διοχέτευση 

ιδιωτικών επενδύσεων σε βιώσιμες 

δραστηριότητες. Οι εθνικές απαιτήσεις για 

την εμπορία χρηματοπιστωτικών 

προϊόντων και εταιρικών ομολόγων ως 

βιώσιμων επενδύσεων, ιδίως δε οι 

απαιτήσεις που επιτρέπουν σε συναφείς 

παράγοντες της αγοράς να χρησιμοποιούν 

εθνικό σήμα, αποσκοπούν στην ενίσχυση 

της εμπιστοσύνης των επενδυτών, ώστε να 

δημιουργείται ορατότητα και να 

αντιμετωπίζονται οι ανησυχίες σχετικά με 

την προβολή οικολογικού προσωπείου. Η 

προβολή οικολογικού προσωπείου 

αναφέρεται στην πρακτική της απόκτησης 

αθέμιτου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

με την εμπορία χρηματοπιστωτικών 

(9) Η προσφορά χρηματοπιστωτικών 

προϊόντων που επιδιώκουν περιβαλλοντικά 

βιώσιμους στόχους συνιστά έναν 

αποτελεσματικό τρόπο για τη διοχέτευση 

ιδιωτικών επενδύσεων σε βιώσιμες 

δραστηριότητες. Οι εθνικές απαιτήσεις για 

την εμπορία χρηματοπιστωτικών 

προϊόντων και εταιρικών ομολόγων ως 

βιώσιμων επενδύσεων, ιδίως δε οι 

απαιτήσεις που επιτρέπουν σε συναφείς 

παράγοντες της αγοράς να χρησιμοποιούν 

εθνικό σήμα, αποσκοπούν στην ενίσχυση 

της εμπιστοσύνης των επενδυτών, ώστε να 

δημιουργείται ορατότητα και να 

αντιμετωπίζονται οι ανησυχίες σχετικά με 

την προβολή οικολογικού προσωπείου. Η 

προβολή οικολογικού προσωπείου 

αναφέρεται στην πρακτική της απόκτησης 

αθέμιτου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

με την εμπορία χρηματοπιστωτικών 
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προϊόντων ως φιλικών προς το περιβάλλον, 

ενώ στην πραγματικότητα δεν πληρούν 

βασικά περιβαλλοντικά πρότυπα. Επί του 

παρόντος, λίγα κράτη μέλη εφαρμόζουν 

συστήματα επισήμανσης. Τα συστήματα 

αυτά βασίζονται σε διαφορετικές 

ταξινομίες για την κατάταξη 

περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών 

δραστηριοτήτων. Δεδομένων των 

πολιτικών δεσμεύσεων στο πλαίσιο της 

συμφωνίας του Παρισιού και σε επίπεδο 

Ένωσης, είναι πιθανόν ολοένα και 

περισσότερα κράτη μέλη να καθιερώσουν 

συστήματα επισήμανσης ή άλλες 

απαιτήσεις για τους παράγοντες της 

αγοράς αναφορικά με χρηματοπιστωτικά 

προϊόντα ή εταιρικά ομόλογα τα οποία 

διατίθενται στο εμπόριο ως 

περιβαλλοντικά βιώσιμα. Με τον τρόπο 

αυτό, τα κράτη μέλη θα χρησιμοποιούσαν 

τις δικές τους εθνικές ταξινομίες για τους 

σκοπούς του προσδιορισμού των 

επενδύσεων που χαρακτηρίζονται ως 

βιώσιμες. Αν οι εν λόγω εθνικές 

απαιτήσεις βασίζονται σε διαφορετικά 

κριτήρια προσδιορισμού των οικονομικών 

δραστηριοτήτων που χαρακτηρίζονται ως 

περιβαλλοντικά βιώσιμες, τότε οι 

διασυνοριακές επενδύσεις θα 

αποθαρρύνονται, λόγω των δυσκολιών ως 

προς τη σύγκριση των διαφορετικών 

επενδυτικών ευκαιριών. Επιπροσθέτως, οι 

οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να 

προσελκύσουν επενδύσεις από ολόκληρη 

την Ένωση θα έπρεπε να πληρούν 

διαφορετικά κριτήρια στα διάφορα κράτη 

μέλη, προκειμένου οι δραστηριότητές τους 

να χαρακτηρίζονται ως περιβαλλοντικά 

βιώσιμες για τους σκοπούς των 

διαφορετικών σημάτων. Συνεπώς, η 

απουσία ομοιόμορφων κριτηρίων θα 

αυξήσει το κόστος και θα δημιουργήσει 

σημαντικό αντικίνητρο για τους 

οικονομικούς φορείς, με αποτέλεσμα να 

παρακωλύεται η πρόσβαση των βιώσιμων 

επενδύσεων στις διασυνοριακές 

κεφαλαιαγορές. Οι φραγμοί στην 

πρόσβαση στις διασυνοριακές 

προϊόντων ως φιλικών προς το περιβάλλον, 

ενώ στην πραγματικότητα δεν πληρούν 

βασικά περιβαλλοντικά πρότυπα. Επί του 

παρόντος, λίγα κράτη μέλη εφαρμόζουν 

συστήματα επισήμανσης. Τα συστήματα 

αυτά βασίζονται σε διαφορετικές 

ταξινομίες για την κατάταξη 

περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών 

δραστηριοτήτων. Δεδομένων των 

πολιτικών δεσμεύσεων στο πλαίσιο της 

συμφωνίας του Παρισιού και σε επίπεδο 

Ένωσης, είναι δυνατόν ολοένα και 

περισσότερα κράτη μέλη να καθιερώσουν 

συστήματα επισήμανσης ή άλλες 

απαιτήσεις για τους παράγοντες της 

αγοράς αναφορικά με χρηματοπιστωτικά 

προϊόντα ή εταιρικά ομόλογα τα οποία 

διατίθενται στο εμπόριο ως 

περιβαλλοντικά βιώσιμα. Με τον τρόπο 

αυτό, τα κράτη μέλη θα χρησιμοποιούσαν 

τις δικές τους εθνικές ταξινομίες για τους 

σκοπούς του προσδιορισμού των 

επενδύσεων που χαρακτηρίζονται ως 

βιώσιμες. Αν οι εν λόγω εθνικές 

απαιτήσεις βασίζονται σε διαφορετικά 

κριτήρια προσδιορισμού των οικονομικών 

δραστηριοτήτων που χαρακτηρίζονται ως 

περιβαλλοντικά βιώσιμες, τότε οι 

διασυνοριακές επενδύσεις θα 

αποθαρρύνονται, λόγω των δυσκολιών ως 

προς τη σύγκριση των διαφορετικών 

επενδυτικών ευκαιριών. Επιπροσθέτως, οι 

οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να 

προσελκύσουν επενδύσεις από ολόκληρη 

την Ένωση θα έπρεπε να πληρούν 

διαφορετικά κριτήρια στα διάφορα κράτη 

μέλη, προκειμένου οι δραστηριότητές τους 

να χαρακτηρίζονται ως περιβαλλοντικά 

βιώσιμες για τους σκοπούς των 

διαφορετικών σημάτων. Συνεπώς, η 

απουσία ομοιόμορφων κριτηρίων θα 

αυξήσει το κόστος και θα δημιουργήσει 

σημαντικό αντικίνητρο για τους 

οικονομικούς φορείς, με αποτέλεσμα να 

παρακωλύεται η πρόσβαση των βιώσιμων 

επενδύσεων στις διασυνοριακές 

κεφαλαιαγορές. Οι φραγμοί στην 

πρόσβαση στις διασυνοριακές 
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κεφαλαιαγορές με σκοπό τη συγκέντρωση 

κεφαλαίων για βιώσιμα έργα αναμένεται 

να αυξηθούν περαιτέρω. Τα κριτήρια βάσει 

των οποίων προσδιορίζεται το κατά πόσον 

μια οικονομική δραστηριότητα είναι 

περιβαλλοντικά βιώσιμη θα πρέπει, 

επομένως, να εναρμονιστούν σε ενωσιακό 

επίπεδο, με σκοπό την άρση των εμποδίων 

στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και 

την αποτροπή εμφάνισής τους στο μέλλον. 

Με την εν λόγω εναρμόνιση, θα είναι 

ευκολότερο για τους οικονομικούς φορείς 

να αντλούν χρηματοδότηση για τις 

πράσινες δραστηριότητές τους σε 

διασυνοριακό επίπεδο, καθώς οι 

οικονομικές δραστηριότητές τους θα είναι 

εφικτό να συγκριθούν με τη χρήση 

ομοιόμορφων κριτηρίων, ώστε να 

επιλεγούν ως υποκείμενα στοιχεία 

ενεργητικού για περιβαλλοντικά βιώσιμες 

επενδύσεις. Με τον τρόπο αυτό, θα 

διευκολυνθεί η διασυνοριακή προσέλκυση 

επενδύσεων εντός της Ένωσης. 

κεφαλαιαγορές με σκοπό τη συγκέντρωση 

κεφαλαίων για βιώσιμα έργα αναμένεται 

να αυξηθούν περαιτέρω. Τα κριτήρια βάσει 

των οποίων προσδιορίζεται το κατά πόσον 

μια οικονομική δραστηριότητα είναι 

περιβαλλοντικά βιώσιμη θα μπορούσαν να 

εναρμονιστούν σε ενωσιακό επίπεδο, ως 

λύση, με σκοπό την άρση των εμποδίων 

στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και 

την αποτροπή εμφάνισής τους στο μέλλον. 

Με την εν λόγω εναρμόνιση, θα είναι 

ευκολότερο για τους οικονομικούς φορείς 

να αντλούν χρηματοδότηση για τις 

πράσινες δραστηριότητές τους σε 

διασυνοριακό επίπεδο, καθώς οι 

οικονομικές δραστηριότητές τους θα είναι 

εφικτό να συγκριθούν με τη χρήση 

ομοιόμορφων κριτηρίων, ώστε να 

επιλεγούν ως υποκείμενα στοιχεία 

ενεργητικού για περιβαλλοντικά βιώσιμες 

επενδύσεις. Με τον τρόπο αυτό, θα 

διευκολυνθεί η διασυνοριακή προσέλκυση 

επενδύσεων εντός της Ένωσης. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  147 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Η προσφορά χρηματοπιστωτικών 

προϊόντων που επιδιώκουν περιβαλλοντικά 

βιώσιμους στόχους συνιστά έναν 

αποτελεσματικό τρόπο για τη διοχέτευση 

ιδιωτικών επενδύσεων σε βιώσιμες 

δραστηριότητες. Οι εθνικές απαιτήσεις για 

την εμπορία χρηματοπιστωτικών 

προϊόντων και εταιρικών ομολόγων ως 

βιώσιμων επενδύσεων, ιδίως δε οι 

απαιτήσεις που επιτρέπουν σε συναφείς 

παράγοντες της αγοράς να χρησιμοποιούν 

εθνικό σήμα, αποσκοπούν στην ενίσχυση 

(9) Η προσφορά χρηματοπιστωτικών 

προϊόντων που διατίθενται στην αγορά ως 

περιβαλλοντικά βιώσιμα και επιδιώκουν 

περιβαλλοντικά βιώσιμους στόχους 

συνιστά έναν αποτελεσματικό τρόπο για τη 

διοχέτευση ιδιωτικών επενδύσεων σε 

βιώσιμες δραστηριότητες. Οι εθνικές 

απαιτήσεις για την εμπορία 

χρηματοπιστωτικών προϊόντων και 

εταιρικών ομολόγων ως βιώσιμων 

επενδύσεων, ιδίως δε οι απαιτήσεις που 

επιτρέπουν σε συναφείς παράγοντες της 
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της εμπιστοσύνης των επενδυτών, ώστε να 

δημιουργείται ορατότητα και να 

αντιμετωπίζονται οι ανησυχίες σχετικά με 

την προβολή οικολογικού προσωπείου. Η 

προβολή οικολογικού προσωπείου 

αναφέρεται στην πρακτική της απόκτησης 

αθέμιτου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

με την εμπορία χρηματοπιστωτικών 

προϊόντων ως φιλικών προς το περιβάλλον, 

ενώ στην πραγματικότητα δεν πληρούν 

βασικά περιβαλλοντικά πρότυπα. Επί του 

παρόντος, λίγα κράτη μέλη εφαρμόζουν 

συστήματα επισήμανσης. Τα συστήματα 

αυτά βασίζονται σε διαφορετικές 

ταξινομίες για την κατάταξη 

περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών 

δραστηριοτήτων. Δεδομένων των 

πολιτικών δεσμεύσεων στο πλαίσιο της 

συμφωνίας του Παρισιού και σε επίπεδο 

Ένωσης, είναι πιθανόν ολοένα και 

περισσότερα κράτη μέλη να καθιερώσουν 

συστήματα επισήμανσης ή άλλες 

απαιτήσεις για τους παράγοντες της 

αγοράς αναφορικά με χρηματοπιστωτικά 

προϊόντα ή εταιρικά ομόλογα τα οποία 

διατίθενται στο εμπόριο ως 

περιβαλλοντικά βιώσιμα. Με τον τρόπο 

αυτό, τα κράτη μέλη θα χρησιμοποιούσαν 

τις δικές τους εθνικές ταξινομίες για τους 

σκοπούς του προσδιορισμού των 

επενδύσεων που χαρακτηρίζονται ως 

βιώσιμες. Αν οι εν λόγω εθνικές 

απαιτήσεις βασίζονται σε διαφορετικά 

κριτήρια προσδιορισμού των οικονομικών 

δραστηριοτήτων που χαρακτηρίζονται ως 

περιβαλλοντικά βιώσιμες, τότε οι 

διασυνοριακές επενδύσεις θα 

αποθαρρύνονται, λόγω των δυσκολιών ως 

προς τη σύγκριση των διαφορετικών 

επενδυτικών ευκαιριών. Επιπροσθέτως, οι 

οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να 

προσελκύσουν επενδύσεις από ολόκληρη 

την Ένωση θα έπρεπε να πληρούν 

διαφορετικά κριτήρια στα διάφορα κράτη 

μέλη, προκειμένου οι δραστηριότητές τους 

να χαρακτηρίζονται ως περιβαλλοντικά 

βιώσιμες για τους σκοπούς των 

διαφορετικών σημάτων. Συνεπώς, η 

αγοράς να χρησιμοποιούν εθνικό σήμα, 

αποσκοπούν στην ενίσχυση της 

εμπιστοσύνης των επενδυτών, ώστε να 

δημιουργείται ορατότητα και να 

αντιμετωπίζονται οι ανησυχίες σχετικά με 

την προβολή οικολογικού προσωπείου. Η 

προβολή οικολογικού προσωπείου 

αναφέρεται στην πρακτική της απόκτησης 

αθέμιτου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

με την εμπορία χρηματοπιστωτικών 

προϊόντων ως φιλικών προς το περιβάλλον, 

ενώ στην πραγματικότητα δεν πληρούν 

βασικά περιβαλλοντικά πρότυπα. Επί του 

παρόντος, λίγα κράτη μέλη εφαρμόζουν 

συστήματα επισήμανσης. Τα συστήματα 

αυτά βασίζονται σε διαφορετικές 

ταξινομίες για την κατάταξη 

περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών 

δραστηριοτήτων. Δεδομένων των 

πολιτικών δεσμεύσεων στο πλαίσιο της 

συμφωνίας του Παρισιού και σε επίπεδο 

Ένωσης, είναι πιθανόν ολοένα και 

περισσότερα κράτη μέλη να καθιερώσουν 

συστήματα επισήμανσης ή άλλες 

απαιτήσεις για τους παράγοντες της 

αγοράς αναφορικά με χρηματοπιστωτικά 

προϊόντα ή εταιρικά ομόλογα τα οποία 

διατίθενται στο εμπόριο ως 

περιβαλλοντικά βιώσιμα. Με τον τρόπο 

αυτό, τα κράτη μέλη θα χρησιμοποιούσαν 

τις δικές τους εθνικές ταξινομίες για τους 

σκοπούς του προσδιορισμού των 

επενδύσεων που χαρακτηρίζονται ως 

βιώσιμες. Αν οι εν λόγω εθνικές 

απαιτήσεις βασίζονται σε διαφορετικά 

κριτήρια προσδιορισμού των οικονομικών 

δραστηριοτήτων που χαρακτηρίζονται ως 

περιβαλλοντικά βιώσιμες, τότε οι 

διασυνοριακές επενδύσεις θα 

αποθαρρύνονται, λόγω των δυσκολιών ως 

προς τη σύγκριση των διαφορετικών 

επενδυτικών ευκαιριών. Επιπροσθέτως, οι 

οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να 

προσελκύσουν επενδύσεις από ολόκληρη 

την Ένωση θα έπρεπε να πληρούν 

διαφορετικά κριτήρια στα διάφορα κράτη 

μέλη, προκειμένου οι δραστηριότητές τους 

να χαρακτηρίζονται ως περιβαλλοντικά 
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απουσία ομοιόμορφων κριτηρίων θα 

αυξήσει το κόστος και θα δημιουργήσει 

σημαντικό αντικίνητρο για τους 

οικονομικούς φορείς, με αποτέλεσμα να 

παρακωλύεται η πρόσβαση των βιώσιμων 

επενδύσεων στις διασυνοριακές 

κεφαλαιαγορές. Οι φραγμοί στην 

πρόσβαση στις διασυνοριακές 

κεφαλαιαγορές με σκοπό τη συγκέντρωση 

κεφαλαίων για βιώσιμα έργα αναμένεται 

να αυξηθούν περαιτέρω. Τα κριτήρια βάσει 

των οποίων προσδιορίζεται το κατά πόσον 

μια οικονομική δραστηριότητα είναι 

περιβαλλοντικά βιώσιμη θα πρέπει, 

επομένως, να εναρμονιστούν σε ενωσιακό 

επίπεδο, με σκοπό την άρση των εμποδίων 

στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και 

την αποτροπή εμφάνισής τους στο μέλλον. 

Με την εν λόγω εναρμόνιση, θα είναι 

ευκολότερο για τους οικονομικούς φορείς 

να αντλούν χρηματοδότηση για τις 

πράσινες δραστηριότητές τους σε 

διασυνοριακό επίπεδο, καθώς οι 

οικονομικές δραστηριότητές τους θα είναι 

εφικτό να συγκριθούν με τη χρήση 

ομοιόμορφων κριτηρίων, ώστε να 

επιλεγούν ως υποκείμενα στοιχεία 

ενεργητικού για περιβαλλοντικά βιώσιμες 

επενδύσεις. Με τον τρόπο αυτό, θα 

διευκολυνθεί η διασυνοριακή προσέλκυση 

επενδύσεων εντός της Ένωσης. 

βιώσιμες για τους σκοπούς των 

διαφορετικών σημάτων. Συνεπώς, η 

απουσία ομοιόμορφων κριτηρίων θα 

αυξήσει το κόστος και θα δημιουργήσει 

σημαντικό αντικίνητρο για τους 

οικονομικούς φορείς, με αποτέλεσμα να 

παρακωλύεται η πρόσβαση των βιώσιμων 

επενδύσεων στις διασυνοριακές 

κεφαλαιαγορές. Οι φραγμοί στην 

πρόσβαση στις διασυνοριακές 

κεφαλαιαγορές με σκοπό τη συγκέντρωση 

κεφαλαίων για βιώσιμα έργα αναμένεται 

να αυξηθούν περαιτέρω. Τα κριτήρια βάσει 

των οποίων προσδιορίζεται το κατά πόσον 

μια οικονομική δραστηριότητα είναι 

περιβαλλοντικά βιώσιμη θα πρέπει, 

επομένως, να εναρμονιστούν σε ενωσιακό 

επίπεδο, με σκοπό την άρση των εμποδίων 

στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και 

την αποτροπή εμφάνισής τους στο μέλλον. 

Με την εν λόγω εναρμόνιση, θα είναι 

ευκολότερο για τους οικονομικούς φορείς 

να αντλούν χρηματοδότηση για τις 

πράσινες δραστηριότητές τους σε 

διασυνοριακό επίπεδο, καθώς οι 

οικονομικές δραστηριότητές τους θα είναι 

εφικτό να συγκριθούν με τη χρήση 

ομοιόμορφων κριτηρίων, ώστε να 

επιλεγούν ως υποκείμενα στοιχεία 

ενεργητικού για περιβαλλοντικά βιώσιμες 

επενδύσεις. Με τον τρόπο αυτό, θα 

διευκολυνθεί η διασυνοριακή προσέλκυση 

επενδύσεων εντός της Ένωσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  148 

Pavel Poc 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (9α) Το πλαίσιο ταξινόμησης για 

βιώσιμες επενδύσεις θα πρέπει 
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πρωτίστως να έχει σκοπό τη διευκόλυνση 

των επενδύσεων αυτού του τύπου και να 

μην αποτελεί μέσο αναγκαστικής 

αναδιανομής των επενδύσεων από άλλα 

έργα. Το πλαίσιο ταξινόμησης για 

βιώσιμες επενδύσεις δεν θα πρέπει να 

επηρεάζει σημαντικά τη 

διαθεσιμότητα/κόστος άλλων μορφών 

χρηματοδότησης. Είναι αναγκαίο να 

εξεταστεί ο αντίκτυπος που μπορεί να 

έχουν τα «βιώσιμα» μέσα στις «μη 

βιώσιμες» επενδύσεις που έχουν 

πραγματοποιηθεί σε προγενέστερο χρόνο. 

Είναι επίσης σημαντικό να οριστεί ότι ο 

παρών κανονισμός θα εφαρμόζεται μόνο 

στις νέες επενδύσεις, προκειμένου να 

αποφευχθεί η αναδρομική ισχύς. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Too strict sustainability framework could pose a large threat for conventional energy 

generation assets, which are still in many countries the backbone of energy system and are 

granting the security of energy supply to customers. If any investment labelled as non-

sustainable would be fundamentally disadvantaged, that could lead to significant risk of 

security of supply failure and higher energy prices for customers. Also reduced cost of capital 

to hold sustainable investments by banks may result in providing funding for risky projects 

only because they display sustainable features. 

 

Τροπολογία  149 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (9α) Επιπροσθέτως, η σήμανση 

χρηματοπιστωτικών προϊόντων ή 

εταιρικών ομολόγων ως περιβαλλοντικά 

επιζήμιων βάσει ενιαίων κριτηρίων θα 

παρείχε πρόσθετες πληροφορίες για την 

αγορά όσον αφορά τις οικονομικές 

δραστηριότητες που θίγουν σημαντικά 

τους περιβαλλοντικούς στόχους και θα 
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επέτρεπε στη χρηματοπιστωτική αγορά 

να διοχετεύσει σταδιακά τις ιδιωτικές 

επενδύσεις σε περιβαλλοντικά ουδέτερες 

οικονομικές δραστηριότητες, που δεν 

φέρουν ειδική σήμανση, ή σε 

περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 

δραστηριότητες. Θα δώσει επίσης τη 

δυνατότητα στην Ένωση και στα κράτη 

μέλη να δώσουν τέλος στη δημόσια 

χρηματοδοτική στήριξη επενδύσεων που 

επιβαρύνουν σημαντικά τους 

περιβαλλοντικούς στόχους. 

Or. en 

 

Τροπολογία  150 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Ulrike Müller, 

Elsi Katainen, Petri Sarvamaa 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (9α) Για να μπορέσει η Ένωση να 

εκπληρώσει τις περιβαλλοντικές και τις 

κλιματικές δεσμεύσεις της, πρέπει να 

κινητοποιηθούν ιδιωτικές επενδύσεις. Για 

την επίτευξη του στόχου αυτού, 

απαιτούνται μακροπρόθεσμος 

σχεδιασμός, καθώς και ρυθμιστική 

σταθερότητα και προβλεψιμότητα για 

τους επενδυτές. Είναι συνεπώς 

σημαντικό, προκειμένου να διασφαλιστεί 

ένα συνεκτικό πλαίσιο πολιτικής για 

βιώσιμες επενδύσεις, να βασίζονται οι 

διατάξεις του παρόντος κανονισμού στην 

υφιστάμενη ενωσιακή νομοθεσία. 

Or. en 

 

Τροπολογία  151 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (9α) Για την επίτευξη των 

περιβαλλοντικών και των κλιματικών 

στόχων της Ένωσης απαιτούνται 

ιδιωτικές επενδύσεις. Για την 

κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων, 

είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ένα 

συνεκτικό πλαίσιο πολιτικής για βιώσιμες 

επενδύσεις. Για τον σκοπό αυτόν, 

απαιτούνται ρυθμιστική σταθερότητα και 

προβλεψιμότητα για τους επενδυτές σε 

μακροπρόθεσμη βάση. Ως εκ τούτου, 

είναι σημαντικό οι διατάξεις του 

παρόντος κανονισμού να βασίζονται στην 

υφιστάμενη ενωσιακή νομοθεσία. 

Or. en 

 

Τροπολογία  152 

Fulvio Martusciello 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Επιπλέον, αν οι συμμετέχοντες 

στην αγορά δεν παρέχουν εξηγήσεις στους 

επενδυτές σχετικά με τον τρόπο που οι 

δραστηριότητες στις οποίες επενδύουν 

συμβάλλουν σε περιβαλλοντικούς στόχους, 

ή με το κατά πόσο χρησιμοποιούν 

διαφορετικές έννοιες όταν εξηγούν τι 

σημαίνει «βιώσιμη» οικονομική 

δραστηριότητα, ο έλεγχος και η σύγκριση 

των διάφορων χρηματοπιστωτικών 

προϊόντων θα συνεπάγονται δυσανάλογο 

φόρτο για τους επενδυτές. Έχει 

διαπιστωθεί ότι η διαδικασία αυτή 

αποθαρρύνει τις επενδύσεις σε πράσινα 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Επιπλέον, η 

έλλειψη εμπιστοσύνης των επενδυτών έχει 

(10) Επιπλέον, αν οι συμμετέχοντες 

στην αγορά δεν δημοσιοποιούν με ποιον 

τρόπο οι δραστηριότητες στις οποίες 

επενδύουν συμβάλλουν σε 

περιβαλλοντικούς στόχους, ή αν 

χρησιμοποιούν διαφορετικές παραμέτρους 

και κριτήρια για να προσδιορίσουν τι 

σημαίνει «βιώσιμη» οικονομική 

δραστηριότητα, ο έλεγχος και η σύγκριση 

των διάφορων χρηματοπιστωτικών 

προϊόντων θα συνεπάγονται δυσανάλογο 

φόρτο για τους επενδυτές. Έχει 

διαπιστωθεί ότι η διαδικασία αυτή 

αποθαρρύνει τις επενδύσεις σε βιώσιμα 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Επιπλέον, η 

έλλειψη εμπιστοσύνης των επενδυτών έχει 
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μείζονες επιζήμιες επιπτώσεις στην αγορά 

βιώσιμων επενδύσεων. Έχει επίσης 

αποδειχτεί ότι εθνικοί κανόνες ή 

πρωτοβουλίες βασιζόμενες στην αγορά, 

που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση του 

εν λόγω ζητήματος εντός των εθνικών 

συνόρων, θα οδηγήσουν σε 

κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς. 

Εάν οι συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές δημοσιοποιούν 

τον τρόπο με τον οποίο τα 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα τα οποία 

προβάλλονται ως φιλικά προς το 

περιβάλλον ικανοποιούν περιβαλλοντικούς 

στόχους και, για τις εν λόγω 

δημοσιοποιήσεις, χρησιμοποιούν σε 

ολόκληρη την Ένωση κοινά κριτήρια 

προσδιορισμού των περιβαλλοντικά 

βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων, 

αυτό θα διευκολύνει τους επενδυτές να 

συγκρίνουν τις ευκαιρίες για επενδύσεις 

φιλικές προς το περιβάλλον σε 

διασυνοριακό επίπεδο. Οι επενδυτές θα 

επενδύουν σε πράσινα χρηματοπιστωτικά 

προϊόντα με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε 

ολόκληρη την Ένωση, με αποτέλεσμα να 

βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής 

αγοράς. 

μείζονες επιζήμιες επιπτώσεις στην αγορά 

βιώσιμων επενδύσεων. Έχει επίσης 

αποδειχτεί ότι εθνικοί κανόνες ή 

πρωτοβουλίες βασιζόμενες στην αγορά, 

που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση του 

εν λόγω ζητήματος εντός των εθνικών 

συνόρων, θα οδηγήσουν σε 

κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς. 

Εάν οι συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές δημοσιοποιούν 

τον τρόπο με τον οποίο τα 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα τα οποία 

προβάλλονται ως φιλικά προς το 

περιβάλλον ικανοποιούν περιβαλλοντικούς 

στόχους και, για τις εν λόγω 

δημοσιοποιήσεις, χρησιμοποιούν σε 

ολόκληρη την Ένωση κοινά κριτήρια 

προσδιορισμού των περιβαλλοντικά 

βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων, 

αυτό θα διευκολύνει τους επενδυτές να 

συγκρίνουν τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο 

που έχουν οι ευκαιρίες για επενδύσεις σε 

διασυνοριακό επίπεδο. Οι επενδυτές θα 

επενδύουν σε πράσινα χρηματοπιστωτικά 

προϊόντα με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε 

ολόκληρη την Ένωση, με αποτέλεσμα να 

βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής 

αγοράς. 

Or. en 

 

Τροπολογία  153 

Elena Gentile 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Επιπλέον, αν οι συμμετέχοντες 

στην αγορά δεν παρέχουν εξηγήσεις στους 

επενδυτές σχετικά με τον τρόπο που οι 

δραστηριότητες στις οποίες επενδύουν 

συμβάλλουν σε περιβαλλοντικούς στόχους, 

ή με το κατά πόσο χρησιμοποιούν 

διαφορετικές έννοιες όταν εξηγούν τι 

(10) Επιπλέον, αν οι συμμετέχοντες 

στην αγορά δεν δημοσιοποιούν με ποιον 

τρόπο οι δραστηριότητες στις οποίες 

επενδύουν συμβάλλουν σε 

περιβαλλοντικούς στόχους, ή αν 

χρησιμοποιούν διαφορετικές παραμέτρους 

και κριτήρια για να προσδιορίσουν τι 
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σημαίνει «βιώσιμη» οικονομική 

δραστηριότητα, ο έλεγχος και η σύγκριση 

των διάφορων χρηματοπιστωτικών 

προϊόντων θα συνεπάγονται δυσανάλογο 

φόρτο για τους επενδυτές. Έχει 

διαπιστωθεί ότι η διαδικασία αυτή 

αποθαρρύνει τις επενδύσεις σε πράσινα 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Επιπλέον, η 

έλλειψη εμπιστοσύνης των επενδυτών έχει 

μείζονες επιζήμιες επιπτώσεις στην αγορά 

βιώσιμων επενδύσεων. Έχει επίσης 

αποδειχτεί ότι εθνικοί κανόνες ή 

πρωτοβουλίες βασιζόμενες στην αγορά, 

που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση του 

εν λόγω ζητήματος εντός των εθνικών 

συνόρων, θα οδηγήσουν σε 

κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς. 

Εάν οι συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές δημοσιοποιούν 

τον τρόπο με τον οποίο τα 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα τα οποία 

προβάλλονται ως φιλικά προς το 

περιβάλλον ικανοποιούν περιβαλλοντικούς 

στόχους και, για τις εν λόγω 

δημοσιοποιήσεις, χρησιμοποιούν σε 

ολόκληρη την Ένωση κοινά κριτήρια 

προσδιορισμού των περιβαλλοντικά 

βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων, 

αυτό θα διευκολύνει τους επενδυτές να 

συγκρίνουν τις ευκαιρίες για επενδύσεις 

φιλικές προς το περιβάλλον σε 

διασυνοριακό επίπεδο. Οι επενδυτές θα 

επενδύουν σε πράσινα χρηματοπιστωτικά 

προϊόντα με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε 

ολόκληρη την Ένωση, με αποτέλεσμα να 

βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής 

αγοράς. 

σημαίνει «βιώσιμη» οικονομική 

δραστηριότητα, ο έλεγχος και η σύγκριση 

των διάφορων χρηματοπιστωτικών 

προϊόντων θα συνεπάγονται δυσανάλογο 

φόρτο για τους επενδυτές. Έχει 

διαπιστωθεί ότι η διαδικασία αυτή 

αποθαρρύνει τις επενδύσεις σε βιώσιμα 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Επιπλέον, η 

έλλειψη εμπιστοσύνης των επενδυτών έχει 

μείζονες επιζήμιες επιπτώσεις στην αγορά 

βιώσιμων επενδύσεων. Έχει επίσης 

αποδειχτεί ότι εθνικοί κανόνες ή 

πρωτοβουλίες βασιζόμενες στην αγορά, 

που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση του 

εν λόγω ζητήματος εντός των εθνικών 

συνόρων, θα οδηγήσουν σε 

κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς. 

Εάν οι συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές δημοσιοποιούν 

τον τρόπο με τον οποίο τα 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα τα οποία 

προβάλλονται ως φιλικά προς το 

περιβάλλον ικανοποιούν περιβαλλοντικούς 

στόχους και, για τις εν λόγω 

δημοσιοποιήσεις, χρησιμοποιούν σε 

ολόκληρη την Ένωση κοινά κριτήρια 

προσδιορισμού των περιβαλλοντικά 

βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων, 

αυτό θα διευκολύνει τους επενδυτές να 

συγκρίνουν τις ευκαιρίες για επενδύσεις 

φιλικές προς το περιβάλλον σε 

διασυνοριακό επίπεδο. Οι επενδυτές θα 

επενδύουν σε πράσινα χρηματοπιστωτικά 

προϊόντα με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε 

ολόκληρη την Ένωση, με αποτέλεσμα να 

βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής 

αγοράς. 

Or. en 

 

Τροπολογία  154 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Επιπλέον, αν οι συμμετέχοντες 

στην αγορά δεν παρέχουν εξηγήσεις στους 

επενδυτές σχετικά με τον τρόπο που οι 

δραστηριότητες στις οποίες επενδύουν 

συμβάλλουν σε περιβαλλοντικούς στόχους, 

ή με το κατά πόσο χρησιμοποιούν 

διαφορετικές έννοιες όταν εξηγούν τι 

σημαίνει «βιώσιμη» οικονομική 

δραστηριότητα, ο έλεγχος και η σύγκριση 

των διάφορων χρηματοπιστωτικών 

προϊόντων θα συνεπάγονται δυσανάλογο 

φόρτο για τους επενδυτές. Έχει 

διαπιστωθεί ότι η διαδικασία αυτή 

αποθαρρύνει τις επενδύσεις σε πράσινα 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Επιπλέον, η 

έλλειψη εμπιστοσύνης των επενδυτών έχει 

μείζονες επιζήμιες επιπτώσεις στην αγορά 

βιώσιμων επενδύσεων. Έχει επίσης 

αποδειχτεί ότι εθνικοί κανόνες ή 

πρωτοβουλίες βασιζόμενες στην αγορά, 

που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση του 

εν λόγω ζητήματος εντός των εθνικών 

συνόρων, θα οδηγήσουν σε 

κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς. 

Εάν οι συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές δημοσιοποιούν 

τον τρόπο με τον οποίο τα 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα τα οποία 

προβάλλονται ως φιλικά προς το 

περιβάλλον ικανοποιούν περιβαλλοντικούς 

στόχους και, για τις εν λόγω 

δημοσιοποιήσεις, χρησιμοποιούν σε 

ολόκληρη την Ένωση κοινά κριτήρια 

προσδιορισμού των περιβαλλοντικά 

βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων, 

αυτό θα διευκολύνει τους επενδυτές να 

συγκρίνουν τις ευκαιρίες για επενδύσεις 

φιλικές προς το περιβάλλον σε 

διασυνοριακό επίπεδο. Οι επενδυτές θα 

επενδύουν σε πράσινα χρηματοπιστωτικά 

προϊόντα με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε 

ολόκληρη την Ένωση, με αποτέλεσμα να 

βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής 

αγοράς. 

(10) Επιπλέον, αν οι συμμετέχοντες 

στην αγορά δεν παρέχουν εξηγήσεις στους 

επενδυτές σχετικά με τον τρόπο που οι 

δραστηριότητες στις οποίες επενδύουν 

συμβάλλουν σε περιβαλλοντικούς στόχους, 

ή με το κατά πόσο χρησιμοποιούν 

διαφορετικές έννοιες όταν εξηγούν τι 

σημαίνει «βιώσιμη» οικονομική 

δραστηριότητα, ο έλεγχος και η σύγκριση 

των διάφορων χρηματοπιστωτικών 

προϊόντων θα συνεπάγονται δυσανάλογο 

φόρτο για τους επενδυτές. Έχει 

διαπιστωθεί ότι η διαδικασία αυτή 

αποθαρρύνει τις επενδύσεις σε πράσινα 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Επιπλέον, η 

έλλειψη εμπιστοσύνης των επενδυτών έχει 

μείζονες επιζήμιες επιπτώσεις στην αγορά 

βιώσιμων επενδύσεων. Έχει επίσης 

αποδειχτεί ότι εθνικοί κανόνες ή 

πρωτοβουλίες βασιζόμενες στην αγορά, 

που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση του 

εν λόγω ζητήματος εντός των εθνικών 

συνόρων, θα οδηγήσουν σε 

κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς. 

Εάν οι συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές δημοσιοποιούν 

τον τρόπο με τον οποίο τα 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα τα οποία 

προβάλλονται ως φιλικά προς το 

περιβάλλον ικανοποιούν περιβαλλοντικούς 

στόχους και, για τις εν λόγω 

δημοσιοποιήσεις, χρησιμοποιούν σε 

ολόκληρη την Ένωση κοινά κριτήρια 

προσδιορισμού των περιβαλλοντικά 

βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων, 

αυτό θα διευκολύνει τους επενδυτές να 

συγκρίνουν τις ευκαιρίες για επενδύσεις 

φιλικές προς το περιβάλλον σε 

διασυνοριακό επίπεδο και θα δώσει 

κίνητρα στις εταιρείες στις οποίες 

γίνονται επενδύσεις για να αυξήσουν τη 

βιωσιμότητα των επιχειρηματικών τους 

μοντέλων. Οι επενδυτές θα επενδύουν σε 

πράσινα χρηματοπιστωτικά προϊόντα με 

μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε ολόκληρη την 

Ένωση, με αποτέλεσμα να βελτιωθεί η 
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λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 

Or. en 

 

Τροπολογία  155 

Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Επιπλέον, αν οι συμμετέχοντες 

στην αγορά δεν παρέχουν εξηγήσεις στους 

επενδυτές σχετικά με τον τρόπο που οι 

δραστηριότητες στις οποίες επενδύουν 

συμβάλλουν σε περιβαλλοντικούς στόχους, 

ή με το κατά πόσο χρησιμοποιούν 

διαφορετικές έννοιες όταν εξηγούν τι 

σημαίνει «βιώσιμη» οικονομική 

δραστηριότητα, ο έλεγχος και η σύγκριση 

των διάφορων χρηματοπιστωτικών 

προϊόντων θα συνεπάγονται δυσανάλογο 

φόρτο για τους επενδυτές. Έχει 

διαπιστωθεί ότι η διαδικασία αυτή 

αποθαρρύνει τις επενδύσεις σε πράσινα 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Επιπλέον, η 

έλλειψη εμπιστοσύνης των επενδυτών έχει 

μείζονες επιζήμιες επιπτώσεις στην αγορά 

βιώσιμων επενδύσεων. Έχει επίσης 

αποδειχτεί ότι εθνικοί κανόνες ή 

πρωτοβουλίες βασιζόμενες στην αγορά, 

που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση του 

εν λόγω ζητήματος εντός των εθνικών 

συνόρων, θα οδηγήσουν σε 

κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς. 

Εάν οι συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές δημοσιοποιούν 

τον τρόπο με τον οποίο τα 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα τα οποία 

προβάλλονται ως φιλικά προς το 

περιβάλλον ικανοποιούν περιβαλλοντικούς 

στόχους και, για τις εν λόγω 

δημοσιοποιήσεις, χρησιμοποιούν σε 

ολόκληρη την Ένωση κοινά κριτήρια 

προσδιορισμού των περιβαλλοντικά 

(10) Επιπλέον, αν οι συμμετέχοντες 

στην αγορά δεν παρέχουν εξηγήσεις στους 

επενδυτές σχετικά με τον τρόπο που οι 

δραστηριότητες στις οποίες επενδύουν 

συμβάλλουν σε περιβαλλοντικούς στόχους, 

ή με το κατά πόσο χρησιμοποιούν 

διαφορετικές έννοιες όταν εξηγούν τι 

σημαίνει «βιώσιμη» οικονομική 

δραστηριότητα, ο έλεγχος και η σύγκριση 

των διάφορων χρηματοπιστωτικών 

προϊόντων θα συνεπάγονται δυσανάλογο 

φόρτο για τους επενδυτές. Έχει 

διαπιστωθεί ότι η διαδικασία αυτή 

αποθαρρύνει τις επενδύσεις σε βιώσιμα 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Επιπλέον, η 

έλλειψη εμπιστοσύνης των επενδυτών έχει 

μείζονες επιζήμιες επιπτώσεις στην αγορά 

βιώσιμων επενδύσεων. Έχει επίσης 

αποδειχτεί ότι εθνικοί κανόνες ή 

πρωτοβουλίες βασιζόμενες στην αγορά, 

που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση του 

εν λόγω ζητήματος εντός των εθνικών 

συνόρων, θα οδηγήσουν σε 

κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς. 

Εάν οι συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές δημοσιοποιούν 

τον τρόπο με τον οποίο τα 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα τα οποία 

προβάλλονται ως φιλικά προς το 

περιβάλλον ικανοποιούν περιβαλλοντικούς 

στόχους και, για τις εν λόγω 

δημοσιοποιήσεις, χρησιμοποιούν σε 

ολόκληρη την Ένωση κοινά κριτήρια 

προσδιορισμού των περιβαλλοντικά 



 

AM\1172566EL.docx 35/196 PE632.153v01-00 

 EL 

βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων, 

αυτό θα διευκολύνει τους επενδυτές να 

συγκρίνουν τις ευκαιρίες για επενδύσεις 

φιλικές προς το περιβάλλον σε 

διασυνοριακό επίπεδο. Οι επενδυτές θα 

επενδύουν σε πράσινα χρηματοπιστωτικά 

προϊόντα με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε 

ολόκληρη την Ένωση, με αποτέλεσμα να 

βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής 

αγοράς. 

βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων, 

αυτό θα διευκολύνει τους επενδυτές να 

συγκρίνουν τις ευκαιρίες για επενδύσεις 

φιλικές προς το περιβάλλον σε 

διασυνοριακό επίπεδο. Οι επενδυτές θα 

επενδύουν σε βιώσιμα χρηματοπιστωτικά 

προϊόντα με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε 

ολόκληρη την Ένωση, με αποτέλεσμα να 

βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής 

αγοράς. 

Or. en 

 

Τροπολογία  156 

Mireille D'Ornano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Επιπλέον, αν οι συμμετέχοντες 

στην αγορά δεν παρέχουν εξηγήσεις στους 

επενδυτές σχετικά με τον τρόπο που οι 

δραστηριότητες στις οποίες επενδύουν 

συμβάλλουν σε περιβαλλοντικούς στόχους, 

ή με το κατά πόσο χρησιμοποιούν 

διαφορετικές έννοιες όταν εξηγούν τι 

σημαίνει «βιώσιμη» οικονομική 

δραστηριότητα, ο έλεγχος και η σύγκριση 

των διάφορων χρηματοπιστωτικών 

προϊόντων θα συνεπάγονται δυσανάλογο 

φόρτο για τους επενδυτές. Έχει 

διαπιστωθεί ότι η διαδικασία αυτή 

αποθαρρύνει τις επενδύσεις σε πράσινα 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Επιπλέον, η 

έλλειψη εμπιστοσύνης των επενδυτών έχει 

μείζονες επιζήμιες επιπτώσεις στην αγορά 

βιώσιμων επενδύσεων. Έχει επίσης 

αποδειχτεί ότι εθνικοί κανόνες ή 

πρωτοβουλίες βασιζόμενες στην αγορά, 

που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση του 

εν λόγω ζητήματος εντός των εθνικών 

συνόρων, θα οδηγήσουν σε 

κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς. 

Εάν οι συμμετέχοντες στις 

(10) Επιπλέον, αν οι συμμετέχοντες 

στην αγορά δεν παρέχουν εξηγήσεις στους 

επενδυτές σχετικά με τον τρόπο που οι 

δραστηριότητες στις οποίες επενδύουν 

συμβάλλουν σε περιβαλλοντικούς στόχους, 

ή με το κατά πόσο χρησιμοποιούν 

διαφορετικές έννοιες όταν εξηγούν τι 

σημαίνει «βιώσιμη» οικονομική 

δραστηριότητα, ο έλεγχος και η σύγκριση 

των διάφορων χρηματοπιστωτικών 

προϊόντων θα συνεπάγονται δυσανάλογο 

φόρτο για τους επενδυτές. Έχει 

διαπιστωθεί ότι η διαδικασία αυτή 

αποθαρρύνει τις επενδύσεις σε πράσινα 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Επιπλέον, η 

έλλειψη εμπιστοσύνης των επενδυτών έχει 

μείζονες επιζήμιες επιπτώσεις στην αγορά 

βιώσιμων επενδύσεων. Επίσης, ορισμένοι 

υποστηρίζουν ότι εθνικοί κανόνες ή 

πρωτοβουλίες βασιζόμενες στην αγορά, 

που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση του 

εν λόγω ζητήματος εντός των εθνικών 

συνόρων, θα οδηγήσουν σε 

κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς. 

Εάν οι συμμετέχοντες στις 
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χρηματοπιστωτικές αγορές δημοσιοποιούν 

τον τρόπο με τον οποίο τα 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα τα οποία 

προβάλλονται ως φιλικά προς το 

περιβάλλον ικανοποιούν περιβαλλοντικούς 

στόχους και, για τις εν λόγω 

δημοσιοποιήσεις, χρησιμοποιούν σε 

ολόκληρη την Ένωση κοινά κριτήρια 

προσδιορισμού των περιβαλλοντικά 

βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων, 

αυτό θα διευκολύνει τους επενδυτές να 

συγκρίνουν τις ευκαιρίες για επενδύσεις 

φιλικές προς το περιβάλλον σε 

διασυνοριακό επίπεδο. Οι επενδυτές θα 

επενδύουν σε πράσινα χρηματοπιστωτικά 

προϊόντα με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε 

ολόκληρη την Ένωση, με αποτέλεσμα να 

βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής 

αγοράς. 

χρηματοπιστωτικές αγορές δημοσιοποιούν 

τον τρόπο με τον οποίο τα 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα τα οποία 

προβάλλονται ως φιλικά προς το 

περιβάλλον ικανοποιούν περιβαλλοντικούς 

στόχους και, για τις εν λόγω 

δημοσιοποιήσεις, χρησιμοποιούν σε 

ολόκληρη την Ένωση κοινά κριτήρια 

προσδιορισμού των περιβαλλοντικά 

βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων, 

αυτό θα διευκολύνει τους επενδυτές να 

συγκρίνουν τις ευκαιρίες για επενδύσεις 

φιλικές προς το περιβάλλον σε 

διασυνοριακό επίπεδο. Οι επενδυτές θα 

επενδύουν σε πράσινα χρηματοπιστωτικά 

προϊόντα με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε 

ολόκληρη την Ένωση, με αποτέλεσμα να 

βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής 

αγοράς. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  157 

Fulvio Martusciello 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (10α) Οι δείκτες θα πρέπει να 

εναρμονιστούν με βάση τις υφιστάμενες 

εργασίες, όπως το έργο της Επιτροπής, 

του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Περιβάλλοντος και του ΟΟΣΑ, μεταξύ 

άλλων, και θα πρέπει να αποτυπώνουν τις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις στις 

εκπομπές CO2 και άλλων ρύπων, τη 

βιοποικιλότητα, την παραγωγή 

αποβλήτων, τη χρήση ενέργειας και 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τις 

πρώτες ύλες, το νερό και την άμεση και 

έμμεση χρήση γης, όπως ορίζεται στο 

πλαίσιο παρακολούθησης της Επιτροπής 

για την κυκλική οικονομία (COM/2018/29 

final), το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την 
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κυκλική οικονομία (COM/2015/0614 

final) και στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2015, 

σχετικά με την αποδοτικότητα των 

πόρων: προς μια κυκλική οικονομία 

[2014/2208(INI)]. Επιπλέον, οι δείκτες θα 

πρέπει να σχεδιαστούν κατά τρόπο που 

να λαμβάνουν επίσης υπόψη τις 

συστάσεις της ομάδας εμπειρογνωμόνων 

υψηλού επιπέδου της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για τη στήριξη της 

χρηματοδότησης της κυκλικής 

οικονομίας. Η Επιτροπή θα πρέπει να 

αξιολογήσει με ποιον τρόπο θα 

ενσωματωθούν οι εργασίες αυτής της 

ομάδας εμπειρογνωμόνων στις εργασίες 

της ομάδας τεχνικών εμπειρογνωμόνων. 

Οι δείκτες θα πρέπει να λαμβάνουν 

υπόψη τα διεθνώς αναγνωρισμένα 

βιώσιμα πρότυπα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  158 

Elena Gentile 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (10α) Οι δείκτες θα πρέπει να 

εναρμονιστούν με βάση τις υφιστάμενες 

εργασίες, όπως το έργο της Επιτροπής, 

του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Περιβάλλοντος και του ΟΟΣΑ, μεταξύ 

άλλων, και θα πρέπει να αποτυπώνουν τις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις στις 

εκπομπές CO2 και άλλων ρύπων, τη 

βιοποικιλότητα, την παραγωγή 

αποβλήτων, τη χρήση ενέργειας, τις 

πρώτες ύλες, το νερό και την άμεση και 

έμμεση χρήση γης, όπως ορίζεται στο 

πλαίσιο παρακολούθησης της Επιτροπής 

για την κυκλική οικονομία (COM/2018/29 

final), το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την 
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κυκλική οικονομία (COM/2015/0614 

final) και στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου σχετικά με την 

αποδοτικότητα των πόρων: προς μια 

κυκλική οικονομία [2014/2208(INI)]. 

Επιπλέον, οι δείκτες θα πρέπει να 

σχεδιαστούν κατά τρόπο που να 

λαμβάνουν επίσης υπόψη τις συστάσεις 

της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού 

επιπέδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 

τη στήριξη της χρηματοδότησης της 

κυκλικής οικονομίας. Η Επιτροπή θα 

πρέπει να αξιολογήσει με ποιον τρόπο θα 

ενσωματωθούν οι εργασίες αυτής της 

ομάδας εμπειρογνωμόνων στις εργασίες 

της ομάδας τεχνικών εμπειρογνωμόνων. 

Οι δείκτες θα πρέπει να λαμβάνουν 

υπόψη τα διεθνώς αναγνωρισμένα 

βιώσιμα πρότυπα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  159 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (10α) Προκειμένου να υπάρξει 

ουσιαστικός αντίκτυπος στο περιβάλλον 

και στη βιωσιμότητα, να μειωθεί ο 

περιττός διοικητικός φόρτος για τους 

συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές 

αγορές και να διευκολυνθεί η ανάπτυξη 

των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών 

αγορών που χρηματοδοτούν βιώσιμες 

οικονομικές δραστηριότητες, η 

ταξινόμηση θα πρέπει να βασίζεται σε 

εναρμονισμένα, συγκρίσιμα και ενιαία 

κριτήρια. Πρέπει να αποφευχθεί 

οποιαδήποτε αλληλεπικάλυψη στον 

κανονισμό ή οποιαδήποτε προληπτική 

νομοθετική ενέργεια που δεν θα ήταν 

σύμφωνη με τις αρχές της βελτίωσης της 
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νομοθεσίας και της αναλογικότητας, με 

τον στόχο δημιουργίας μιας συνεπούς 

ορολογίας και ενός σαφούς ρυθμιστικού 

πλαισίου, διαφορετικά το αποτέλεσμα θα 

ήταν περιττές επιβαρύνσεις τόσο για τις 

αρχές όσο και για τους 

χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. 

Or. en 

 

Τροπολογία  160 

Mireille D'Ornano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Για την αντιμετώπιση των 

υφιστάμενων εμποδίων στη λειτουργία της 

εσωτερικής αγοράς και για την πρόληψη 

της εμφάνισης τέτοιων εμποδίων στο 

μέλλον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

υποχρεούνται να χρησιμοποιούν κοινή 

έννοια για τις περιβαλλοντικά βιώσιμες 

επενδύσεις κατά τον καθορισμό 

απαιτήσεων για τους παράγοντες της 

αγοράς όσον αφορά την επισήμανση 

χρηματοπιστωτικών προϊόντων ή 

εταιρικών ομολόγων ως περιβαλλοντικά 

βιώσιμων σε εθνικό επίπεδο. Για τους 

ίδιους λόγους, οι διαχειριστές κεφαλαίων 

και οι θεσμικοί επενδυτές που θεωρούν ότι 

επιδιώκουν περιβαλλοντικούς στόχους θα 

πρέπει να χρησιμοποιούν την ίδια έννοια 

για τις περιβαλλοντικά βιώσιμες 

επενδύσεις όταν δημοσιοποιούν τον τρόπο 

με τον οποίο επιδιώκουν τους εν λόγω 

στόχους. 

(11) Για την αντιμετώπιση των 

υφιστάμενων εμποδίων στη λειτουργία της 

εσωτερικής αγοράς και για την πρόληψη 

της εμφάνισης τέτοιων εμποδίων στο 

μέλλον, τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να 

κληθούν να χρησιμοποιούν κοινή έννοια 

για τις περιβαλλοντικά βιώσιμες 

επενδύσεις κατά τον καθορισμό 

απαιτήσεων για τους παράγοντες της 

αγοράς όσον αφορά την επισήμανση 

χρηματοπιστωτικών προϊόντων ή 

εταιρικών ομολόγων ως περιβαλλοντικά 

βιώσιμων σε εθνικό επίπεδο. Για τους 

ίδιους λόγους, οι διαχειριστές κεφαλαίων 

και οι θεσμικοί επενδυτές που θεωρούν ότι 

επιδιώκουν περιβαλλοντικούς στόχους θα 

πρέπει να χρησιμοποιούν την ίδια έννοια 

για τις περιβαλλοντικά βιώσιμες 

επενδύσεις όταν δημοσιοποιούν τον τρόπο 

με τον οποίο επιδιώκουν τους εν λόγω 

στόχους. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  161 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Η θέσπιση κριτηρίων για τις 

περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 

δραστηριότητες ενδεχομένως να 

ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να 

δημοσιοποιούν στους ιστοτόπους τους, σε 

οικειοθελή βάση, πληροφορίες σχετικά με 

τις περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 

δραστηριότητες που ασκούν. Οι εν λόγω 

πληροφορίες δεν θα βοηθούν μόνο τους 

συναφείς παράγοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές να 

προσδιορίζουν εύκολα τις εταιρείες που 

ασκούν περιβαλλοντικά βιώσιμες 

οικονομικές δραστηριότητες, αλλά θα 

διευκολύνουν επίσης τις εν λόγω εταιρείες 

να αντλούν χρηματοδότηση για τις 

πράσινες δραστηριότητές τους. 

(12) Οι πληροφορίες σχετικά με τον 

περιβαλλοντικό και τον κοινωνικό 

αντίκτυπο των δραστηριοτήτων θα 

βοηθήσουν τους συναφείς παράγοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές να 

προσδιορίζουν εύκολα τον βαθμό 

βιωσιμότητας των οικονομικών 

δραστηριοτήτων που εκτελούνται από 
εταιρείες διευκολύνοντας επίσης τις 

εταιρείες να αντλούν χρηματοδότηση για 

τις βιώσιμες δραστηριότητές τους. 

Or. en 

 

Τροπολογία  162 

Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Η θέσπιση κριτηρίων για τις 

περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 

δραστηριότητες ενδεχομένως να 

ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να 

δημοσιοποιούν στους ιστοτόπους τους, σε 

οικειοθελή βάση, πληροφορίες σχετικά με 

τις περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 

δραστηριότητες που ασκούν. Οι εν λόγω 

πληροφορίες δεν θα βοηθούν μόνο τους 

συναφείς παράγοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές να 

προσδιορίζουν εύκολα τις εταιρείες που 

(12) Η θέσπιση κριτηρίων για τις 

περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 

δραστηριότητες ενδεχομένως να 

ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να 

δημοσιοποιούν στους ιστοτόπους τους, σε 

οικειοθελή βάση, πληροφορίες σχετικά με 

τις περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 

δραστηριότητες που ασκούν. Οι εν λόγω 

πληροφορίες δεν θα βοηθούν μόνο τους 

συναφείς παράγοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές να 

προσδιορίζουν εύκολα τις εταιρείες που 
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ασκούν περιβαλλοντικά βιώσιμες 

οικονομικές δραστηριότητες, αλλά θα 

διευκολύνουν επίσης τις εν λόγω εταιρείες 

να αντλούν χρηματοδότηση για τις 

πράσινες δραστηριότητές τους. 

ασκούν περιβαλλοντικά βιώσιμες 

οικονομικές δραστηριότητες, αλλά θα 

διευκολύνουν επίσης τις εν λόγω εταιρείες 

να αντλούν χρηματοδότηση για τις 

βιώσιμες δραστηριότητές τους. 

Or. en 

 

Τροπολογία  163 

Elena Gentile 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Η θέσπιση κριτηρίων για τις 

περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 

δραστηριότητες ενδεχομένως να 

ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να 

δημοσιοποιούν στους ιστοτόπους τους, σε 

οικειοθελή βάση, πληροφορίες σχετικά με 

τις περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 

δραστηριότητες που ασκούν. Οι εν λόγω 

πληροφορίες δεν θα βοηθούν μόνο τους 

συναφείς παράγοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές να 

προσδιορίζουν εύκολα τις εταιρείες που 

ασκούν περιβαλλοντικά βιώσιμες 

οικονομικές δραστηριότητες, αλλά θα 

διευκολύνουν επίσης τις εν λόγω εταιρείες 

να αντλούν χρηματοδότηση για τις 

πράσινες δραστηριότητές τους. 

(12) Η θέσπιση κριτηρίων για τις 

περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 

δραστηριότητες ενδεχομένως να 

ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να 

δημοσιοποιούν στους ιστοτόπους τους, σε 

οικειοθελή βάση, πληροφορίες σχετικά με 

τις περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 

δραστηριότητες που ασκούν. Οι εν λόγω 

πληροφορίες δεν θα βοηθούν μόνο τους 

συναφείς παράγοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές να 

προσδιορίζουν εύκολα τις εταιρείες που 

ασκούν περιβαλλοντικά βιώσιμες 

οικονομικές δραστηριότητες, αλλά θα 

διευκολύνουν επίσης τις εν λόγω εταιρείες 

να αντλούν χρηματοδότηση για τις 

βιώσιμες δραστηριότητές τους. 

Or. en 

 

Τροπολογία  164 

Fulvio Martusciello 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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(13) Μια ενωσιακή ταξινόμηση των 

περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών 

δραστηριοτήτων θα καταστήσει εφικτή την 

ανάπτυξη μελλοντικών ενωσιακών 

πολιτικών, περιλαμβανομένων ενωσιακών 

προτύπων για περιβαλλοντικά βιώσιμα 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα και, τελικά, 

την καθιέρωση σημάτων με τα οποία θα 

αναγνωρίζεται επίσημα η συμμόρφωση 

προς τα εν λόγω πρότυπα σε ολόκληρη την 

Ένωση. Οι ομοιόμορφες νομικές 

απαιτήσεις για τον χαρακτηρισμό 

επενδύσεων ως περιβαλλοντικά 

βιώσιμων, οι οποίες βασίζονται σε 

ομοιόμορφα κριτήρια για τις 

περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 

δραστηριότητες, είναι αναγκαίες ως 

αναφορά για τη μελλοντική ενωσιακή 

νομοθεσία η οποία θα ευνοεί τις εν λόγω 

επενδύσεις. 

(13) Η καθιέρωση δεικτών σε 

ενωσιακό επίπεδο για τον καθορισμό του 

περιβαλλοντικού αντικτύπου των 
οικονομικών δραστηριοτήτων θα 

καταστήσει εφικτή την ανάπτυξη 

μελλοντικών ενωσιακών πολιτικών, 

περιλαμβανομένων ενωσιακών προτύπων 

για περιβαλλοντικά βιώσιμα 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα και, τελικά, 

την καθιέρωση σημάτων με τα οποία θα 

αναγνωρίζεται επίσημα η συμμόρφωση 

προς τα εν λόγω πρότυπα σε ολόκληρη την 

Ένωση. Οι ομοιόμορφες νομικές 

απαιτήσεις για την αξιολόγηση της 

περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των 
επενδύσεων, οι οποίες βασίζονται σε 

ομοιόμορφα κριτήρια για τον καθορισμό 

της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των 

οικονομικών δραστηριοτήτων και σε 

κοινούς δείκτες για την αξιολόγηση του 

περιβαλλοντικού αντικτύπου των 

επενδύσεων, είναι αναγκαίες ως αναφορά 

για τη μελλοντική ενωσιακή νομοθεσία η 

οποία θα αποσκοπεί στη διευκόλυνση της 

μετάβασης από τις επενδύσεις με 

αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

στις επενδύσεις με θετικό αντίκτυπο. 

Or. en 

 

Τροπολογία  165 

Markus Ferber 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Μια ενωσιακή ταξινόμηση των 

περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών 

δραστηριοτήτων θα καταστήσει εφικτή την 

ανάπτυξη μελλοντικών ενωσιακών 

πολιτικών, περιλαμβανομένων ενωσιακών 

προτύπων για περιβαλλοντικά βιώσιμα 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα και, τελικά, 

την καθιέρωση σημάτων με τα οποία θα 

(13) Μια ενωσιακή ταξινόμηση των 

περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών 

δραστηριοτήτων θα καταστήσει εφικτή την 

ανάπτυξη ενωσιακών προτύπων για 

περιβαλλοντικά βιώσιμα 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα και, τελικά, 

την καθιέρωση σημάτων με τα οποία θα 

αναγνωρίζεται επίσημα η συμμόρφωση 
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αναγνωρίζεται επίσημα η συμμόρφωση 

προς τα εν λόγω πρότυπα σε ολόκληρη την 

Ένωση. Οι ομοιόμορφες νομικές 

απαιτήσεις για τον χαρακτηρισμό 

επενδύσεων ως περιβαλλοντικά 

βιώσιμων, οι οποίες βασίζονται σε 

ομοιόμορφα κριτήρια για τις 

περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 

δραστηριότητες, είναι αναγκαίες ως 

αναφορά για τη μελλοντική ενωσιακή 

νομοθεσία η οποία θα ευνοεί τις εν λόγω 

επενδύσεις. 

προς τα εν λόγω πρότυπα σε ολόκληρη την 

Ένωση. Ωστόσο, αυτά τα πρότυπα για τις 

περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 

δραστηριότητες δεν θα πρέπει να 

αποτελούν τη βάση των απαιτήσεων 

προληπτικής εποπτείας, όπως τα ίδια 

κεφάλαια ή οι κεφαλαιακές απαιτήσεις. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι οι παράμετροι που αφορούν τη βιωσιμότητα δεν πρέπει να 

παίζουν κανέναν ρόλο στον καθορισμό των απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας, όπως τα ίδια 

κεφάλαια ή οι κεφαλαιακές απαιτήσεις. Οι απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας θα πρέπει να 

βασίζονται αποκλειστικά στην επικινδυνότητα. 

 

Τροπολογία  166 

Jakob von Weizsäcker 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Μια ενωσιακή ταξινόμηση των 

περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών 

δραστηριοτήτων θα καταστήσει εφικτή την 

ανάπτυξη μελλοντικών ενωσιακών 

πολιτικών, περιλαμβανομένων ενωσιακών 

προτύπων για περιβαλλοντικά βιώσιμα 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα και, τελικά, 

την καθιέρωση σημάτων με τα οποία θα 

αναγνωρίζεται επίσημα η συμμόρφωση 

προς τα εν λόγω πρότυπα σε ολόκληρη την 

Ένωση. Οι ομοιόμορφες νομικές 

απαιτήσεις για τον χαρακτηρισμό 

επενδύσεων ως περιβαλλοντικά βιώσιμων, 

οι οποίες βασίζονται σε ομοιόμορφα 

κριτήρια για τις περιβαλλοντικά βιώσιμες 

οικονομικές δραστηριότητες, είναι 

(13) Η πλατφόρμα για τη βιώσιμη 

χρηματοδότηση και οι 

επαναλαμβανόμενες αναθεωρήσεις του 

παρόντος κανονισμού από την Επιτροπή 

θα πρέπει να καλύψουν το κατά πόσο 

είναι αναγκαία η μετάβαση από τα κοινά 

κριτήρια για την ταξινόμηση των 

οικονομικών δραστηριοτήτων ως 

περιβαλλοντικά βιώσιμων σε μια 

ενωσιακή ταξινόμηση περιβαλλοντικά 

βιώσιμων δραστηριοτήτων και 

επενδύσεων, ιδίως ενόψει της πρόβλεψης 

κινήτρων ώστε οι εθνικές κυβερνήσεις να 

ταξινομούν πιο γενναιόδωρα τις 

οικονομικές δραστηριότητες ως 

περιβαλλοντικά βιώσιμες προκειμένου να 
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αναγκαίες ως αναφορά για τη μελλοντική 

ενωσιακή νομοθεσία η οποία θα ευνοεί τις 

εν λόγω επενδύσεις. 

προσελκύσουν περισσότερες επενδύσεις. 
Μια ενωσιακή ταξινόμηση των 

περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών 

δραστηριοτήτων θα καταστήσει περαιτέρω 

εφικτή την ανάπτυξη μελλοντικών 

ενωσιακών πολιτικών, περιλαμβανομένων 

ενωσιακών προτύπων για περιβαλλοντικά 

βιώσιμα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και, 

τελικά, την καθιέρωση σημάτων με τα 

οποία θα αναγνωρίζεται επίσημα η 

συμμόρφωση προς τα εν λόγω πρότυπα σε 

ολόκληρη την Ένωση. Οι ομοιόμορφες 

νομικές απαιτήσεις για τον χαρακτηρισμό 

επενδύσεων ως περιβαλλοντικά βιώσιμων, 

οι οποίες βασίζονται σε ομοιόμορφα 

κριτήρια για τις περιβαλλοντικά βιώσιμες 

οικονομικές δραστηριότητες, είναι 

αναγκαίες ως αναφορά για τη μελλοντική 

ενωσιακή νομοθεσία η οποία θα ευνοεί τις 

εν λόγω επενδύσεις, 

συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης 

φαιού συντελεστή επιβάρυνσης στο 

πλαίσιο προληπτικής εποπτείας για τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 

προκειμένου να λαμβάνονται επαρκώς 

υπόψη οι κίνδυνοι κλιματικής αλλαγής 

που συνδέονται με τα στοιχεία 

ενεργητικού έντασης άνθρακα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  167 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Μια ενωσιακή ταξινόμηση των 

περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών 

δραστηριοτήτων θα καταστήσει εφικτή την 

ανάπτυξη μελλοντικών ενωσιακών 

πολιτικών, περιλαμβανομένων ενωσιακών 

προτύπων για περιβαλλοντικά βιώσιμα 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα και, τελικά, 

(13) Μια ενωσιακή ταξινόμηση των 

περιβαλλοντικά και οικονομικά βιώσιμων 

δραστηριοτήτων θα καταστήσει σταδιακά 

εφικτή την ανάπτυξη μελλοντικών 

ενωσιακών πολιτικών, περιλαμβανομένων 

ενωσιακών προτύπων για βιώσιμα 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα και, τελικά, 
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την καθιέρωση σημάτων με τα οποία θα 

αναγνωρίζεται επίσημα η συμμόρφωση 

προς τα εν λόγω πρότυπα σε ολόκληρη την 

Ένωση. Οι ομοιόμορφες νομικές 

απαιτήσεις για τον χαρακτηρισμό 

επενδύσεων ως περιβαλλοντικά βιώσιμων, 

οι οποίες βασίζονται σε ομοιόμορφα 

κριτήρια για τις περιβαλλοντικά βιώσιμες 

οικονομικές δραστηριότητες, είναι 

αναγκαίες ως αναφορά για τη μελλοντική 

ενωσιακή νομοθεσία η οποία θα ευνοεί τις 

εν λόγω επενδύσεις. 

την καθιέρωση σημάτων με τα οποία θα 

αναγνωρίζεται επίσημα η συμμόρφωση 

προς τα εν λόγω πρότυπα σε ολόκληρη την 

Ένωση. Οι ομοιόμορφες νομικές 

απαιτήσεις για τον χαρακτηρισμό 

επενδύσεων ως βιώσιμων, με βάση 

ομοιόμορφα κριτήρια για συγκεκριμένο 

αριθμό βιώσιμων οικονομικών 

δραστηριοτήτων, είναι αναγκαίες ως 

αναφορά για τη μελλοντική ενωσιακή 

νομοθεσία η οποία θα ευνοεί τις εν λόγω 

επενδύσεις. 

Or. en 

 

Τροπολογία  168 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Fredrick Federley, Ramon Tremosa i Balcells, 

Caroline Nagtegaal 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Μια ενωσιακή ταξινόμηση των 

περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών 

δραστηριοτήτων θα καταστήσει εφικτή την 

ανάπτυξη μελλοντικών ενωσιακών 

πολιτικών, περιλαμβανομένων ενωσιακών 

προτύπων για περιβαλλοντικά βιώσιμα 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα και, τελικά, 

την καθιέρωση σημάτων με τα οποία θα 

αναγνωρίζεται επίσημα η συμμόρφωση 

προς τα εν λόγω πρότυπα σε ολόκληρη την 

Ένωση. Οι ομοιόμορφες νομικές 

απαιτήσεις για τον χαρακτηρισμό 

επενδύσεων ως περιβαλλοντικά βιώσιμων, 

οι οποίες βασίζονται σε ομοιόμορφα 

κριτήρια για τις περιβαλλοντικά βιώσιμες 

οικονομικές δραστηριότητες, είναι 

αναγκαίες ως αναφορά για τη μελλοντική 

ενωσιακή νομοθεσία η οποία θα ευνοεί τις 

εν λόγω επενδύσεις. 

(13) Μια ενωσιακή ταξινόμηση των 

περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών 

δραστηριοτήτων θα καταστήσει εφικτή την 

ανάπτυξη μελλοντικών ενωσιακών 

πολιτικών και στρατηγικών, 

περιλαμβανομένων ενωσιακών προτύπων 

για περιβαλλοντικά βιώσιμα 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα και, τελικά, 

την καθιέρωση σημάτων με τα οποία θα 

αναγνωρίζεται επίσημα η συμμόρφωση 

προς τα εν λόγω πρότυπα σε ολόκληρη την 

Ένωση. Οι ομοιόμορφες νομικές 

απαιτήσεις για τον χαρακτηρισμό 

επενδύσεων ως περιβαλλοντικά βιώσιμων, 

οι οποίες βασίζονται σε ομοιόμορφα 

κριτήρια για τις περιβαλλοντικά βιώσιμες 

οικονομικές δραστηριότητες, είναι 

αναγκαίες ως αναφορά για τη μελλοντική 

ενωσιακή νομοθεσία η οποία θα ευνοεί τις 

εν λόγω επενδύσεις. 

Or. en 
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Τροπολογία  169 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Μια ενωσιακή ταξινόμηση των 

περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών 

δραστηριοτήτων θα καταστήσει εφικτή την 

ανάπτυξη μελλοντικών ενωσιακών 

πολιτικών, περιλαμβανομένων ενωσιακών 

προτύπων για περιβαλλοντικά βιώσιμα 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα και, τελικά, 

την καθιέρωση σημάτων με τα οποία θα 

αναγνωρίζεται επίσημα η συμμόρφωση 

προς τα εν λόγω πρότυπα σε ολόκληρη την 

Ένωση. Οι ομοιόμορφες νομικές 

απαιτήσεις για τον χαρακτηρισμό 

επενδύσεων ως περιβαλλοντικά βιώσιμων, 

οι οποίες βασίζονται σε ομοιόμορφα 

κριτήρια για τις περιβαλλοντικά βιώσιμες 

οικονομικές δραστηριότητες, είναι 

αναγκαίες ως αναφορά για τη μελλοντική 

ενωσιακή νομοθεσία η οποία θα ευνοεί τις 

εν λόγω επενδύσεις. 

(13) Μια ενωσιακή ταξινόμηση των 

περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών 

δραστηριοτήτων θα καταστήσει εφικτή την 

ανάπτυξη μελλοντικών ενωσιακών 

πολιτικών και στρατηγικών, 

περιλαμβανομένων ενωσιακών προτύπων 

για περιβαλλοντικά βιώσιμα 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα και, τελικά, 

την καθιέρωση σημάτων με τα οποία θα 

αναγνωρίζεται επίσημα η συμμόρφωση 

προς τα εν λόγω πρότυπα σε ολόκληρη την 

Ένωση. Οι ομοιόμορφες νομικές 

απαιτήσεις για τον χαρακτηρισμό 

επενδύσεων ως περιβαλλοντικά βιώσιμων, 

οι οποίες βασίζονται σε ομοιόμορφα 

κριτήρια για τις περιβαλλοντικά βιώσιμες 

οικονομικές δραστηριότητες, είναι 

αναγκαίες ως αναφορά για τη μελλοντική 

ενωσιακή νομοθεσία η οποία θα ευνοεί τις 

εν λόγω επενδύσεις. 

Or. en 

 

Τροπολογία  170 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (13α) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 

θέσπιση αποτελεσματικών και 

αποδοτικών νομοθετικών πράξεων χωρίς 

να δημιουργηθούν δυνητικές 

αλληλεπικαλύψεις, γραφειοκρατικός 
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φόρτος ή επιπλέον κόστος για την 

πραγματική οικονομία, το πεδίο 

εφαρμογής και η χρήση των τεχνικών 

κριτηρίων ελέγχου, καθώς και η σχέση με 

άλλες πρωτοβουλίες θα πρέπει να 

προσδιοριστούν με σαφήνεια πριν από 

την έναρξη ισχύος της ταξινόμησης και 

των συναφών κριτηρίων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  171 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Ulrike Müller, 

Elsi Katainen, Petri Sarvamaa 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (13α) Η καθιέρωση εναρμονισμένων 

κριτηρίων για τις περιβαλλοντικά 

βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες 

δεν θα πρέπει να υπονομεύει την 

κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των 

κρατών μελών και της Ένωσης στους 

διαφόρους τομείς πολιτικής. 

Or. en 

 

Τροπολογία  172 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (13α) Η καθιέρωση καθορισμός 

εναρμονισμένων κριτηρίων για τις 

περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 

δραστηριότητες δεν θα πρέπει να 

υπονομεύει την κατανομή των 

αρμοδιοτήτων μεταξύ των κρατών μελών 
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και της Ένωσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  173 

Stefan Gehrold 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Στο πλαίσιο της επίτευξης των 

ΣΒΑ στην Ένωση, ορισμένες επιλογές 

πολιτικής, όπως η δημιουργία ενός 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών 

Επενδύσεων, έχει αποδειχτεί ότι 

συνεισφέρουν αποτελεσματικά στη 

διοχέτευση ιδιωτικών επενδύσεων, 

παράλληλα με τις δημόσιες δαπάνες, σε 

βιώσιμες επενδύσεις. Ο κανονισμός (ΕΕ) 

2015/1017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου27 προσδιορίζει στόχο 

επενδύσεων για το κλίμα ύψους 40 % για 

έργα υποδομών και καινοτομίας στο 

πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Στρατηγικών Επενδύσεων. Τα κοινά 

κριτήρια για τη βιωσιμότητα των 

οικονομικών δραστηριοτήτων θα 

μπορούσαν να υποστηρίζουν παρόμοιες 

μελλοντικές πρωτοβουλίες της Ένωσης για 

την ενίσχυση επενδύσεων που επιδιώκουν 

στόχους σχετιζόμενους με το κλίμα ή 

άλλους περιβαλλοντικούς στόχους. 

(14) Στο πλαίσιο της επίτευξης των 

ΣΒΑ στην Ένωση, ορισμένες επιλογές 

πολιτικής, όπως η δημιουργία ενός 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών 

Επενδύσεων, έχει αποδειχτεί ότι 

συνεισφέρουν αποτελεσματικά στη 

διοχέτευση ιδιωτικών επενδύσεων, 

παράλληλα με τις δημόσιες δαπάνες, σε 

βιώσιμες επενδύσεις. Ο κανονισμός (ΕΕ) 

2015/1017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου27 προσδιορίζει στόχο 

επενδύσεων για τη μείωση του 

αντίκτυπου των ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων στην κλιματική αλλαγή 
ύψους 40 % για έργα υποδομών και 

καινοτομίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Τα 

κοινά κριτήρια για τη βιωσιμότητα των 

οικονομικών δραστηριοτήτων θα 

μπορούσαν να υποστηρίζουν παρόμοιες 

μελλοντικές πρωτοβουλίες της Ένωσης για 

την ενίσχυση επενδύσεων που επιδιώκουν 

στόχους σχετιζόμενους με το κλίμα ή 

άλλους περιβαλλοντικούς στόχους. 

_________________ _________________ 

27 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2396 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2017, 

για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 

αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) 2015/1017 όσον 

αφορά την παράταση της λειτουργίας του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών 

Επενδύσεων, καθώς και τη θέσπιση 

27 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2396 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2017, 

για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 

αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) 2015/1017 όσον 

αφορά την παράταση της λειτουργίας του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών 

Επενδύσεων, καθώς και τη θέσπιση 
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τεχνικών βελτιώσεων για το εν λόγω 

Ταμείο και τον Ευρωπαϊκό Κόμβο 

Επενδυτικών Συμβουλών (ΕΕ L 345 της 

27.12.2017, σ. 34). 

τεχνικών βελτιώσεων για το εν λόγω 

Ταμείο και τον Ευρωπαϊκό Κόμβο 

Επενδυτικών Συμβουλών (ΕΕ L 345 της 

27.12.2017, σ. 34). 

Or. de 

 

Τροπολογία  174 

Othmar Karas 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Στο πλαίσιο της επίτευξης των 

ΣΒΑ στην Ένωση, ορισμένες επιλογές 

πολιτικής, όπως η δημιουργία ενός 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών 

Επενδύσεων, έχει αποδειχτεί ότι 

συνεισφέρουν αποτελεσματικά στη 

διοχέτευση ιδιωτικών επενδύσεων, 

παράλληλα με τις δημόσιες δαπάνες, σε 

βιώσιμες επενδύσεις. Ο κανονισμός (ΕΕ) 

2015/1017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου27 προσδιορίζει στόχο 

επενδύσεων για το κλίμα ύψους 40% για 

έργα υποδομών και καινοτομίας στο 

πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Στρατηγικών Επενδύσεων. Τα κοινά 

κριτήρια για τη βιωσιμότητα των 

οικονομικών δραστηριοτήτων θα 

μπορούσαν να υποστηρίζουν παρόμοιες 

μελλοντικές πρωτοβουλίες της Ένωσης για 

την ενίσχυση επενδύσεων που επιδιώκουν 

στόχους σχετιζόμενους με το κλίμα ή 

άλλους περιβαλλοντικούς στόχους. 

(14) Στο πλαίσιο της επίτευξης των 

ΣΒΑ στην Ένωση, ορισμένες επιλογές 

πολιτικής, όπως η δημιουργία ενός 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών 

Επενδύσεων, έχει αποδειχτεί ότι 

συνεισφέρουν αποτελεσματικά στην 

κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων, 

παράλληλα με τις δημόσιες δαπάνες, για 

βιώσιμες επενδύσεις. Ο κανονισμός (ΕΕ) 

2015/1017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου27 προσδιορίζει 

οριζόντιο στόχο επενδύσεων για το κλίμα 

ύψους 40% για έργα υποδομών και 

καινοτομίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Τα 

κοινά κριτήρια για τη βιωσιμότητα των 

οικονομικών δραστηριοτήτων μπορούν να 

υποστηρίζουν παρόμοιες μελλοντικές 

πρωτοβουλίες της Ένωσης για την 

κινητοποίηση επενδύσεων που επιδιώκουν 

στόχους σχετιζόμενους με το κλίμα ή 

άλλους περιβαλλοντικούς στόχους. 

_________________ _________________ 

27 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2396 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2017, 

για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 

αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) 2015/1017 όσον 

αφορά την παράταση της λειτουργίας του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών 

27 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2396 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2017, 

για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 

αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) 2015/1017 όσον 

αφορά την παράταση της λειτουργίας του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών 
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Επενδύσεων, καθώς και τη θέσπιση 

τεχνικών βελτιώσεων για το εν λόγω 

Ταμείο και τον Ευρωπαϊκό Κόμβο 

Επενδυτικών Συμβουλών (ΕΕL 345 της 

27.12.2017, σ. 34). 

Επενδύσεων, καθώς και τη θέσπιση 

τεχνικών βελτιώσεων για το εν λόγω 

Ταμείο και τον Ευρωπαϊκό Κόμβο 

Επενδυτικών Συμβουλών (ΕΕL 345 της 

27.12.2017, σ. 34). 

Or. en 

 

Τροπολογία  175 

Elena Gentile 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 15 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Προκειμένου να αποτρέπεται ο 

κατακερματισμός της αγοράς και να μην 

θίγονται τα συμφέροντα των καταναλωτών 

εξαιτίας των διαφορετικών εννοιών των 

περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών 

δραστηριοτήτων, οι εθνικές απαιτήσεις 

προς τις οποίες θα πρέπει να 

συμμορφώνονται οι παράγοντες της 

αγοράς όταν επιθυμούν να διαθέσουν στην 

αγορά χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή 

εταιρικά ομόλογα ως περιβαλλοντικά 

βιώσιμα, θα πρέπει να βασίζονται σε 

ομοιόμορφα κριτήρια για περιβαλλοντικά 

βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες. 

Στους εν λόγω παράγοντες της αγοράς 

περιλαμβάνονται συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές που 

προσφέρουν «πράσινα» χρηματοπιστωτικά 

προϊόντα και μη χρηματοπιστωτικές 

εταιρείες οι οποίες εκδίδουν «πράσινα» 

εταιρικά ομόλογα. 

(15) Προκειμένου να αποτρέπεται ο 

κατακερματισμός της αγοράς και να μην 

θίγονται τα συμφέροντα των καταναλωτών 

εξαιτίας των διαφορετικών εννοιών του 

βαθμού περιβαλλοντικής βιωσιμότητας 
των οικονομικών δραστηριοτήτων, οι 

εθνικές απαιτήσεις προς τις οποίες θα 

πρέπει να συμμορφώνονται οι παράγοντες 

της αγοράς όταν επιθυμούν να διαθέσουν 

στην αγορά χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή 

εταιρικά ομόλογα όπως ορίζονται στον 

παρόντα κανονισμό ως περιβαλλοντικά 

βιώσιμα, θα πρέπει να βασίζονται σε 

ομοιόμορφα κριτήρια για περιβαλλοντικά 

βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες. 

Στους εν λόγω παράγοντες της αγοράς 

περιλαμβάνονται συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές που 

προσφέρουν βιώσιμα χρηματοπιστωτικά 

προϊόντα ή υπηρεσίες και μη 

χρηματοπιστωτικές εταιρείες οι οποίες 

εκδίδουν βιώσιμα εταιρικά ομόλογα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  176 

Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 15 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Προκειμένου να αποτρέπεται ο 

κατακερματισμός της αγοράς και να μην 

θίγονται τα συμφέροντα των καταναλωτών 

εξαιτίας των διαφορετικών εννοιών των 

περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών 

δραστηριοτήτων, οι εθνικές απαιτήσεις 

προς τις οποίες θα πρέπει να 

συμμορφώνονται οι παράγοντες της 

αγοράς όταν επιθυμούν να διαθέσουν στην 

αγορά χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή 

εταιρικά ομόλογα ως περιβαλλοντικά 

βιώσιμα, θα πρέπει να βασίζονται σε 

ομοιόμορφα κριτήρια για περιβαλλοντικά 

βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες. 

Στους εν λόγω παράγοντες της αγοράς 

περιλαμβάνονται συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές που 

προσφέρουν «πράσινα» χρηματοπιστωτικά 

προϊόντα και μη χρηματοπιστωτικές 

εταιρείες οι οποίες εκδίδουν «πράσινα» 

εταιρικά ομόλογα. 

(15) Προκειμένου να αποτρέπεται ο 

κατακερματισμός της αγοράς και να μην 

θίγονται τα συμφέροντα των καταναλωτών 

εξαιτίας των διαφορετικών εννοιών των 

περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών 

δραστηριοτήτων, οι εθνικές απαιτήσεις 

προς τις οποίες θα πρέπει να 

συμμορφώνονται οι παράγοντες της 

αγοράς όταν επιθυμούν να διαθέσουν στην 

αγορά χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή 

εταιρικά ομόλογα ως περιβαλλοντικά 

βιώσιμα, θα πρέπει να βασίζονται σε 

ομοιόμορφα κριτήρια για περιβαλλοντικά 

βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες. 

Στους εν λόγω παράγοντες της αγοράς 

περιλαμβάνονται συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές που 

προσφέρουν βιώσιμα χρηματοπιστωτικά 

προϊόντα και μη χρηματοπιστωτικές 

εταιρείες οι οποίες εκδίδουν βιώσιμα 

εταιρικά ομόλογα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  177 

Mireille D'Ornano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 15 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Προκειμένου να αποτρέπεται ο 

κατακερματισμός της αγοράς και να μην 

θίγονται τα συμφέροντα των καταναλωτών 

εξαιτίας των διαφορετικών εννοιών των 

περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών 

δραστηριοτήτων, οι εθνικές απαιτήσεις 

προς τις οποίες θα πρέπει να 

συμμορφώνονται οι παράγοντες της 

αγοράς όταν επιθυμούν να διαθέσουν στην 

(15) Προκειμένου να αποτρέπεται ο 

κατακερματισμός της αγοράς και να μην 

θίγονται τα συμφέροντα των καταναλωτών 

εξαιτίας των διαφορετικών εννοιών των 

περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών 

δραστηριοτήτων, οι εθνικές απαιτήσεις 

προς τις οποίες θα πρέπει να 

συμμορφώνονται οι παράγοντες της 

αγοράς όταν επιθυμούν να διαθέσουν στην 
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αγορά χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή 

εταιρικά ομόλογα ως περιβαλλοντικά 

βιώσιμα, θα πρέπει να βασίζονται σε 

ομοιόμορφα κριτήρια για περιβαλλοντικά 

βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες. 

Στους εν λόγω παράγοντες της αγοράς 

περιλαμβάνονται συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές που 

προσφέρουν «πράσινα» χρηματοπιστωτικά 

προϊόντα και μη χρηματοπιστωτικές 

εταιρείες οι οποίες εκδίδουν «πράσινα» 

εταιρικά ομόλογα. 

αγορά χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή 

εταιρικά ομόλογα ως περιβαλλοντικά 

βιώσιμα, θα μπορούσαν να βασίζονται σε 

ομοιόμορφα κριτήρια για περιβαλλοντικά 

βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες. 

Στους εν λόγω παράγοντες της αγοράς 

περιλαμβάνονται συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές που 

προσφέρουν «πράσινα» χρηματοπιστωτικά 

προϊόντα και μη χρηματοπιστωτικές 

εταιρείες οι οποίες εκδίδουν «πράσινα» 

εταιρικά ομόλογα. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  178 

Othmar Karas 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (15α) Σύμφωνα με την αρχή της 

αναλογικότητας, οι απαιτήσεις του 

παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να 

εφαρμόζονται στα μικρά και πολύπλοκα 

ιδρύματα όπως ορίζονται δυνάμει του 

[Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί 

αναφορά στο σχετικό άρθρο του 

κανονισμού (ΕΕ) 575/2013]. 

Or. en 

 

Τροπολογία  179 

Markus Ferber 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 16 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Προκειμένου να μην θίγονται τα 

συμφέροντα των καταναλωτών, οι 

(16) Προκειμένου να μην θίγονται τα 

συμφέροντα των καταναλωτών, οι 
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διαχειριστές κεφαλαίων και οι θεσμικοί 

επενδυτές που προσφέρουν 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα ως 

περιβαλλοντικά βιώσιμα θα πρέπει να 

δημοσιοποιούν τον τρόπο και τον βαθμό 

στον οποίο τα κριτήρια για τις 

περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 

δραστηριότητες χρησιμοποιούνται για 

τον προσδιορισμό της περιβαλλοντικής 
βιωσιμότητας των επενδύσεων. Οι 

πληροφορίες που δημοσιοποιούνται θα 

πρέπει να δίνουν στους επενδυτές τη 

δυνατότητα να κατανοούν το μερίδιο της 

επένδυσης που χρηματοδοτεί 

περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 

δραστηριότητες ως ποσοστό επί του 

συνόλου των οικονομικών 

δραστηριοτήτων και, συνεπώς, τον 

βαθμό περιβαλλοντικής βιωσιμότητας 

της επένδυσης. Η Επιτροπή θα πρέπει να 

διευκρινίζει τις πληροφορίες που πρέπει 

να δημοσιοποιούνται για τον σκοπό αυτό. 

Οι εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να 

δίνουν στις εθνικές αρχές τη δυνατότητα 

να εξακριβώνουν εύκολα τη συμμόρφωση 

προς την υποχρέωση δημοσιοποίησης και 

να επιβάλλουν την υποχρέωση αυτή 

σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό 

δίκαιο. 

διαχειριστές κεφαλαίων και οι θεσμικοί 

επενδυτές που προσφέρουν 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα ως 

περιβαλλοντικά βιώσιμα θα πρέπει να 

δημοσιοποιούν τις σχετικές πληροφορίες 

σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού 

για τις γνωστοποιήσεις σχετικά με τις 

αειφόρες επενδύσεις και τους κινδύνους 
βιωσιμότητας και για την τροποποίηση 

της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Όλες οι υποχρεώσεις δημοσιοποίησης ορίζονται στον κανονισμό για τις γνωστοποιήσεις 

σχετικά με τις αειφόρες επενδύσεις και τους κινδύνους βιωσιμότητας και για την τροποποίηση 

της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341. Η θέσπιση δεύτερου συστήματος δημοσιοποίησης για τη βιώσιμη 

χρηματοδότηση δεν είναι απαραίτητο. 

 

Τροπολογία  180 

Sirpa Pietikäinen 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 16 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Προκειμένου να μην θίγονται τα 

συμφέροντα των καταναλωτών, οι 

διαχειριστές κεφαλαίων και οι θεσμικοί 

επενδυτές που προσφέρουν 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα ως 

περιβαλλοντικά βιώσιμα θα πρέπει να 

δημοσιοποιούν τον τρόπο και τον βαθμό 

στον οποίο τα κριτήρια για τις 

περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 

δραστηριότητες χρησιμοποιούνται για 

τον προσδιορισμό της περιβαλλοντικής 

βιωσιμότητας των επενδύσεων. Οι 

πληροφορίες που δημοσιοποιούνται θα 

πρέπει να δίνουν στους επενδυτές τη 

δυνατότητα να κατανοούν το μερίδιο της 

επένδυσης που χρηματοδοτεί 

περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 

δραστηριότητες ως ποσοστό επί του 

συνόλου των οικονομικών 

δραστηριοτήτων και, συνεπώς, τον 

βαθμό περιβαλλοντικής βιωσιμότητας της 

επένδυσης. Η Επιτροπή θα πρέπει να 

διευκρινίζει τις πληροφορίες που πρέπει να 

δημοσιοποιούνται για τον σκοπό αυτό. Οι 

εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να δίνουν 

στις εθνικές αρχές τη δυνατότητα να 

εξακριβώνουν εύκολα τη συμμόρφωση 

προς την υποχρέωση δημοσιοποίησης και 

να επιβάλλουν την υποχρέωση αυτή 

σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο. 

(16) Για την ενημέρωση των ιδιωτών 

επενδυτών και τη διασφάλιση της 

προστασίας των καταναλωτών, οι 

διαχειριστές κεφαλαίων και οι θεσμικοί 

επενδυτές που προσφέρουν 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα ως 

περιβαλλοντικά βιώσιμα θα πρέπει να 

δημοσιοποιούν τον βαθμό 

περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των 

επενδύσεων και τον περιβαλλοντικό 

αντίκτυπό τους. Οι πληροφορίες που 

δημοσιοποιούνται θα πρέπει να δίνουν 

στους επενδυτές τη δυνατότητα να 

κατανοούν τα κριτήρια και τους δείκτες 

που χρησιμοποιούνται για τον 

προσδιορισμό του περιβαλλοντικού 

αντικτύπου, του βαθμού περιβαλλοντικής 

βιωσιμότητας της επένδυσης, καθώς και 

του ποσοστού των δραστηριοτήτων του 

κύκλου εργασιών των εταιρειών στις 

οποίες γίνονται επενδύσεις, οι οποίες 

χαρακτηρίζονται περιβαλλοντικά 

βιώσιμες ή κρίνεται ότι έχουν αρνητικό 

περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Η Επιτροπή θα 

πρέπει να διευκρινίζει τις πληροφορίες που 

πρέπει να δημοσιοποιούνται στις 

ελεγμένες ετήσιες εκθέσεις και στις 

εκθέσεις διαχείρισης για τον σκοπό αυτό 

και που πρέπει να ελέγχονται από 

ανεξάρτητους ελεγκτές ως μέρος του 

ολοκληρωμένου συστήματος υποβολής 

εκθέσεων. Αυτές οι ελεγμένες και 

επαληθευμένες πληροφορίες θα πρέπει να 

δίνουν στις εθνικές αρχές και, όταν 

κρίνεται αναγκαίο, στις ΕΕΑ τη 

δυνατότητα να εξακριβώνουν εύκολα τη 

συμμόρφωση προς την υποχρέωση 

δημοσιοποίησης και να επιβάλλουν την 

υποχρέωση αυτή σύμφωνα με το 

εφαρμοστέο εθνικό και ενωσιακό δίκαιο. 

Οι απαιτήσεις δημοσιοποίησης θα πρέπει 

να συνάδουν με τις πρωτοβουλίες για τις 

παγκόσμιες απαιτήσεις δημοσιοποίησης, 

όπως η πρωτοβουλία παγκόσμιας 

αναφοράς, και με τις αρχές του ΟΗΕ για 

υπεύθυνες επενδύσεις. Οι ανεξάρτητοι 
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ελεγκτές θα πρέπει να υπόκεινται σε 

εξουσιοδότηση από τις ΕΕΑ. 

Or. en 

 

Τροπολογία  181 

Elena Gentile 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 16 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Προκειμένου να μην θίγονται τα 

συμφέροντα των καταναλωτών, οι 

διαχειριστές κεφαλαίων και οι θεσμικοί 

επενδυτές που προσφέρουν 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα ως 

περιβαλλοντικά βιώσιμα θα πρέπει να 

δημοσιοποιούν τον τρόπο και τον βαθμό 

στον οποίο τα κριτήρια για τις 

περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 

δραστηριότητες χρησιμοποιούνται για 

τον προσδιορισμό της περιβαλλοντικής 

βιωσιμότητας των επενδύσεων. Οι 

πληροφορίες που δημοσιοποιούνται θα 

πρέπει να δίνουν στους επενδυτές τη 

δυνατότητα να κατανοούν το μερίδιο της 

επένδυσης που χρηματοδοτεί 

περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 

δραστηριότητες ως ποσοστό επί του 

συνόλου των οικονομικών 

δραστηριοτήτων και, συνεπώς, τον 

βαθμό περιβαλλοντικής βιωσιμότητας της 

επένδυσης. Η Επιτροπή θα πρέπει να 

διευκρινίζει τις πληροφορίες που πρέπει να 

δημοσιοποιούνται για τον σκοπό αυτό. Οι 

εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να δίνουν 

στις εθνικές αρχές τη δυνατότητα να 

εξακριβώνουν εύκολα τη συμμόρφωση 

προς την υποχρέωση δημοσιοποίησης και 

να επιβάλλουν την υποχρέωση αυτή 

σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό 

δίκαιο. 

(16) Για την ενημέρωση των ιδιωτών 

επενδυτών και τη διασφάλιση της 

προστασίας των καταναλωτών, οι 

διαχειριστές κεφαλαίων και οι θεσμικοί 

επενδυτές που προσφέρουν 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα ως 

περιβαλλοντικά βιώσιμα θα πρέπει να 

δημοσιοποιούν τις πτυχές 

περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των 

επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των 

κριτηρίων επιλογής ΠΚΔ και του 

περιβαλλοντικού αντίκτυπού τους. Οι 

πληροφορίες που δημοσιοποιούνται θα 

πρέπει να δίνουν στους επενδυτές τη 

δυνατότητα να κατανοούν τα κριτήρια και 

τους δείκτες που χρησιμοποιούνται για 

τον καθορισμό του περιβαλλοντικού 

αντικτύπου και των πτυχών 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας της 

επένδυσης. Η Επιτροπή θα πρέπει να 

διευκρινίζει τις πληροφορίες που πρέπει να 

δημοσιοποιούνται για τον σκοπό αυτό. Οι 

απαιτήσεις δημοσιοποίησης θα πρέπει να 

βασίζονται στις εργασίες της 

πρωτοβουλίας παγκόσμιας αναφοράς και 

στις αρχές του ΟΗΕ για υπεύθυνες 

επενδύσεις. 

Or. en 
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Τροπολογία  182 

Fulvio Martusciello 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 16 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Προκειμένου να μην θίγονται τα 

συμφέροντα των καταναλωτών, οι 

διαχειριστές κεφαλαίων και οι θεσμικοί 

επενδυτές που προσφέρουν 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα ως 

περιβαλλοντικά βιώσιμα θα πρέπει να 

δημοσιοποιούν τον τρόπο και τον βαθμό 

στον οποίο τα κριτήρια για τις 

περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 

δραστηριότητες χρησιμοποιούνται για 

τον προσδιορισμό της περιβαλλοντικής 

βιωσιμότητας των επενδύσεων. Οι 

πληροφορίες που δημοσιοποιούνται θα 

πρέπει να δίνουν στους επενδυτές τη 

δυνατότητα να κατανοούν το μερίδιο της 

επένδυσης που χρηματοδοτεί 

περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 

δραστηριότητες ως ποσοστό επί του 

συνόλου των οικονομικών 

δραστηριοτήτων και, συνεπώς, τον 

βαθμό περιβαλλοντικής βιωσιμότητας της 

επένδυσης. Η Επιτροπή θα πρέπει να 

διευκρινίζει τις πληροφορίες που πρέπει να 

δημοσιοποιούνται για τον σκοπό αυτό. Οι 

εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να δίνουν 

στις εθνικές αρχές τη δυνατότητα να 

εξακριβώνουν εύκολα τη συμμόρφωση 

προς την υποχρέωση δημοσιοποίησης και 

να επιβάλλουν την υποχρέωση αυτή 

σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό 

δίκαιο. 

(16) Για την ενημέρωση των ιδιωτών 

επενδυτών και τη διασφάλιση της 

προστασίας των καταναλωτών, οι 

διαχειριστές κεφαλαίων και οι θεσμικοί 

επενδυτές που προσφέρουν 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα ως 

περιβαλλοντικά βιώσιμα θα πρέπει να 

δημοσιοποιούν τις πτυχές 

περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των 

επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των 

κριτηρίων επιλογής ΠΚΔ και του 

περιβαλλοντικού αντίκτυπού τους. Οι 

πληροφορίες που δημοσιοποιούνται θα 

πρέπει να δίνουν στους επενδυτές τη 

δυνατότητα να κατανοούν τα κριτήρια και 

τους δείκτες που χρησιμοποιούνται για 

τον καθορισμό του περιβαλλοντικού 

αντικτύπου και των πτυχών 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας της 

επένδυσης. Η Επιτροπή θα πρέπει να 

διευκρινίζει τις πληροφορίες που πρέπει να 

δημοσιοποιούνται για τον σκοπό αυτό. Οι 

απαιτήσεις δημοσιοποίησης θα πρέπει να 

βασίζονται στις εργασίες της 

πρωτοβουλίας παγκόσμιας αναφοράς και 

στις αρχές του ΟΗΕ για υπεύθυνες 

επενδύσεις. 

Or. en 

 

Τροπολογία  183 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 16 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Προκειμένου να μην θίγονται τα 

συμφέροντα των καταναλωτών, οι 

διαχειριστές κεφαλαίων και οι θεσμικοί 

επενδυτές που προσφέρουν 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα ως 

περιβαλλοντικά βιώσιμα θα πρέπει να 

δημοσιοποιούν τον τρόπο και τον βαθμό 

στον οποίο τα κριτήρια για τις 

περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 

δραστηριότητες χρησιμοποιούνται για τον 

προσδιορισμό της περιβαλλοντικής 

βιωσιμότητας των επενδύσεων. Οι 

πληροφορίες που δημοσιοποιούνται θα 

πρέπει να δίνουν στους επενδυτές τη 

δυνατότητα να κατανοούν το μερίδιο της 

επένδυσης που χρηματοδοτεί 

περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 

δραστηριότητες ως ποσοστό επί του 

συνόλου των οικονομικών 

δραστηριοτήτων και, συνεπώς, τον βαθμό 

περιβαλλοντικής βιωσιμότητας της 

επένδυσης. Η Επιτροπή θα πρέπει να 

διευκρινίζει τις πληροφορίες που πρέπει 

να δημοσιοποιούνται για τον σκοπό αυτό. 

Οι εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να 

δίνουν στις εθνικές αρχές τη δυνατότητα 

να εξακριβώνουν εύκολα τη συμμόρφωση 

προς την υποχρέωση δημοσιοποίησης και 

να επιβάλλουν την υποχρέωση αυτή 

σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό 

δίκαιο. 

(16) Προκειμένου να μην θίγονται τα 

συμφέροντα των καταναλωτών, οι 

διαχειριστές κεφαλαίων και οι θεσμικοί 

επενδυτές που προσφέρουν 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα ως 

περιβαλλοντικά βιώσιμα μπορούν να 

επιλέγουν να δημοσιοποιούν τον τρόπο και 

τον βαθμό στον οποίο τα κριτήρια για τις 

βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες 

χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό 

της βιωσιμότητας των επενδύσεων. Οι 

πληροφορίες που δημοσιοποιούνται θα 

μπορούσαν να δίνουν στους επενδυτές τη 

δυνατότητα να κατανοούν το μερίδιο της 

επένδυσης που χρηματοδοτεί βιώσιμες 

οικονομικές δραστηριότητες ως ποσοστό 

επί του συνόλου των οικονομικών 

δραστηριοτήτων και, συνεπώς, τον βαθμό 

βιωσιμότητας της επένδυσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  184 

Kay Swinburne 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 16 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Προκειμένου να μην θίγονται τα 

συμφέροντα των καταναλωτών, οι 

διαχειριστές κεφαλαίων και οι θεσμικοί 

επενδυτές που προσφέρουν 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα ως 

περιβαλλοντικά βιώσιμα θα πρέπει να 

δημοσιοποιούν τον τρόπο και τον βαθμό 

στον οποίο τα κριτήρια για τις 

περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 

δραστηριότητες χρησιμοποιούνται για τον 

προσδιορισμό της περιβαλλοντικής 

βιωσιμότητας των επενδύσεων. Οι 

πληροφορίες που δημοσιοποιούνται θα 

πρέπει να δίνουν στους επενδυτές τη 

δυνατότητα να κατανοούν το μερίδιο της 

επένδυσης που χρηματοδοτεί 

περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 

δραστηριότητες ως ποσοστό επί του 

συνόλου των οικονομικών 

δραστηριοτήτων και, συνεπώς, τον βαθμό 

περιβαλλοντικής βιωσιμότητας της 

επένδυσης. Η Επιτροπή θα πρέπει να 

διευκρινίζει τις πληροφορίες που πρέπει να 

δημοσιοποιούνται για τον σκοπό αυτό. Οι 

εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να δίνουν 

στις εθνικές αρχές τη δυνατότητα να 

εξακριβώνουν εύκολα τη συμμόρφωση 

προς την υποχρέωση δημοσιοποίησης και 

να επιβάλλουν την υποχρέωση αυτή 

σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο. 

(16) Προκειμένου να μην θίγονται τα 

συμφέροντα των καταναλωτών, οι 

διαχειριστές κεφαλαίων και οι θεσμικοί 

επενδυτές που προσφέρουν 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα ως 

περιβαλλοντικά βιώσιμα θα πρέπει να 

δημοσιοποιούν τον τρόπο και τον βαθμό 

στον οποίο τα κριτήρια για τις 

περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 

δραστηριότητες χρησιμοποιούνται για τον 

προσδιορισμό της περιβαλλοντικής 

βιωσιμότητας των επενδύσεων. Οι 

πληροφορίες που δημοσιοποιούνται θα 

πρέπει να δίνουν στους επενδυτές τη 

δυνατότητα να κατανοούν το μερίδιο της 

επένδυσης που χρηματοδοτεί 

περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 

δραστηριότητες ως ποσοστό επί του 

συνόλου των οικονομικών 

δραστηριοτήτων και, συνεπώς, τον βαθμό 

περιβαλλοντικής βιωσιμότητας της 

επένδυσης. Η Επιτροπή θα πρέπει να 

διευκρινίζει τις πληροφορίες που πρέπει να 

δημοσιοποιούνται για τον σκοπό αυτό, 

καθώς και τη συχνότητα, τη μορφή και 

τους αποδέκτες της δημοσιοποίησης. Οι 

εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να δίνουν 

στις εθνικές αρχές τη δυνατότητα να 

εξακριβώνουν εύκολα τη συμμόρφωση 

προς την υποχρέωση δημοσιοποίησης και 

να επιβάλλουν την υποχρέωση αυτή 

σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο. 

Η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει ότι 

οποιεσδήποτε νέες απαιτήσεις 

δημοσιοποίησης συμπληρώνουν εκείνες 

που ήδη απαιτούνται δυνάμει της 

ισχύουσας νομοθεσίας και δεν οδηγούν σε 

περιττή αλληλεπικάλυψη της υποβολής 

εκθέσεων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  185 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (16α) Για την προώθηση της 

καινοτομίας, της έρευνας και της 

ανάπτυξης στον τομέα της κλιματικής 

αλλαγής, όπου απαιτείται υψηλό επίπεδο 

μακροπρόθεσμων επενδύσεων, ο παρών 

κανονισμός θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται 

με τις λοιπές ενωσιακές νομοθετικές 

διατάξεις. Ως εκ τούτου, απαιτείται 

μακροπρόθεσμη σταθερότητα του 

κανονιστικού πλαισίου χωρίς να θίγεται η 

δυνατότητα μακροπρόθεσμων 

επενδύσεων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  186 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Ulrike Müller, 

Elsi Katainen, Petri Sarvamaa 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (16α) Προκειμένου να μην θιγεί το κλίμα 

καινοτομίας στην ΕΕ και στα κράτη 

μέλη, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 

ευθυγραμμίζεται με τις λοιπές ενωσιακές 

νομοθετικές διατάξεις που παρέχουν 

κίνητρα για επενδύσεις, έρευνα και 

ανάπτυξη, ιδίως στον τομέα της 

κλιματικής αλλαγής, όπου απαιτείται 

υψηλό επίπεδο μακροπρόθεσμων 

επενδύσεων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  187 
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Markus Ferber, Christophe Hansen 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Προκειμένου να αποφεύγεται η 

καταστρατήγηση της υποχρέωσης 

δημοσιοποίησης, η συγκεκριμένη 

υποχρέωση θα πρέπει επίσης να 

εφαρμόζεται στην περίπτωση 

χρηματοπιστωτικών προϊόντων που 

προσφέρονται ως προϊόντα με 

χαρακτηριστικά παρόμοια με εκείνα των 

περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων, 

περιλαμβανομένων των επενδύσεων που 

έχουν ως στόχο την προστασία του 

περιβάλλοντος υπό την ευρεία έννοια. Οι 

συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές 

αγορές δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να 

επενδύουν αποκλειστικά σε 

περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 

δραστηριότητες οι οποίες 

προσδιορίζονται σύμφωνα με τα τεχνικά 

κριτήρια ελέγχου που προβλέπονται στον 

παρόντα κανονισμό. Θα πρέπει να 

ενθαρρύνονται να ενημερώνουν την 

Επιτροπή αν θεωρούν ότι μια οικονομική 

δραστηριότητα η οποία δεν πληροί τα 

τεχνικά κριτήρια ελέγχου ή, για την οποία 

δεν έχουν θεσπιστεί ακόμη κριτήρια, θα 

πρέπει να θεωρείται περιβαλλοντικά 

βιώσιμη, ώστε να επικουρούν την 

Επιτροπή να αξιολογεί τη σκοπιμότητα 

της συμπλήρωσης ή επικαιροποίησης 

των τεχνικών κριτηρίων ελέγχου. 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Όλες οι υποχρεώσεις δημοσιοποίησης ορίζονται στον κανονισμό για τις γνωστοποιήσεις 

σχετικά με τις αειφόρες επενδύσεις και τους κινδύνους βιωσιμότητας και για την τροποποίηση 

της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341. Η θέσπιση δεύτερου συστήματος δημοσιοποίησης για τη βιώσιμη 

χρηματοδότηση δεν είναι απαραίτητο. 
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Τροπολογία  188 

Anne Sander 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Προκειμένου να αποφεύγεται η 

καταστρατήγηση της υποχρέωσης 

δημοσιοποίησης, η συγκεκριμένη 

υποχρέωση θα πρέπει επίσης να 

εφαρμόζεται στην περίπτωση 

χρηματοπιστωτικών προϊόντων που 

προσφέρονται ως προϊόντα με 

χαρακτηριστικά παρόμοια με εκείνα των 

περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων, 

περιλαμβανομένων των επενδύσεων που 

έχουν ως στόχο την προστασία του 

περιβάλλοντος υπό την ευρεία έννοια. Οι 

συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές 

αγορές δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να 

επενδύουν αποκλειστικά σε 

περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 

δραστηριότητες οι οποίες προσδιορίζονται 

σύμφωνα με τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου 

που προβλέπονται στον παρόντα 

κανονισμό. Θα πρέπει να ενθαρρύνονται 

να ενημερώνουν την Επιτροπή αν θεωρούν 

ότι μια οικονομική δραστηριότητα η οποία 

δεν πληροί τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου ή, 

για την οποία δεν έχουν θεσπιστεί ακόμη 

κριτήρια, θα πρέπει να θεωρείται 

περιβαλλοντικά βιώσιμη, ώστε να 

επικουρούν την Επιτροπή να αξιολογεί τη 

σκοπιμότητα της συμπλήρωσης ή 

επικαιροποίησης των τεχνικών κριτηρίων 

ελέγχου. 

(17) Προκειμένου να αποφεύγεται η 

καταστρατήγηση της υποχρέωσης 

δημοσιοποίησης, η συγκεκριμένη 

υποχρέωση θα πρέπει επίσης να 

εφαρμόζεται στην περίπτωση 

χρηματοπιστωτικών προϊόντων που 

προσφέρονται ως προϊόντα με 

χαρακτηριστικά παρόμοια με εκείνα των 

περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων, 

περιλαμβανομένων των επενδύσεων που 

έχουν ως στόχο την προστασία του 

περιβάλλοντος υπό την ευρεία έννοια. Οι 

συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές 

αγορές δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να 

επενδύουν αποκλειστικά σε 

περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 

δραστηριότητες οι οποίες προσδιορίζονται 

σύμφωνα με τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου 

που προβλέπονται στον παρόντα 

κανονισμό. Θα πρέπει να ενθαρρύνονται 

να ενημερώνουν την Επιτροπή αν θεωρούν 

ότι μια οικονομική δραστηριότητα η οποία 

δεν πληροί τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου ή, 

για την οποία δεν έχουν θεσπιστεί ακόμη 

κριτήρια, θα πρέπει να θεωρείται 

περιβαλλοντικά βιώσιμη, ώστε να 

επικουρούν την Επιτροπή να αξιολογεί τη 

σκοπιμότητα της συμπλήρωσης ή 

επικαιροποίησης των τεχνικών κριτηρίων 

ελέγχου. Παρομοίως, οι συμμετέχοντες 

στις χρηματοπιστωτικές αγορές θα 

πρέπει να εξακολουθούν να μπορούν να 

ακολουθούν προσεγγίσεις βιώσιμων 

επενδύσεων με ευρύτερα χαρακτηριστικά 

από ό,τι η απλή κατανομή του κεφαλαίου 

στους τομείς που ορίζονται στον παρόντα 

κανονισμό. Οι προσεγγίσεις βιώσιμων 

επενδύσεων θα πρέπει να επιτρέπεται να 

περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την 

ενσωμάτωση των κριτηρίων ΚΠΔ, τον 
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έλεγχο, τα «καλύτερα στην κατηγορία», 

την επιστασία, την ενεργό συμμετοχή και 

την ψήφο. 

Or. en 

 

Τροπολογία  189 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Προκειμένου να αποφεύγεται η 

καταστρατήγηση της υποχρέωσης 

δημοσιοποίησης, η συγκεκριμένη 

υποχρέωση θα πρέπει επίσης να 

εφαρμόζεται στην περίπτωση 

χρηματοπιστωτικών προϊόντων που 

προσφέρονται ως προϊόντα με 

χαρακτηριστικά παρόμοια με εκείνα των 

περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων, 

περιλαμβανομένων των επενδύσεων που 

έχουν ως στόχο την προστασία του 

περιβάλλοντος υπό την ευρεία έννοια. Οι 

συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές 

αγορές δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να 

επενδύουν αποκλειστικά σε 

περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 

δραστηριότητες οι οποίες προσδιορίζονται 

σύμφωνα με τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου 

που προβλέπονται στον παρόντα 

κανονισμό. Θα πρέπει να ενθαρρύνονται 

να ενημερώνουν την Επιτροπή αν θεωρούν 

ότι μια οικονομική δραστηριότητα η οποία 

δεν πληροί τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου ή, 

για την οποία δεν έχουν θεσπιστεί ακόμη 

κριτήρια, θα πρέπει να θεωρείται 

περιβαλλοντικά βιώσιμη, ώστε να 

επικουρούν την Επιτροπή να αξιολογεί τη 

σκοπιμότητα της συμπλήρωσης ή 

επικαιροποίησης των τεχνικών κριτηρίων 

ελέγχου. 

(17) Προκειμένου να αποφεύγεται η 

καταστρατήγηση της υποχρέωσης 

δημοσιοποίησης, η συγκεκριμένη 

υποχρέωση θα πρέπει επίσης να 

εφαρμόζεται σε όλα τα χρηματοπιστωτικά 

προϊόντα. Οι συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές δεν θα πρέπει 

να υποχρεούνται να επενδύουν 

αποκλειστικά σε περιβαλλοντικά βιώσιμες 

οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες 

προσδιορίζονται σύμφωνα με τα τεχνικά 

κριτήρια ελέγχου που προβλέπονται στον 

παρόντα κανονισμό. Οι συμμετέχοντες 

στις χρηματοπιστωτικές αγορές και άλλοι 

παράγοντες θα πρέπει να ενθαρρύνονται 

να ενημερώνουν την Επιτροπή αν θεωρούν 

ότι μια οικονομική δραστηριότητα 

θεωρείται εσφαλμένα ότι πληροί ή δεν 

πληροί τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου ή για 

την οποία δεν έχουν θεσπιστεί ακόμη, 

ώστε να επικουρούν την Επιτροπή να 

αξιολογεί τη σκοπιμότητα της 

συμπλήρωσης ή επικαιροποίησης των 

τεχνικών κριτηρίων ελέγχου. 

Or. en 
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Τροπολογία  190 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Προκειμένου να προσδιορίζεται 

κατά πόσο μια οικονομική δραστηριότητα 

είναι περιβαλλοντικά βιώσιμη, θα πρέπει 

να καταρτιστεί εξαντλητικός κατάλογος 

περιβαλλοντικών στόχων. 

(18) Προκειμένου να προσδιορίζεται 

κατά πόσο μια οικονομική δραστηριότητα 

είναι περιβαλλοντικά ή κοινωνικά 

βιώσιμη, θα πρέπει να καταρτιστεί 

εξαντλητικός κατάλογος περιβαλλοντικών 

και κοινωνικών στόχων με βάση δείκτες 

για τη μέτρηση του περιβαλλοντικού και 

του κοινωνικού αντικτύπου. 

Or. en 

 

Τροπολογία  191 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Elsi Katainen, 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Προκειμένου να προσδιορίζεται 

κατά πόσο μια οικονομική δραστηριότητα 

είναι περιβαλλοντικά βιώσιμη, θα πρέπει 

να καταρτιστεί εξαντλητικός κατάλογος 

περιβαλλοντικών στόχων. 

(18) Προκειμένου να προσδιορίζεται 

κατά πόσο μια οικονομική δραστηριότητα 

είναι περιβαλλοντικά βιώσιμη, θα πρέπει 

να καταρτιστεί εξαντλητικός κατάλογος 

περιβαλλοντικών στόχων και να 

διασφαλιστεί η συνοχή με τις 

υφιστάμενες ενωσιακές νομοθετικές 

διατάξεις, όπως η δέσμη μέτρων για την 

καθαρή ενέργεια. 

Or. en 

 

Τροπολογία  192 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Προκειμένου να προσδιορίζεται 

κατά πόσο μια οικονομική δραστηριότητα 

είναι περιβαλλοντικά βιώσιμη, θα πρέπει 

να καταρτιστεί εξαντλητικός κατάλογος 

περιβαλλοντικών στόχων. 

(18) Προκειμένου να προσδιορίζεται 

κατά πόσο μια οικονομική δραστηριότητα 

είναι περιβαλλοντικά βιώσιμη, θα πρέπει 

να καταρτιστεί εξαντλητικός κατάλογος 

περιβαλλοντικών στόχων, λαμβάνοντας 

υπόψη τον αντίκτυπό της σε ολόκληρη τη 

βιομηχανική αξιακή αλυσίδα. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  193 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Προκειμένου να προσδιορίζεται 

κατά πόσο μια οικονομική δραστηριότητα 

είναι περιβαλλοντικά βιώσιμη, θα πρέπει 

να καταρτιστεί εξαντλητικός κατάλογος 

περιβαλλοντικών στόχων. 

(18) Προκειμένου να προσδιορίζεται 

κατά πόσο μια οικονομική δραστηριότητα 

είναι περιβαλλοντικά βιώσιμη ή 

περιβαλλοντικά επιζήμια, θα πρέπει να 

καταρτιστεί εξαντλητικός κατάλογος 

περιβαλλοντικών στόχων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  194 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 20 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(20) Για κάθε περιβαλλοντικό στόχο θα 

πρέπει να θεσπιστούν ομοιόμορφα 

κριτήρια, ώστε οι οικονομικές 

δραστηριότητες να θεωρείται ότι 

(20) Για κάθε περιβαλλοντικό στόχο θα 

πρέπει να θεσπιστούν ομοιόμορφα 

κριτήρια, ώστε οι οικονομικές 

δραστηριότητες να θεωρείται ότι 



 

AM\1172566EL.docx 65/196 PE632.153v01-00 

 EL 

συνεισφέρουν σημαντικά στον 

συγκεκριμένο στόχο. Ένα στοιχείο των 

ομοιόμορφων κριτηρίων θα πρέπει να είναι 

να μην επιβαρύνεται σημαντικά κανένας 

από τους περιβαλλοντικούς στόχους που 

ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Τούτο 

προκειμένου να αποφεύγεται το 

φαινόμενο επενδύσεις να θεωρούνται 

περιβαλλοντικά βιώσιμες παρ’ όλο που οι 

οικονομικές δραστηριότητες που 

ευνοούνται από τις εν λόγω επενδύσεις 

είναι επιζήμιες για το περιβάλλον σε 

βαθμό που υπερτερεί της συμβολής τους 

σε έναν περιβαλλοντικό στόχο. Οι 

προϋποθέσεις της σημαντικής συμβολής 

και της μη πρόκλησης σημαντικής 

επιβάρυνσης θα πρέπει να καθιστούν 

δυνατό οι επενδύσεις σε περιβαλλοντικά 

βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες να 

συμβάλλουν πραγματικά στους 

περιβαλλοντικούς στόχους. 

συνεισφέρουν σημαντικά στον 

συγκεκριμένο στόχο. Ένα ακόμη στοιχείο 

των ομοιόμορφων κριτηρίων θα πρέπει να 

είναι ο προσδιορισμός των οικονομικών 

δραστηριοτήτων που επιβαρύνουν 
σημαντικά οποιονδήποτε από τους 

περιβαλλοντικούς στόχους που ορίζονται 

στον παρόντα κανονισμό. Οι προϋποθέσεις 

της σημαντικής συμβολής και της 

πρόκλησης σημαντικής επιβάρυνσης θα 

πρέπει να καθιστούν δυνατό οι επενδύσεις 

σε περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 

δραστηριότητες να συμβάλλουν 

πραγματικά στους περιβαλλοντικούς 

στόχους και θα πρέπει να δίνουν τη 

δυνατότητα σταδιακής απομάκρυνσης 

των επενδύσεων από τις περιβαλλοντικά 

επιζήμιες οικονομικές δραστηριότητες. 

Or. en 

 

Τροπολογία  195 

Markus Ferber, Christophe Hansen 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 20 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(20) Για κάθε περιβαλλοντικό στόχο θα 

πρέπει να θεσπιστούν ομοιόμορφα 

κριτήρια, ώστε οι οικονομικές 

δραστηριότητες να θεωρείται ότι 

συνεισφέρουν σημαντικά στον 

συγκεκριμένο στόχο. Ένα στοιχείο των 

ομοιόμορφων κριτηρίων θα πρέπει να είναι 

να μην επιβαρύνεται σημαντικά κανένας 

από τους περιβαλλοντικούς στόχους που 

ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Τούτο 

προκειμένου να αποφεύγεται το φαινόμενο 

επενδύσεις να θεωρούνται περιβαλλοντικά 

βιώσιμες παρ’ όλο που οι οικονομικές 

δραστηριότητες που ευνοούνται από τις εν 

(20) Για κάθε περιβαλλοντικό στόχο θα 

πρέπει να θεσπιστούν ομοιόμορφα 

κριτήρια, ώστε οι οικονομικές 

δραστηριότητες να θεωρείται ότι 

συνεισφέρουν σημαντικά στον 

συγκεκριμένο στόχο. Ένα στοιχείο των 

ομοιόμορφων κριτηρίων θα πρέπει να είναι 

να μην επιβαρύνεται σημαντικά κανένας 

από τους περιβαλλοντικούς στόχους που 

ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Τούτο 

προκειμένου να αποφεύγεται το φαινόμενο 

επενδύσεις να θεωρούνται περιβαλλοντικά 

βιώσιμες παρ’ όλο που οι οικονομικές 

δραστηριότητες που ευνοούνται από τις εν 
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λόγω επενδύσεις είναι επιζήμιες για το 

περιβάλλον σε βαθμό που υπερτερεί της 

συμβολής τους σε έναν περιβαλλοντικό 

στόχο. Οι προϋποθέσεις της σημαντικής 

συμβολής και της μη πρόκλησης 

σημαντικής επιβάρυνσης θα πρέπει να 

καθιστούν δυνατό οι επενδύσεις σε 

περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 

δραστηριότητες να συμβάλλουν 

πραγματικά στους περιβαλλοντικούς 

στόχους. 

λόγω επενδύσεις είναι επιζήμιες για το 

περιβάλλον σε βαθμό που υπερτερεί της 

συμβολής τους σε έναν περιβαλλοντικό 

στόχο. Οι προϋποθέσεις της σημαντικής 

συμβολής και της μη πρόκλησης 

σημαντικής επιβάρυνσης θα πρέπει να 

καθιστούν δυνατό οι επενδύσεις σε 

περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 

δραστηριότητες να συμβάλλουν 

πραγματικά στους περιβαλλοντικούς 

στόχους. Ωστόσο, η θέσπιση του 

κριτηρίου για την αποφυγή της 

σημαντικής επιβάρυνσης οποιουδήποτε 

από τους περιβαλλοντικούς στόχους δεν 

θα πρέπει να οδηγεί στη δημιουργία 

μαύρης ή φαιάς λίστας. 

Or. en 

 

Τροπολογία  196 

Mireille D'Ornano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 20 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(20) Για κάθε περιβαλλοντικό στόχο θα 

πρέπει να θεσπιστούν ομοιόμορφα 

κριτήρια, ώστε οι οικονομικές 

δραστηριότητες να θεωρείται ότι 

συνεισφέρουν σημαντικά στον 

συγκεκριμένο στόχο. Ένα στοιχείο των 

ομοιόμορφων κριτηρίων θα πρέπει να είναι 

να μην επιβαρύνεται σημαντικά κανένας 

από τους περιβαλλοντικούς στόχους που 

ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Τούτο 

προκειμένου να αποφεύγεται το φαινόμενο 

επενδύσεις να θεωρούνται περιβαλλοντικά 

βιώσιμες παρ’ όλο που οι οικονομικές 

δραστηριότητες που ευνοούνται από τις εν 

λόγω επενδύσεις είναι επιζήμιες για το 

περιβάλλον σε βαθμό που υπερτερεί της 

συμβολής τους σε έναν περιβαλλοντικό 

στόχο. Οι προϋποθέσεις της σημαντικής 

συμβολής και της μη πρόκλησης 

(20) Για κάθε περιβαλλοντικό στόχο θα 

πρέπει να θεσπιστούν ομοιόμορφα και 

συγκεκριμένα κριτήρια, ώστε οι 

οικονομικές δραστηριότητες να θεωρείται 

ότι συνεισφέρουν σημαντικά στον 

συγκεκριμένο στόχο. Ένα στοιχείο των 

ομοιόμορφων κριτηρίων θα πρέπει να είναι 

να μην επιβαρύνεται σημαντικά κανένας 

από τους περιβαλλοντικούς στόχους που 

ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Τούτο 

προκειμένου να αποφεύγεται το φαινόμενο 

επενδύσεις να θεωρούνται περιβαλλοντικά 

βιώσιμες παρ’ όλο που οι οικονομικές 

δραστηριότητες που ευνοούνται από τις εν 

λόγω επενδύσεις είναι επιζήμιες για το 

περιβάλλον σε βαθμό που υπερτερεί της 

συμβολής τους σε έναν περιβαλλοντικό 

στόχο. Οι προϋποθέσεις της σημαντικής 

συμβολής και της μη πρόκλησης 
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σημαντικής επιβάρυνσης θα πρέπει να 

καθιστούν δυνατό οι επενδύσεις σε 

περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 

δραστηριότητες να συμβάλλουν 

πραγματικά στους περιβαλλοντικούς 

στόχους. 

σημαντικής επιβάρυνσης θα πρέπει να 

καθιστούν δυνατό οι επενδύσεις σε 

περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 

δραστηριότητες να συμβάλλουν 

πραγματικά στους περιβαλλοντικούς 

στόχους. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  197 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 21 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(21) Υπενθυμίζοντας την κοινή 

δέσμευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

του Συμβουλίου και της Επιτροπής να 

εφαρμόζουν τις αρχές που προβλέπονται 

στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 

δικαιωμάτων για την υποστήριξη της 

βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 

ανάπτυξης και αναγνωρίζοντας τη σημασία 

των διεθνών ελάχιστων ανθρώπινων και 

εργασιακών δικαιωμάτων και προτύπων, η 

συμμόρφωση προς τις ελάχιστες 

διασφαλίσεις θα πρέπει να αποτελεί 

προϋπόθεση προκειμένου οι οικονομικές 

δραστηριότητες να χαρακτηρίζονται ως 

περιβαλλοντικά βιώσιμες. Για τον λόγο 

αυτό, οι οικονομικές δραστηριότητες θα 

πρέπει να χαρακτηρίζονται ως οικονομικά 

βιώσιμες μόνον όταν ασκούνται σύμφωνα 

με τη διακήρυξη της Διεθνούς Οργάνωσης 

Εργασίας (ΔΟΕ) για τα θεμελιώδη 

δικαιώματα και τις αρχές στην εργασία και 

τις οχτώ θεμελιώδεις συμβάσεις της ΔΟΕ. 

Οι θεμελιώδεις συμβάσεις της ΔΟΕ 

καθορίζουν τα ανθρώπινα και εργασιακά 

δικαιώματα που πρέπει να σέβονται οι 

εταιρείες. Αρκετά από αυτά τα διεθνή 

πρότυπα προβλέπονται επίσης στον Χάρτη 

των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως η απαγόρευση 

(21) Υπενθυμίζοντας την κοινή 

δέσμευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

του Συμβουλίου και της Επιτροπής να 

εφαρμόζουν τις αρχές που προβλέπονται 

στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 

δικαιωμάτων για την υποστήριξη της 

βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 

ανάπτυξης και αναγνωρίζοντας τη σημασία 

των διεθνών ελάχιστων ανθρώπινων και 

εργασιακών δικαιωμάτων και προτύπων, η 

συμμόρφωση προς τις ελάχιστες 

διασφαλίσεις θα πρέπει να αποτελεί 

προϋπόθεση προκειμένου οι οικονομικές 

δραστηριότητες να χαρακτηρίζονται ως 

περιβαλλοντικά βιώσιμες. Για τον λόγο 

αυτό, οι οικονομικές δραστηριότητες θα 

πρέπει να χαρακτηρίζονται ως οικονομικά 

βιώσιμες μόνον όταν ασκούνται, κατά 

πρώτον, σύμφωνα με τη διακήρυξη της 

Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) για 

τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις αρχές 

στην εργασία και τις οχτώ θεμελιώδεις 

συμβάσεις της ΔΟΕ. Οι θεμελιώδεις 

συμβάσεις της ΔΟΕ καθορίζουν τα 

ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα που 

πρέπει να σέβονται οι εταιρείες. Αρκετά 

από αυτά τα διεθνή πρότυπα προβλέπονται 

επίσης στον Χάρτη των Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
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της δουλείας και της αναγκαστικής 

εργασίας και η αρχή της απαγόρευσης των 

διακρίσεων. Οι ελάχιστες αυτές 

διασφαλίσεις δεν θίγουν την εφαρμογή 

αυστηρότερων απαιτήσεων σχετικά με το 

περιβάλλον, την υγεία και ασφάλεια και 

την κοινωνική βιωσιμότητα που 

καθορίζονται στο ενωσιακό δίκαιο, κατά 

περίπτωση. 

ιδίως η απαγόρευση της δουλείας και της 

αναγκαστικής εργασίας και η αρχή της 

απαγόρευσης των διακρίσεων. Κατά 

δεύτερον, θα πρέπει να τηρούνται οι 

αρχές των Ηνωμένων Εθνών για 

υπεύθυνες επενδύσεις - πλαίσιο 

αναφοράς. Κατά τρίτον, οι επενδυτές θα 

πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις 

κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για 

τη δέουσα επιμέλεια για υπεύθυνη 

επιχειρηματική συμπεριφορά (2018). Ως 

δέουσα επιμέλεια στο πλαίσιο αυτό 

νοούνται οι διαδικασίες που εφαρμόζουν 

οι επιχειρήσεις για να προσδιορίσουν, να 

αποτρέψουν, να μετριάσουν και να 

λάβουν υπόψη τους κινδύνους 

βιωσιμότητας όπως ορίζονται στον 

[Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί 

αναφορά στον κανονισμό για τις 

γνωστοποιήσεις σχετικά με τις αειφόρες 

επενδύσεις και τους κινδύνους 

βιωσιμότητας και το οικείο πρωτόκολλο 

Ι]. Οι ελάχιστες αυτές διασφαλίσεις δεν 

θίγουν την εφαρμογή αυστηρότερων 

απαιτήσεων σχετικά με το περιβάλλον, την 

υγεία και ασφάλεια και την κοινωνική 

βιωσιμότητα που καθορίζονται στο 

ενωσιακό δίκαιο, κατά περίπτωση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  198 

Markus Ferber 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 21 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(21) Υπενθυμίζοντας την κοινή 

δέσμευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

του Συμβουλίου και της Επιτροπής να 

εφαρμόζουν τις αρχές που προβλέπονται 

στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 

δικαιωμάτων για την υποστήριξη της 

βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 

(21) Υπενθυμίζοντας την κοινή 

δέσμευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

του Συμβουλίου και της Επιτροπής να 

εφαρμόζουν τις αρχές που προβλέπονται 

στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 

δικαιωμάτων για την υποστήριξη της 

βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
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ανάπτυξης και αναγνωρίζοντας τη σημασία 

των διεθνών ελάχιστων ανθρώπινων και 

εργασιακών δικαιωμάτων και προτύπων, η 

συμμόρφωση προς τις ελάχιστες 

διασφαλίσεις θα πρέπει να αποτελεί 

προϋπόθεση προκειμένου οι οικονομικές 

δραστηριότητες να χαρακτηρίζονται ως 

περιβαλλοντικά βιώσιμες. Για τον λόγο 

αυτό, οι οικονομικές δραστηριότητες θα 

πρέπει να χαρακτηρίζονται ως οικονομικά 

βιώσιμες μόνον όταν ασκούνται σύμφωνα 

με τη διακήρυξη της Διεθνούς Οργάνωσης 

Εργασίας (ΔΟΕ) για τα θεμελιώδη 

δικαιώματα και τις αρχές στην εργασία και 

τις οχτώ θεμελιώδεις συμβάσεις της ΔΟΕ. 

Οι θεμελιώδεις συμβάσεις της ΔΟΕ 

καθορίζουν τα ανθρώπινα και εργασιακά 

δικαιώματα που πρέπει να σέβονται οι 

εταιρείες. Αρκετά από αυτά τα διεθνή 

πρότυπα προβλέπονται επίσης στον Χάρτη 

των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως η απαγόρευση 

της δουλείας και της αναγκαστικής 

εργασίας και η αρχή της απαγόρευσης των 

διακρίσεων. Οι ελάχιστες αυτές 

διασφαλίσεις δεν θίγουν την εφαρμογή 

αυστηρότερων απαιτήσεων σχετικά με το 

περιβάλλον, την υγεία και ασφάλεια και 

την κοινωνική βιωσιμότητα που 

καθορίζονται στο ενωσιακό δίκαιο, κατά 

περίπτωση. 

ανάπτυξης και αναγνωρίζοντας τη σημασία 

των διεθνών ελάχιστων ανθρώπινων και 

εργασιακών δικαιωμάτων και προτύπων, η 

συμμόρφωση προς τις ελάχιστες 

διασφαλίσεις θα πρέπει να αποτελεί 

προϋπόθεση προκειμένου οι οικονομικές 

δραστηριότητες να χαρακτηρίζονται ως 

περιβαλλοντικά βιώσιμες. Για τον λόγο 

αυτό, οι οικονομικές δραστηριότητες θα 

πρέπει να χαρακτηρίζονται ως οικονομικά 

βιώσιμες μόνον όταν ασκούνται σύμφωνα 

με τη διακήρυξη της Διεθνούς Οργάνωσης 

Εργασίας (ΔΟΕ) για τα θεμελιώδη 

δικαιώματα και τις αρχές στην εργασία και 

τις οχτώ θεμελιώδεις συμβάσεις της ΔΟΕ. 

Οι θεμελιώδεις συμβάσεις της ΔΟΕ 

καθορίζουν τα ανθρώπινα και εργασιακά 

δικαιώματα που πρέπει να σέβονται οι 

εταιρείες και, ως εκ τούτου, χρησιμεύουν 

ως κατάλληλο μέτρο σύγκρισης για τις 

βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες. 

Αρκετά από αυτά τα διεθνή πρότυπα 

προβλέπονται επίσης στον Χάρτη των 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως η απαγόρευση 

της δουλείας και της αναγκαστικής 

εργασίας και η αρχή της απαγόρευσης των 

διακρίσεων. Οι ελάχιστες αυτές 

διασφαλίσεις δεν θίγουν την εφαρμογή 

αυστηρότερων απαιτήσεων σχετικά με το 

περιβάλλον, την υγεία και ασφάλεια και 

την κοινωνική βιωσιμότητα που 

καθορίζονται στο ενωσιακό δίκαιο, κατά 

περίπτωση. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τα πρότυπα της ΔΟΕ αρκούν για να προσδιορίσουν εάν μια οικονομική δραστηριότητα μπορεί 

να χαρακτηριστεί βιώσιμη. 

 

Τροπολογία  199 

Δημήτριος Παπαδημούλης 

 

Πρόταση κανονισμού 
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Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (21α) Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων (ΕΤΕπ) έχει εκτενή εμπειρία 

με τα πράσινα ομόλογα, μέσω κυρίως του 

ομολόγου περιβαλλοντικής 

ευαισθητοποίησης, το οποίο συνέβαλε 

στην έκδοση πράσινων ομολόγων αξίας 

18 δισεκατομμυρίων ευρώ και στην 

υλοποίηση 160 έργων ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές, τα οποία δυστυχώς 

διατέθηκαν περιφερειακά με 

ανομοιόμορφο τρόπο χωρίς κατάλληλο 

μακροπρόθεσμο και περιφερειακά 

ισόρροπο σχεδιασμό. Ωστόσο, δημόσιοι 

φορείς όπως οι η ΕΤΕπ και οι ΕΕΑ θα 

μπορούσαν να παρακολουθούν τις 

κυριότερες εξελίξεις, ώστε να 

διασφαλίζονται η σταδιακή ανάπτυξη και 

η ικανότητα προσαρμογής της 

ευρωπαϊκής ταξινόμησης της 

βιωσιμότητας. 

Or. en 

 

Τροπολογία  200 

Elena Gentile 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 22 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(22) Δεδομένων των ειδικών τεχνικών 

λεπτομερειών που είναι αναγκαίες για την 

εκτίμηση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων μιας οικονομικής 

δραστηριότητας και της ραγδαία 

μεταβαλλόμενης φύσης τόσο της 

επιστήμης όσο και της τεχνολογίας, τα 

κριτήρια των περιβαλλοντικά βιώσιμων 

οικονομικών δραστηριοτήτων θα πρέπει να 

προσαρμόζονται τακτικά στις εν λόγω 

μεταβολές. Για την επικαιροποίηση των 

(22) Δεδομένων των ειδικών τεχνικών 

λεπτομερειών που είναι αναγκαίες για την 

εκτίμηση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων μιας οικονομικής 

δραστηριότητας και της ραγδαία 

μεταβαλλόμενης φύσης τόσο της 

επιστήμης όσο και της τεχνολογίας, τα 

κριτήρια που σχετίζονται με τον 

προσδιορισμό του βαθμού 

περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των 

οικονομικών δραστηριοτήτων θα πρέπει να 
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στοιχείων, με βάση τα επιστημονικά 

στοιχεία και τις πληροφορίες που 

συνεισφέρουν εμπειρογνώμονες, οι 

προϋποθέσεις της σημαντικής συμβολής 

και της μη σημαντικής ζημίας θα πρέπει να 

διευκρινίζονται αναλυτικότερα για τις 

διάφορες οικονομικές δραστηριότητες και 

να επικαιροποιούνται σε τακτική βάση. Για 

τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να 

θεσπίσει αναλυτικά και βαθμονομημένα 

τεχνικά κριτήρια ελέγχου για τις διάφορες 

οικονομικές δραστηριότητες, βάσει των 

τεχνικών πληροφοριών που θα συνεισφέρει 

μια πολυσυλλεκτική πλατφόρμα για τη 

βιώσιμη χρηματοδότηση. 

προσαρμόζονται τακτικά στις εν λόγω 

μεταβολές. Για την επικαιροποίηση των 

στοιχείων και των δεικτών, με βάση τα 

επιστημονικά στοιχεία και τις πληροφορίες 

που συνεισφέρουν εμπειρογνώμονες, 

καθώς και σχετικοί ενδιαφερόμενοι 

φορείς, οι προϋποθέσεις της σημαντικής 

συμβολής και της μη σημαντικής ζημίας 

θα πρέπει να διευκρινίζονται 

αναλυτικότερα για τις διάφορες 

οικονομικές δραστηριότητες και να 

επικαιροποιούνται σε τακτική βάση. Για 

τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να 

θεσπίσει αναλυτικά και βαθμονομημένα 

τεχνικά κριτήρια ελέγχου και ένα σύνολο 

εναρμονισμένων δεικτών για τις διάφορες 

οικονομικές δραστηριότητες, βάσει των 

τεχνικών πληροφοριών που θα συνεισφέρει 

μια πολυσυλλεκτική πλατφόρμα για τη 

βιώσιμη χρηματοδότηση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  201 

Jo Leinen 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 23 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(23) Ορισμένες οικονομικές 

δραστηριότητες έχουν αρνητικό αντίκτυπο 

στο περιβάλλον, με τη μείωση του οποίου 

μπορεί να επιτευχθεί σημαντική συμβολή 

σε έναν ή περισσότερους 

περιβαλλοντικούς στόχους. Για τις εν λόγω 

οικονομικές δραστηριότητες, κρίνεται 

σκόπιμη η καθιέρωση τεχνικών κριτηρίων 

ελέγχου τα οποία θα απαιτούν σημαντική 

βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων 

σε σχέση, μεταξύ άλλων, με τον μέσο όρο 

της βιομηχανίας. Τα εν λόγω κριτήρια θα 

πρέπει να εξετάζουν επίσης τον 

μακροπρόθεσμο αντίκτυπο μιας 

συγκεκριμένης οικονομικής 

(23) Ορισμένες οικονομικές 

δραστηριότητες έχουν αρνητικό αντίκτυπο 

στο περιβάλλον, με τη μείωση του οποίου 

μπορεί να επιτευχθεί σημαντική συμβολή 

σε έναν ή περισσότερους 

περιβαλλοντικούς στόχους. Για τις εν λόγω 

οικονομικές δραστηριότητες, κρίνεται 

σκόπιμη η καθιέρωση τεχνικών κριτηρίων 

ελέγχου τα οποία θα απαιτούν σημαντική 

βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων 

σε σχέση, μεταξύ άλλων, με τον μέσο όρο 

της βιομηχανίας. Τα εν λόγω κριτήρια θα 

πρέπει να εξετάζουν επίσης τον 

μακροπρόθεσμο αντίκτυπο μιας 

συγκεκριμένης οικονομικής 
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δραστηριότητας. δραστηριότητας, ιδίως τα οικολογικά 

πλεονεκτήματα των προϊόντων και των 

υπηρεσιών κατά τη χρήση τους καθώς 

και τη συμβολή των ενδιάμεσων 

προϊόντων και να αξιολογούν έτσι το 

σύνολο των φάσεων της παραγωγής και 

χρήσης κατά τη συνολική δημιουργία 

αξίας και ολόκληρο τον κύκλο ζωής. 

Or. de 

 

Τροπολογία  202 

Bas Eickhout 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 23 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(23) Ορισμένες οικονομικές 

δραστηριότητες έχουν αρνητικό αντίκτυπο 

στο περιβάλλον, με τη μείωση του οποίου 

μπορεί να επιτευχθεί σημαντική συμβολή 

σε έναν ή περισσότερους 

περιβαλλοντικούς στόχους. Για τις εν λόγω 

οικονομικές δραστηριότητες, κρίνεται 

σκόπιμη η καθιέρωση τεχνικών κριτηρίων 

ελέγχου τα οποία θα απαιτούν σημαντική 

βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων 

σε σχέση, μεταξύ άλλων, με τον μέσο όρο 

της βιομηχανίας. Τα εν λόγω κριτήρια θα 

πρέπει να εξετάζουν επίσης τον 

μακροπρόθεσμο αντίκτυπο μιας 

συγκεκριμένης οικονομικής 

δραστηριότητας. 

(23) Ορισμένες οικονομικές 

δραστηριότητες έχουν αρνητικό αντίκτυπο 

στο περιβάλλον, με τη μείωση του οποίου 

μπορεί να επιτευχθεί σημαντική συμβολή 

σε έναν ή περισσότερους 

περιβαλλοντικούς στόχους. Για τις εν λόγω 

οικονομικές δραστηριότητες, κρίνεται 

σκόπιμη η καθιέρωση τεχνικών κριτηρίων 

ελέγχου τα οποία θα απαιτούν σημαντική 

βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων 

σε σχέση, μεταξύ άλλων, με τον μέσο όρο 

της βιομηχανίας, προκειμένου να 

εξετάζεται κατά πόσο η δραστηριότητα 

μπορεί να συμβάλει σημαντικά σε έναν ή 

περισσότερους περιβαλλοντικούς 

στόχους. Τα εν λόγω κριτήρια θα πρέπει 

να εξετάζουν επίσης τον μακροπρόθεσμο 

αντίκτυπο μιας συγκεκριμένης οικονομικής 

δραστηριότητας και να διασφαλίζουν ότι 

οι οικονομικές δραστηριότητες που 

συμβάλλουν σε φαινόμενα εγκλωβισμού 

έντασης άνθρακα δεν χαρακτηρίζονται 

βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες. 

Or. en 
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Τροπολογία  203 

Luke Ming Flanagan 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 23 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(23) Ορισμένες οικονομικές 

δραστηριότητες έχουν αρνητικό αντίκτυπο 

στο περιβάλλον, με τη μείωση του οποίου 

μπορεί να επιτευχθεί σημαντική συμβολή 

σε έναν ή περισσότερους 

περιβαλλοντικούς στόχους. Για τις εν λόγω 

οικονομικές δραστηριότητες, κρίνεται 

σκόπιμη η καθιέρωση τεχνικών κριτηρίων 

ελέγχου τα οποία θα απαιτούν σημαντική 

βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων 

σε σχέση, μεταξύ άλλων, με τον μέσο όρο 

της βιομηχανίας. Τα εν λόγω κριτήρια θα 

πρέπει να εξετάζουν επίσης τον 

μακροπρόθεσμο αντίκτυπο μιας 

συγκεκριμένης οικονομικής 

δραστηριότητας. 

(23) Ορισμένες οικονομικές 

δραστηριότητες – όπως μεγάλες 

εμπορικές συμφωνίες – έχουν αρνητικό 

αντίκτυπο όχι μόνο στους τοπικούς 

παραγωγούς, οι οποίοι συχνά δεν μπορούν 

να ανταγωνιστούν τις βάσεις παραγωγής 

χαμηλότερου κόστους τρίτων χωρών, 

αλλά και στο περιβάλλον, με τη μείωση 

του οποίου μπορεί να επιτευχθεί 

σημαντική συμβολή σε έναν ή 

περισσότερους περιβαλλοντικούς στόχους. 

Για τις εν λόγω οικονομικές 

δραστηριότητες, κρίνεται σκόπιμη η 

καθιέρωση τεχνικών κριτηρίων ελέγχου τα 

οποία θα απαιτούν σημαντική βελτίωση 

των περιβαλλοντικών επιδόσεων σε σχέση, 

μεταξύ άλλων, με τον μέσο όρο της 

βιομηχανίας. Τα εν λόγω κριτήρια θα 

πρέπει να εξετάζουν επίσης τον 

μακροπρόθεσμο αντίκτυπο μιας 

συγκεκριμένης οικονομικής 

δραστηριότητας. 

Or. en 

 

Τροπολογία  204 

Elena Gentile 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 23 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(23) Ορισμένες οικονομικές 

δραστηριότητες έχουν αρνητικό αντίκτυπο 

στο περιβάλλον, με τη μείωση του οποίου 

μπορεί να επιτευχθεί σημαντική συμβολή 

σε έναν ή περισσότερους 

(23) Ορισμένες οικονομικές 

δραστηριότητες έχουν αρνητικό αντίκτυπο 

στο περιβάλλον, με τη μείωση του οποίου 

μπορεί να επιτευχθεί σημαντική συμβολή 

σε έναν ή περισσότερους 
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περιβαλλοντικούς στόχους. Για τις εν λόγω 

οικονομικές δραστηριότητες, κρίνεται 

σκόπιμη η καθιέρωση τεχνικών κριτηρίων 

ελέγχου τα οποία θα απαιτούν σημαντική 

βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων 

σε σχέση, μεταξύ άλλων, με τον μέσο όρο 

της βιομηχανίας. Τα εν λόγω κριτήρια θα 

πρέπει να εξετάζουν επίσης τον 

μακροπρόθεσμο αντίκτυπο μιας 

συγκεκριμένης οικονομικής 

δραστηριότητας. 

περιβαλλοντικούς στόχους. Για τις εν λόγω 

οικονομικές δραστηριότητες, κρίνεται 

σκόπιμη η καθιέρωση τεχνικών κριτηρίων 

ελέγχου τα οποία θα απαιτούν σημαντική 

βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων 

σε σχέση, μεταξύ άλλων, με τον μέσο όρο 

της βιομηχανίας, της χώρας ή της 

περιφέρειας. Τα εν λόγω κριτήρια θα 

πρέπει να εξετάζουν επίσης τον 

μακροπρόθεσμο αντίκτυπο μιας 

συγκεκριμένης οικονομικής 

δραστηριότητας. 

Or. en 

 

Τροπολογία  205 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 23 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(23) Ορισμένες οικονομικές 

δραστηριότητες έχουν αρνητικό αντίκτυπο 

στο περιβάλλον, με τη μείωση του οποίου 

μπορεί να επιτευχθεί σημαντική συμβολή 

σε έναν ή περισσότερους 

περιβαλλοντικούς στόχους. Για τις εν λόγω 

οικονομικές δραστηριότητες, κρίνεται 

σκόπιμη η καθιέρωση τεχνικών κριτηρίων 

ελέγχου τα οποία θα απαιτούν σημαντική 

βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων 

σε σχέση, μεταξύ άλλων, με τον μέσο όρο 

της βιομηχανίας. Τα εν λόγω κριτήρια θα 

πρέπει να εξετάζουν επίσης τον 

μακροπρόθεσμο αντίκτυπο μιας 

συγκεκριμένης οικονομικής 

δραστηριότητας. 

(23) Ορισμένες οικονομικές 

δραστηριότητες έχουν αρνητικό αντίκτυπο 

στο περιβάλλον, με τη μείωση του οποίου 

μπορεί να επιτευχθεί σημαντική συμβολή 

σε έναν ή περισσότερους 

περιβαλλοντικούς στόχους. Για τις εν λόγω 

οικονομικές δραστηριότητες, κρίνεται 

σκόπιμη η καθιέρωση τεχνικών κριτηρίων 

ελέγχου τα οποία θα απαιτούν βελτίωση 

των περιβαλλοντικών επιδόσεων σε σχέση, 

μεταξύ άλλων, με τον μέσο όρο της 

βιομηχανίας. Τα εν λόγω κριτήρια θα 

πρέπει να εξετάζουν επίσης τον 

μακροπρόθεσμο αντίκτυπο (δηλαδή για 

περισσότερα από 3 έτη) μιας 

συγκεκριμένης οικονομικής 

δραστηριότητας. 

Or. en 

 

Τροπολογία  206 
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Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 24 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(24) Μια οικονομικής δραστηριότητα 

δεν θα πρέπει να θεωρείται περιβαλλοντικά 

βιώσιμη αν επιβαρύνει το περιβάλλον 

περισσότερο από ό,τι το ωφελεί. Τα 

τεχνικά κριτήρια ελέγχου θα πρέπει να 

προσδιορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις 

που είναι αναγκαίες προκειμένου να μην 

επιβαρύνονται σημαντικά άλλοι στόχοι. 

Κατά τη θέσπιση και την επικαιροποίηση 

των τεχνικών κριτηρίων ελέγχου, η 

Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα 

εν λόγω κριτήρια βασίζονται στα 

διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και ότι 

επικαιροποιούνται τακτικά. Όταν η 

επιστημονική αξιολόγηση δεν καθιστά 

δυνατό τον προσδιορισμό του κινδύνου με 

επαρκή βεβαιότητα, τότε θα πρέπει να 

ισχύει η αρχή της προφύλαξης, σύμφωνα 

με το άρθρο 191 της ΣΛΕΕ. 

(24) Μια οικονομική δραστηριότητα 

δεν θα πρέπει να θεωρείται περιβαλλοντικά 

βιώσιμη αν δεν αποφέρει καθαρό όφελος 

στο περιβάλλον. Τα τεχνικά κριτήρια 

ελέγχου θα πρέπει να προσδιορίζουν τις 

ελάχιστες απαιτήσεις που είναι αναγκαίες 

προκειμένου να μην επιβαρύνονται 

σημαντικά άλλοι στόχοι. Κατά τη θέσπιση 

και την επικαιροποίηση των τεχνικών 

κριτηρίων ελέγχου, η Επιτροπή θα πρέπει 

να διασφαλίζει ότι τα εν λόγω κριτήρια 

βασίζονται στα διαθέσιμα επιστημονικά 

στοιχεία και ότι επικαιροποιούνται 

τακτικά. Όταν η επιστημονική αξιολόγηση 

δεν καθιστά δυνατό τον προσδιορισμό του 

κινδύνου με επαρκή βεβαιότητα, τότε θα 

πρέπει να ισχύει η αρχή της προφύλαξης, 

σύμφωνα με το άρθρο 191 της ΣΛΕΕ. 

Or. en 

 

Τροπολογία  207 

Fulvio Martusciello 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 24 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(24) Μια οικονομικής δραστηριότητα 

δεν θα πρέπει να θεωρείται περιβαλλοντικά 

βιώσιμη αν επιβαρύνει το περιβάλλον 

περισσότερο από ό,τι το ωφελεί. Τα 

τεχνικά κριτήρια ελέγχου θα πρέπει να 

προσδιορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις 

που είναι αναγκαίες προκειμένου να μην 

επιβαρύνονται σημαντικά άλλοι στόχοι. 

Κατά τη θέσπιση και την επικαιροποίηση 

(24) Μια οικονομική δραστηριότητα 

δεν θα πρέπει να θεωρείται περιβαλλοντικά 

βιώσιμη αν επιβαρύνει το περιβάλλον 

περισσότερο από ό,τι το ωφελεί και δεν θα 

πρέπει επίσης να θίγει σημαντικά κανέναν 

από τους άλλους περιβαλλοντικούς 

στόχους. Τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου που 

θα βασίζονται σε εναρμονισμένους 

δείκτες θα πρέπει να προσδιορίζουν τις 
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των τεχνικών κριτηρίων ελέγχου, η 

Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα 

εν λόγω κριτήρια βασίζονται στα 

διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και ότι 

επικαιροποιούνται τακτικά. Όταν η 

επιστημονική αξιολόγηση δεν καθιστά 

δυνατό τον προσδιορισμό του κινδύνου με 

επαρκή βεβαιότητα, τότε θα πρέπει να 

ισχύει η αρχή της προφύλαξης, σύμφωνα 

με το άρθρο 191 της ΣΛΕΕ. 

ελάχιστες απαιτήσεις που είναι αναγκαίες 

προκειμένου να μην επιβαρύνονται 

σημαντικά άλλοι στόχοι. Κατά τη θέσπιση 

και την επικαιροποίηση των τεχνικών 

κριτηρίων ελέγχου και των 

εναρμονισμένων δεικτών, η Επιτροπή θα 

πρέπει να διασφαλίζει ότι τα εν λόγω 

κριτήρια και δείκτες βασίζονται στα 

διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και ότι 

επικαιροποιούνται τακτικά. Όταν η 

επιστημονική αξιολόγηση δεν καθιστά 

δυνατό τον προσδιορισμό του κινδύνου με 

επαρκή βεβαιότητα, τότε θα πρέπει να 

ισχύει η αρχή της προφύλαξης, σύμφωνα 

με το άρθρο 191 της ΣΛΕΕ. 

Or. en 

 

Τροπολογία  208 

Luke Ming Flanagan 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 24 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(24) Μια οικονομικής δραστηριότητα 

δεν θα πρέπει να θεωρείται περιβαλλοντικά 

βιώσιμη αν επιβαρύνει το περιβάλλον 

περισσότερο από ό,τι το ωφελεί. Τα 

τεχνικά κριτήρια ελέγχου θα πρέπει να 

προσδιορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις 

που είναι αναγκαίες προκειμένου να μην 

επιβαρύνονται σημαντικά άλλοι στόχοι. 

Κατά τη θέσπιση και την επικαιροποίηση 

των τεχνικών κριτηρίων ελέγχου, η 

Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα 

εν λόγω κριτήρια βασίζονται στα 

διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και ότι 

επικαιροποιούνται τακτικά. Όταν η 

επιστημονική αξιολόγηση δεν καθιστά 

δυνατό τον προσδιορισμό του κινδύνου με 

επαρκή βεβαιότητα, τότε θα πρέπει να 

ισχύει η αρχή της προφύλαξης, σύμφωνα 

με το άρθρο 191 της ΣΛΕΕ. 

(24) Μια οικονομική δραστηριότητα 

δεν θα πρέπει να θεωρείται περιβαλλοντικά 

βιώσιμη αν επιβαρύνει το περιβάλλον 

περισσότερο από ό,τι το ωφελεί και, στο 

πλαίσιο αυτό, για κάθε μεγάλη εμπορική 

συμφωνία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 

ανεξάρτητη μελέτη επιπτώσεων πριν από 

την εφαρμογή της. Τα τεχνικά κριτήρια 

ελέγχου θα πρέπει να προσδιορίζουν τις 

ελάχιστες απαιτήσεις που είναι αναγκαίες 

προκειμένου να μην επιβαρύνονται 

σημαντικά άλλοι στόχοι. Κατά τη θέσπιση 

και την επικαιροποίηση των τεχνικών 

κριτηρίων ελέγχου, η Επιτροπή θα πρέπει 

να διασφαλίζει ότι τα εν λόγω κριτήρια 

βασίζονται στα διαθέσιμα επιστημονικά 

στοιχεία και ότι επικαιροποιούνται 

τακτικά. Όταν η επιστημονική αξιολόγηση 

δεν καθιστά δυνατό τον προσδιορισμό του 

κινδύνου με επαρκή βεβαιότητα, τότε θα 
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πρέπει να ισχύει η αρχή της προφύλαξης, 

σύμφωνα με το άρθρο 191 της ΣΛΕΕ. 

Or. en 

 

Τροπολογία  209 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 24 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(24) Μια οικονομικής δραστηριότητα 

δεν θα πρέπει να θεωρείται περιβαλλοντικά 

βιώσιμη αν επιβαρύνει το περιβάλλον 

περισσότερο από ό,τι το ωφελεί. Τα 

τεχνικά κριτήρια ελέγχου θα πρέπει να 

προσδιορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις 

που είναι αναγκαίες προκειμένου να μην 

επιβαρύνονται σημαντικά άλλοι στόχοι. 

Κατά τη θέσπιση και την επικαιροποίηση 

των τεχνικών κριτηρίων ελέγχου, η 

Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα 

εν λόγω κριτήρια βασίζονται στα 

διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και ότι 

επικαιροποιούνται τακτικά. Όταν η 

επιστημονική αξιολόγηση δεν καθιστά 

δυνατό τον προσδιορισμό του κινδύνου με 

επαρκή βεβαιότητα, τότε θα πρέπει να 

ισχύει η αρχή της προφύλαξης, σύμφωνα 

με το άρθρο 191 της ΣΛΕΕ. 

(24) Μια οικονομική δραστηριότητα 

δεν θα πρέπει να θεωρείται περιβαλλοντικά 

βιώσιμη αν επιβαρύνει το περιβάλλον 

περισσότερο από ό,τι το ωφελεί. Τα 

τεχνικά κριτήρια ελέγχου θα πρέπει να 

προσδιορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις 

που είναι αναγκαίες προκειμένου να μην 

επιβαρύνονται σημαντικά άλλοι στόχοι. 

Κατά τη θέσπιση και την επικαιροποίηση 

των τεχνικών κριτηρίων ελέγχου, η 

Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα 

εν λόγω κριτήρια βασίζονται στα 

διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και 

λαμβάνουν υπόψη ολόκληρη την αξιακή 

αλυσίδα και τον κύκλο ζωής των 

τεχνολογιών. και ότι επικαιροποιούνται 

τακτικά. Όταν η επιστημονική αξιολόγηση 

δεν καθιστά δυνατό τον προσδιορισμό του 

κινδύνου με επαρκή βεβαιότητα, τότε θα 

πρέπει να ισχύει η αρχή της προφύλαξης, 

σύμφωνα με το άρθρο 191 της ΣΛΕΕ. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  210 

Markus Ferber 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 24 

 



 

PE632.153v01-00 78/196 AM\1172566EL.docx 

EL 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(24) Μια οικονομικής δραστηριότητα 

δεν θα πρέπει να θεωρείται περιβαλλοντικά 

βιώσιμη αν επιβαρύνει το περιβάλλον 

περισσότερο από ό,τι το ωφελεί. Τα 

τεχνικά κριτήρια ελέγχου θα πρέπει να 

προσδιορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις 

που είναι αναγκαίες προκειμένου να μην 

επιβαρύνονται σημαντικά άλλοι στόχοι. 

Κατά τη θέσπιση και την επικαιροποίηση 

των τεχνικών κριτηρίων ελέγχου, η 

Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα 

εν λόγω κριτήρια βασίζονται στα 

διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και ότι 

επικαιροποιούνται τακτικά. Όταν η 

επιστημονική αξιολόγηση δεν καθιστά 

δυνατό τον προσδιορισμό του κινδύνου με 

επαρκή βεβαιότητα, τότε θα πρέπει να 

ισχύει η αρχή της προφύλαξης, σύμφωνα 

με το άρθρο 191 της ΣΛΕΕ. 

(24) Μια οικονομική δραστηριότητα 

δεν θα πρέπει να θεωρείται περιβαλλοντικά 

βιώσιμη αν επιβαρύνει το περιβάλλον 

περισσότερο από ό,τι το ωφελεί. Τα 

τεχνικά κριτήρια ελέγχου θα πρέπει να 

προσδιορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις 

που είναι αναγκαίες προκειμένου να μην 

επιβαρύνονται σημαντικά άλλοι στόχοι. 

Κατά τη θέσπιση και την επικαιροποίηση 

των τεχνικών κριτηρίων ελέγχου, η 

Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα 

εν λόγω κριτήρια είναι εύλογα, αναλογικά 

και βασίζονται στα διαθέσιμα 

επιστημονικά στοιχεία και ότι 

επικαιροποιούνται τακτικά. Όταν η 

επιστημονική αξιολόγηση δεν καθιστά 

δυνατό τον προσδιορισμό του κινδύνου με 

επαρκή βεβαιότητα, τότε θα πρέπει να 

ισχύει η αρχή της προφύλαξης, σύμφωνα 

με το άρθρο 191 της ΣΛΕΕ. 

Or. en 

 

Τροπολογία  211 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 26 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(26) Κατά τη θέσπιση και την 

επικαιροποίηση των τεχνικών κριτηρίων 

ελέγχου, η Επιτροπή θα πρέπει να 

λαμβάνει επίσης υπόψη τις ιδιαιτερότητες 

του τομέα των υποδομών καθώς και τους 

περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και 

οικονομικούς εξωτερικούς παράγοντες στο 

πλαίσιο μιας ανάλυσης κόστους-οφέλους. 

Από την άποψη αυτή, η Επιτροπή θα 

πρέπει να λάβει υπόψη τις εργασίες 

διεθνών οργανισμών, όπως ο ΟΟΣΑ, τη 

συναφή ενωσιακή νομοθεσία και πρότυπα, 

περιλαμβανομένης της οδηγίας 

(26) Κατά τη θέσπιση και την 

επικαιροποίηση των τεχνικών κριτηρίων 

ελέγχου, η Επιτροπή θα πρέπει να 

λαμβάνει επίσης υπόψη τις ιδιαιτερότητες 

των διαφόρων τομέων, καθώς και τους 

περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και 

οικονομικούς εξωτερικούς παράγοντες στο 

πλαίσιο μιας ανάλυσης κόστους-οφέλους. 

Όσον αφορά τον τομέα της ενέργειας, η 

Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη 

το άρθρο 194 της ΣΛΕΕ και το δικαίωμα 

των κρατών μελών να καθορίζουν τους 

όρους εκμετάλλευσης των ενεργειακών 
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2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου42, της 

οδηγίας 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου43 της 

οδηγίας 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου44, της 

οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου45, της 

οδηγίας 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου46, και 

την τρέχουσα μεθοδολογία. Στο πλαίσιο 

αυτό, τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου θα 

πρέπει να προάγουν το κατάλληλο πλαίσιο 

διακυβέρνησης και να ενσωματώνουν 

περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και 

σχετικούς με τη διακυβέρνηση 

παράγοντες, όπως αναφέρεται στις 

υποστηριζόμενες από τον ΟΗΕ αρχές για 

υπεύθυνες επενδύσεις47, σε όλα τα στάδια 

του κύκλου ζωής ενός έργου. 

τους πόρων, την επιλογή τους μεταξύ 

διαφόρων ενεργειακών πηγών και τη 

γενική διάρθρωση του ενεργειακού τους 

εφοδιασμού. Από την άποψη αυτή, η 

Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη τις 

εργασίες διεθνών οργανισμών, όπως ο 

ΟΟΣΑ, τη συναφή ενωσιακή νομοθεσία 

και πρότυπα, περιλαμβανομένης της 

οδηγίας 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου42, της 

οδηγίας 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου43, της 

οδηγίας 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου44, της 

οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου45, της 

οδηγίας 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου46, και 

την τρέχουσα μεθοδολογία. Στο πλαίσιο 

αυτό, τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου θα 

πρέπει να προάγουν το κατάλληλο πλαίσιο 

διακυβέρνησης και να ενσωματώνουν 

περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και 

σχετικούς με τη διακυβέρνηση 

παράγοντες, όπως αναφέρεται στις 

υποστηριζόμενες από τον ΟΗΕ αρχές για 

υπεύθυνες επενδύσεις47, σε όλα τα στάδια 

του κύκλου ζωής ενός έργου. 

_________________ _________________ 

42 Οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

27ης Ιουνίου 2001, σχετικά με την 

εκτίμηση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και 

προγραμμάτων (ΕΕ L 197 της 21.7.2001, 

σ. 30)· 

42 Οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

27ης Ιουνίου 2001, σχετικά με την 

εκτίμηση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και 

προγραμμάτων (ΕΕ L 197 της 21.7.2001, 

σ. 30)· 

43 Οδηγία 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

13ης Δεκεμβρίου 2011, για την εκτίμηση 

των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων 

δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο 

περιβάλλον (ΕΕ L 26 της 28.1.2012, σ. 1). 

43 Οδηγία 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

13ης Δεκεμβρίου 2011, για την εκτίμηση 

των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων 

δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο 

περιβάλλον (ΕΕ L 26 της 28.1.2012, σ. 1). 

44 Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την 

ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 

44 Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την 

ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 
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94 της 28.3.2014, σ. 1). 94 της 28.3.2014, σ. 1). 

45 Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις 

δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση 

της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 

28.3.2014, σ. 65). 

45 Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις 

δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση 

της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 

28.3.2014, σ. 65). 

46 Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις 

προμήθειες φορέων που 

δραστηριοποιούνται στους τομείς του 

ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και 

των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την 

κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (ΕΕ L 

94 της 28.3.2014, σ. 243). 

46 Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις 

προμήθειες φορέων που 

δραστηριοποιούνται στους τομείς του 

ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και 

των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την 

κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (ΕΕ L 

94 της 28.3.2014, σ. 243). 

47 

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

47 

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

Or. en 

 

Τροπολογία  212 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 26 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(26) Κατά τη θέσπιση και την 

επικαιροποίηση των τεχνικών κριτηρίων 

ελέγχου, η Επιτροπή θα πρέπει να 

λαμβάνει επίσης υπόψη τις ιδιαιτερότητες 

του τομέα των υποδομών καθώς και τους 

περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και 

οικονομικούς εξωτερικούς παράγοντες στο 

πλαίσιο μιας ανάλυσης κόστους-οφέλους. 

Από την άποψη αυτή, η Επιτροπή θα 

πρέπει να λάβει υπόψη τις εργασίες 

διεθνών οργανισμών, όπως ο ΟΟΣΑ, τη 

συναφή ενωσιακή νομοθεσία και πρότυπα, 

περιλαμβανομένης της οδηγίας 

2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου42, της 

οδηγίας 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

(26) Κατά τη θέσπιση και την 

επικαιροποίηση των τεχνικών κριτηρίων 

ελέγχου, η Επιτροπή θα πρέπει να 

λαμβάνει επίσης υπόψη τις ιδιαιτερότητες 

των διαφόρων τομέων, καθώς και τους 

περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και 

οικονομικούς εξωτερικούς παράγοντες στο 

πλαίσιο μιας ανάλυσης κόστους-οφέλους. 

Από την άποψη αυτή, η Επιτροπή θα 

πρέπει να λάβει υπόψη τις εργασίες 

διεθνών οργανισμών, όπως ο ΟΟΣΑ, τη 

συναφή ενωσιακή νομοθεσία και πρότυπα, 

περιλαμβανομένης της οδηγίας 

2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου42, της 

οδηγίας 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου43, της 

οδηγίας 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου44, της 

οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου45, της 

οδηγίας 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου46, και 

την τρέχουσα μεθοδολογία. Στο πλαίσιο 

αυτό, τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου θα 

πρέπει να προάγουν το κατάλληλο πλαίσιο 

διακυβέρνησης και να ενσωματώνουν 

περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και 

σχετικούς με τη διακυβέρνηση 

παράγοντες, όπως αναφέρεται στις 

υποστηριζόμενες από τον ΟΗΕ αρχές για 

υπεύθυνες επενδύσεις47, σε όλα τα στάδια 

του κύκλου ζωής ενός έργου. 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου43, της 

οδηγίας 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου44, της 

οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου45, της 

οδηγίας 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου46, και 

την τρέχουσα μεθοδολογία. Στο πλαίσιο 

αυτό, τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου θα 

πρέπει να προάγουν το κατάλληλο πλαίσιο 

διακυβέρνησης και να ενσωματώνουν 

περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και 

σχετικούς με τη διακυβέρνηση 

παράγοντες, όπως αναφέρεται στις 

υποστηριζόμενες από τον ΟΗΕ αρχές για 

υπεύθυνες επενδύσεις47, σε όλα τα στάδια 

του κύκλου ζωής ενός έργου. 

_________________ _________________ 

42 Οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

27ης Ιουνίου 2001, σχετικά με την 

εκτίμηση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και 

προγραμμάτων (ΕΕ L 197 της 21.7.2001, 

σ. 30)· 

42 Οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

27ης Ιουνίου 2001, σχετικά με την 

εκτίμηση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και 

προγραμμάτων (ΕΕ L 197 της 21.7.2001, 

σ. 30)· 

43 Οδηγία 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

13ης Δεκεμβρίου 2011, για την εκτίμηση 

των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων 

δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο 

περιβάλλον (ΕΕ L 26 της 28.1.2012, σ. 1). 

43 Οδηγία 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

13ης Δεκεμβρίου 2011, για την εκτίμηση 

των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων 

δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο 

περιβάλλον (ΕΕ L 26 της 28.1.2012, σ. 1). 

44 Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την 

ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 

94 της 28.3.2014, σ. 1). 

44 Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την 

ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 

94 της 28.3.2014, σ. 1). 

45 Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις 

δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση 

της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 

28.3.2014, σ. 65). 

45 Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις 

δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση 

της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 

28.3.2014, σ. 65). 

46 Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις 

46 Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις 
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προμήθειες φορέων που 

δραστηριοποιούνται στους τομείς του 

ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και 

των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την 

κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (ΕΕ L 

94 της 28.3.2014, σ. 243). 

προμήθειες φορέων που 

δραστηριοποιούνται στους τομείς του 

ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και 

των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την 

κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (ΕΕ L 

94 της 28.3.2014, σ. 243). 

47 

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

47 

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

Or. en 

 

Τροπολογία  213 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (26α) Κατά τον καθορισμό των τεχνικών 

κριτηρίων ελέγχου, η Επιτροπή θα πρέπει 

να λαμβάνει επίσης υπόψη τα μέτρα 

μετάβασης σε δραστηριότητες που 

στηρίζουν τη στροφή σε μια περισσότερο 

βιώσιμη οικονομία χαμηλών 

ανθρακούχων εκπομπών. 

Or. en 

 

Τροπολογία  214 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (26α) Κατά τον καθορισμό των τεχνικών 

κριτηρίων ελέγχου, η Επιτροπή θα πρέπει 

να λαμβάνει επίσης υπόψη τα μέτρα 

μετάβασης σε δραστηριότητες που 

στηρίζουν τη στροφή σε μια περισσότερο 

βιώσιμη οικονομία χαμηλών 
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ανθρακούχων εκπομπών. 

Or. en 

 

Τροπολογία  215 

Sirpa Pietikäinen 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 27 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(27) Προκειμένου να αποφεύγεται η 

στρέβλωση του ανταγωνισμού κατά την 

άντληση χρηματοδότησης για 

περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 

δραστηριότητες, τα τεχνικά κριτήρια 

ελέγχου θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι 

όλες οι συναφείς οικονομικές 

δραστηριότητες στο πλαίσιο ενός 

συγκεκριμένου τομέα μπορούν να 

χαρακτηρίζονται ως περιβαλλοντικά 

βιώσιμες και ότι αντιμετωπίζονται ισότιμα, 

εφόσον συμβάλλουν ισότιμα στην επίτευξη 

ενός ή περισσότερων από τους 

περιβαλλοντικούς στόχους που 

προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. 

Ωστόσο, η δυνητική ικανότητα συμβολής 

στην επίτευξη των εν λόγω 

περιβαλλοντικών στόχων μπορεί να 

ποικίλλει μεταξύ των τομέων, γεγονός που 

πρέπει να αποτυπώνεται στα κριτήρια. 

Εντούτοις, στο πλαίσιο έκαστου τομέα, τα 

εν λόγω κριτήρια δεν θα πρέπει να θίγουν 

ορισμένες οικονομικές δραστηριότητες 

έναντι άλλων αν οι πρώτες συμβάλλουν 

στην επίτευξη των περιβαλλοντικών 

στόχων στον ίδιο βαθμό με τις δεύτερες. 

(27) Προκειμένου να ενθαρρύνεται η 

περιβαλλοντικά βιώσιμη καινοτομία και 

να αποφεύγεται η στρέβλωση του 

ανταγωνισμού κατά την άντληση 

χρηματοδότησης για περιβαλλοντικά 

βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες, τα 

τεχνικά κριτήρια ελέγχου θα πρέπει να 

διασφαλίζουν ότι όλες οι συναφείς 

οικονομικές δραστηριότητες στο πλαίσιο 

των μακροοικονομικών τομέων (δηλαδή 

των τομέων της στατιστικής ταξινόμησης 

των οικονομικών δραστηριοτήτων στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση (NACE) όπως η 

γεωργία, η δασοκομία, η μεταποίηση, η 

παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού 

αερίου, ατμού και κλιματισμού, ο 

κατασκευαστικός τομέας, οι υπηρεσίες 

μεταφορών και αποθήκευσης) μπορούν 

να χαρακτηρίζονται ως περιβαλλοντικά 

βιώσιμες και ότι αντιμετωπίζονται ισότιμα, 

εφόσον συμβάλλουν ισότιμα στην επίτευξη 

ενός ή περισσότερων από τους 

περιβαλλοντικούς στόχους που 

προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό 

και, παράλληλα, δεν θίγουν σημαντικά 

κανέναν άλλον από τους 

περιβαλλοντικούς στόχους που 

αναφέρονται στα άρθρα 3 και 12. 

Ωστόσο, η δυνητική ικανότητα συμβολής 

στην επίτευξη των εν λόγω 

περιβαλλοντικών στόχων μπορεί να 

ποικίλλει μεταξύ των τομέων, γεγονός που 

πρέπει να αποτυπώνεται στα τεχνικά 

κριτήρια ελέγχου. Εντούτοις, στο πλαίσιο 
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έκαστου μακροοικονομικού τομέα, τα εν 

λόγω κριτήρια δεν θα πρέπει να θίγουν 

ορισμένες οικονομικές δραστηριότητες 

έναντι άλλων αν οι πρώτες συμβάλλουν 

στην επίτευξη των περιβαλλοντικών 

στόχων στον ίδιο βαθμό με τις δεύτερες 

και, παράλληλα, δεν θίγουν σημαντικά 

κανέναν άλλον από τους 

περιβαλλοντικούς στόχους που 

αναφέρονται στα άρθρα 3 και 12. 

Or. en 

 

Τροπολογία  216 

Karl-Heinz Florenz 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 27 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(27) Προκειμένου να αποφεύγεται η 

στρέβλωση του ανταγωνισμού κατά την 

άντληση χρηματοδότησης για 

περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 

δραστηριότητες, τα τεχνικά κριτήρια 

ελέγχου θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι 

όλες οι συναφείς οικονομικές 

δραστηριότητες στο πλαίσιο ενός 

συγκεκριμένου τομέα μπορούν να 

χαρακτηρίζονται ως περιβαλλοντικά 

βιώσιμες και ότι αντιμετωπίζονται ισότιμα, 

εφόσον συμβάλλουν ισότιμα στην επίτευξη 

ενός ή περισσότερων από τους 

περιβαλλοντικούς στόχους που 

προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. 

Ωστόσο, η δυνητική ικανότητα συμβολής 

στην επίτευξη των εν λόγω 

περιβαλλοντικών στόχων μπορεί να 

ποικίλλει μεταξύ των τομέων, γεγονός που 

πρέπει να αποτυπώνεται στα κριτήρια. 

Εντούτοις, στο πλαίσιο έκαστου τομέα, τα 

εν λόγω κριτήρια δεν θα πρέπει να θίγουν 

ορισμένες οικονομικές δραστηριότητες 

έναντι άλλων αν οι πρώτες συμβάλλουν 

στην επίτευξη των περιβαλλοντικών 

(27) Προκειμένου να ενθαρρύνεται η 

περιβαλλοντικά βιώσιμη καινοτομία και 

να αποφεύγεται η στρέβλωση του 

ανταγωνισμού κατά την άντληση 

χρηματοδότησης για περιβαλλοντικά 

βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες, τα 

τεχνικά κριτήρια ελέγχου θα πρέπει να 

διασφαλίζουν ότι όλες οι συναφείς 

οικονομικές δραστηριότητες σε 

σημαντικούς οικονομικούς τομείς, 

συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, 

της γεωργίας, των κατασκευών, της 

ενέργειας, των χημικών, των μεταφορών 

και της παραγωγής, μπορούν να 

χαρακτηρίζονται ως περιβαλλοντικά 

βιώσιμες και ότι αντιμετωπίζονται ισότιμα, 

εφόσον συμβάλλουν ισότιμα στην επίτευξη 

ενός ή περισσότερων από τους 

περιβαλλοντικούς στόχους που 

προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. 

Ωστόσο, η δυνητική ικανότητα συμβολής 

στην επίτευξη των εν λόγω 

περιβαλλοντικών στόχων μπορεί να 

ποικίλλει μεταξύ των τομέων, γεγονός που 

πρέπει να αποτυπώνεται στα κριτήρια. 
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στόχων στον ίδιο βαθμό με τις δεύτερες. Εντούτοις, στο πλαίσιο έκαστου τομέα, τα 

εν λόγω κριτήρια δεν θα πρέπει να θίγουν 

ορισμένες οικονομικές δραστηριότητες 

έναντι άλλων αν οι πρώτες συμβάλλουν 

στην επίτευξη των περιβαλλοντικών 

στόχων στον ίδιο βαθμό με τις δεύτερες. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλους τους τομείς που συμβάλλουν 

στη βιώσιμη ανάπτυξη. 

 

Τροπολογία  217 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 27 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(27) Προκειμένου να αποφεύγεται η 

στρέβλωση του ανταγωνισμού κατά την 

άντληση χρηματοδότησης για 

περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 

δραστηριότητες, τα τεχνικά κριτήρια 

ελέγχου θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι 

όλες οι συναφείς οικονομικές 

δραστηριότητες στο πλαίσιο ενός 

συγκεκριμένου τομέα μπορούν να 

χαρακτηρίζονται ως περιβαλλοντικά 

βιώσιμες και ότι αντιμετωπίζονται ισότιμα, 

εφόσον συμβάλλουν ισότιμα στην επίτευξη 

ενός ή περισσότερων από τους 

περιβαλλοντικούς στόχους που 

προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. 

Ωστόσο, η δυνητική ικανότητα συμβολής 

στην επίτευξη των εν λόγω 

περιβαλλοντικών στόχων μπορεί να 

ποικίλλει μεταξύ των τομέων, γεγονός που 

πρέπει να αποτυπώνεται στα κριτήρια. 

Εντούτοις, στο πλαίσιο έκαστου τομέα, τα 

εν λόγω κριτήρια δεν θα πρέπει να θίγουν 

ορισμένες οικονομικές δραστηριότητες 

έναντι άλλων αν οι πρώτες συμβάλλουν 

(27) Προκειμένου να ενθαρρύνεται η 

περιβαλλοντικά βιώσιμη καινοτομία και 

να αποφεύγεται η στρέβλωση του 

ανταγωνισμού κατά την άντληση 

χρηματοδότησης για περιβαλλοντικά 

βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες, τα 

τεχνικά κριτήρια ελέγχου θα πρέπει να 

διασφαλίζουν ότι όλες οι συναφείς 

οικονομικές δραστηριότητες στο πλαίσιο 

ενός συγκεκριμένου τομέα, 

συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, 

της μεταποίησης, της γεωργίας, των 

κατασκευών, της ενέργειας και των 

μεταφορών, μπορούν να χαρακτηρίζονται 

ως περιβαλλοντικά βιώσιμες και ότι 

αντιμετωπίζονται ισότιμα, εφόσον 

συμβάλλουν ισότιμα στην επίτευξη ενός ή 

περισσότερων από τους περιβαλλοντικούς 

στόχους που προβλέπονται στον παρόντα 

κανονισμό. Ωστόσο, η δυνητική ικανότητα 

συμβολής στην επίτευξη των εν λόγω 

περιβαλλοντικών στόχων μπορεί να 

ποικίλλει μεταξύ των τομέων, γεγονός που 

πρέπει να αποτυπώνεται στα κριτήρια. 
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στην επίτευξη των περιβαλλοντικών 

στόχων στον ίδιο βαθμό με τις δεύτερες. 

Εντούτοις, στο πλαίσιο έκαστου τομέα, τα 

εν λόγω κριτήρια δεν θα πρέπει να θίγουν 

ορισμένες οικονομικές δραστηριότητες 

έναντι άλλων αν οι πρώτες συμβάλλουν 

στην επίτευξη των περιβαλλοντικών 

στόχων στον ίδιο βαθμό με τις δεύτερες. 

Or. en 

 

Τροπολογία  218 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 27 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(27) Προκειμένου να αποφεύγεται η 

στρέβλωση του ανταγωνισμού κατά την 

άντληση χρηματοδότησης για 

περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 

δραστηριότητες, τα τεχνικά κριτήρια 

ελέγχου θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι 

όλες οι συναφείς οικονομικές 

δραστηριότητες στο πλαίσιο ενός 

συγκεκριμένου τομέα μπορούν να 

χαρακτηρίζονται ως περιβαλλοντικά 

βιώσιμες και ότι αντιμετωπίζονται ισότιμα, 

εφόσον συμβάλλουν ισότιμα στην επίτευξη 

ενός ή περισσότερων από τους 

περιβαλλοντικούς στόχους που 

προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. 

Ωστόσο, η δυνητική ικανότητα συμβολής 

στην επίτευξη των εν λόγω 

περιβαλλοντικών στόχων μπορεί να 

ποικίλλει μεταξύ των τομέων, γεγονός που 

πρέπει να αποτυπώνεται στα κριτήρια. 

Εντούτοις, στο πλαίσιο έκαστου τομέα, τα 

εν λόγω κριτήρια δεν θα πρέπει να θίγουν 

ορισμένες οικονομικές δραστηριότητες 

έναντι άλλων αν οι πρώτες συμβάλλουν 

στην επίτευξη των περιβαλλοντικών 

στόχων στον ίδιο βαθμό με τις δεύτερες. 

(27) Προκειμένου να αποφεύγεται η 

στρέβλωση του ανταγωνισμού κατά την 

άντληση χρηματοδότησης για 

περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 

δραστηριότητες, τα τεχνικά κριτήρια 

ελέγχου θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι 

συναφείς οικονομικές δραστηριότητες σε 

σημαντικούς οικονομικούς τομείς, 

συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, 

της γεωργίας, των κατασκευών, της 

ενέργειας, των μεταφορών και της 

παραγωγής, μπορούν να χαρακτηρίζονται 

ως περιβαλλοντικά βιώσιμες και ότι 

αντιμετωπίζονται ισότιμα, εφόσον 

συμβάλλουν ισότιμα στην επίτευξη ενός ή 

περισσότερων από τους περιβαλλοντικούς 

στόχους που προβλέπονται στον παρόντα 

κανονισμό. Ωστόσο, η δυνητική ικανότητα 

συμβολής στην επίτευξη των εν λόγω 

περιβαλλοντικών στόχων μπορεί να 

ποικίλλει μεταξύ των τομέων, γεγονός που 

πρέπει να αποτυπώνεται σε ειδικά για τη 

βιομηχανία κριτήρια. Εντούτοις, στο 

πλαίσιο έκαστου τομέα, τα εν λόγω 

κριτήρια δεν θα πρέπει να θίγουν 

ορισμένες οικονομικές δραστηριότητες 

έναντι άλλων αν οι πρώτες συμβάλλουν 

στην επίτευξη των περιβαλλοντικών 

στόχων στον ίδιο βαθμό με τις δεύτερες. 
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Or. en 

 

Τροπολογία  219 

Markus Ferber, Christophe Hansen 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 27 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(27) Προκειμένου να αποφεύγεται η 

στρέβλωση του ανταγωνισμού κατά την 

άντληση χρηματοδότησης για 

περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 

δραστηριότητες, τα τεχνικά κριτήρια 

ελέγχου θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι 

όλες οι συναφείς οικονομικές 

δραστηριότητες στο πλαίσιο ενός 

συγκεκριμένου τομέα μπορούν να 

χαρακτηρίζονται ως περιβαλλοντικά 

βιώσιμες και ότι αντιμετωπίζονται ισότιμα, 

εφόσον συμβάλλουν ισότιμα στην επίτευξη 

ενός ή περισσότερων από τους 

περιβαλλοντικούς στόχους που 

προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. 

Ωστόσο, η δυνητική ικανότητα συμβολής 

στην επίτευξη των εν λόγω 

περιβαλλοντικών στόχων μπορεί να 

ποικίλλει μεταξύ των τομέων, γεγονός που 

πρέπει να αποτυπώνεται στα κριτήρια. 

Εντούτοις, στο πλαίσιο έκαστου τομέα, τα 

εν λόγω κριτήρια δεν θα πρέπει να θίγουν 

ορισμένες οικονομικές δραστηριότητες 

έναντι άλλων αν οι πρώτες συμβάλλουν 

στην επίτευξη των περιβαλλοντικών 

στόχων στον ίδιο βαθμό με τις δεύτερες. 

(27) Προκειμένου να αποφεύγεται η 

στρέβλωση του ανταγωνισμού κατά την 

άντληση χρηματοδότησης για 

περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 

δραστηριότητες, τα τεχνικά κριτήρια 

ελέγχου θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι 

όλες οι συναφείς οικονομικές 

δραστηριότητες στο πλαίσιο ενός 

συγκεκριμένου τομέα μπορούν να 

χαρακτηρίζονται ως περιβαλλοντικά 

βιώσιμες και ότι αντιμετωπίζονται ισότιμα, 

εφόσον συμβάλλουν ισότιμα στην επίτευξη 

ενός ή περισσότερων από τους 

περιβαλλοντικούς στόχους που 

προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. 

Ωστόσο, η δυνητική ικανότητα συμβολής 

στην επίτευξη των εν λόγω 

περιβαλλοντικών στόχων μπορεί να 

ποικίλλει μεταξύ των τομέων, γεγονός που 

πρέπει να αποτυπώνεται στα κριτήρια. Ως 

εκ τούτου, τα κριτήρια ελέγχου δεν θα 

πρέπει να οδηγούν στη δημιουργία 

μαύρης ή φαιάς λίστας. Εντούτοις, στο 

πλαίσιο έκαστου τομέα, τα εν λόγω 

κριτήρια δεν θα πρέπει να θίγουν 

ορισμένες οικονομικές δραστηριότητες 

έναντι άλλων αν οι πρώτες συμβάλλουν 

στην επίτευξη των περιβαλλοντικών 

στόχων στον ίδιο βαθμό με τις δεύτερες. 

Or. en 

 

Τροπολογία  220 

Bas Eickhout 



 

PE632.153v01-00 88/196 AM\1172566EL.docx 

EL 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 27 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(27) Προκειμένου να αποφεύγεται η 

στρέβλωση του ανταγωνισμού κατά την 

άντληση χρηματοδότησης για 

περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 

δραστηριότητες, τα τεχνικά κριτήρια 

ελέγχου θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι 

όλες οι συναφείς οικονομικές 

δραστηριότητες στο πλαίσιο ενός 

συγκεκριμένου τομέα μπορούν να 

χαρακτηρίζονται ως περιβαλλοντικά 

βιώσιμες και ότι αντιμετωπίζονται ισότιμα, 

εφόσον συμβάλλουν ισότιμα στην επίτευξη 

ενός ή περισσότερων από τους 

περιβαλλοντικούς στόχους που 

προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. 

Ωστόσο, η δυνητική ικανότητα συμβολής 

στην επίτευξη των εν λόγω 

περιβαλλοντικών στόχων μπορεί να 

ποικίλλει μεταξύ των τομέων, γεγονός που 

πρέπει να αποτυπώνεται στα κριτήρια. 

Εντούτοις, στο πλαίσιο έκαστου τομέα, τα 

εν λόγω κριτήρια δεν θα πρέπει να θίγουν 

ορισμένες οικονομικές δραστηριότητες 

έναντι άλλων αν οι πρώτες συμβάλλουν 

στην επίτευξη των περιβαλλοντικών 

στόχων στον ίδιο βαθμό με τις δεύτερες. 

(27) Προκειμένου να αποφεύγεται η 

στρέβλωση του ανταγωνισμού κατά την 

άντληση χρηματοδότησης για 

περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 

δραστηριότητες, τα τεχνικά κριτήρια 

ελέγχου θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι 

όλες οι συναφείς οικονομικές 

δραστηριότητες στο πλαίσιο ενός 

συγκεκριμένου τομέα μπορούν να 

χαρακτηρίζονται ως περιβαλλοντικά 

βιώσιμες και ότι αντιμετωπίζονται ισότιμα, 

εφόσον, με τον τρόπο με τον οποίο 

ασκούνται αυτές οι δραστηριότητες, 
συμβάλλουν ισότιμα στην επίτευξη ενός ή 

περισσότερων από τους περιβαλλοντικούς 

στόχους που προβλέπονται στον παρόντα 

κανονισμό. Ωστόσο, η δυνητική ικανότητα 

συμβολής στην επίτευξη των εν λόγω 

περιβαλλοντικών στόχων μπορεί να 

ποικίλλει μεταξύ των τομέων, γεγονός που 

πρέπει να αποτυπώνεται στα κριτήρια. 

Εντούτοις, στο πλαίσιο έκαστου τομέα, τα 

εν λόγω κριτήρια δεν θα πρέπει να θίγουν 

ορισμένες οικονομικές δραστηριότητες 

έναντι άλλων αν οι πρώτες συμβάλλουν 

στην επίτευξη των περιβαλλοντικών 

στόχων στον ίδιο βαθμό με τις δεύτερες. 

Or. en 

 

Τροπολογία  221 

Elena Gentile 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 27 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(27) Προκειμένου να αποφεύγεται η 

στρέβλωση του ανταγωνισμού κατά την 

(27) Προκειμένου να αποφεύγεται η 

στρέβλωση του ανταγωνισμού κατά την 
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άντληση χρηματοδότησης για 

περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 

δραστηριότητες, τα τεχνικά κριτήρια 

ελέγχου θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι 

όλες οι συναφείς οικονομικές 

δραστηριότητες στο πλαίσιο ενός 

συγκεκριμένου τομέα μπορούν να 

χαρακτηρίζονται ως περιβαλλοντικά 

βιώσιμες και ότι αντιμετωπίζονται ισότιμα, 

εφόσον συμβάλλουν ισότιμα στην επίτευξη 

ενός ή περισσότερων από τους 

περιβαλλοντικούς στόχους που 

προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. 

Ωστόσο, η δυνητική ικανότητα συμβολής 

στην επίτευξη των εν λόγω 

περιβαλλοντικών στόχων μπορεί να 

ποικίλλει μεταξύ των τομέων, γεγονός που 

πρέπει να αποτυπώνεται στα κριτήρια. 

Εντούτοις, στο πλαίσιο έκαστου τομέα, τα 

εν λόγω κριτήρια δεν θα πρέπει να θίγουν 

ορισμένες οικονομικές δραστηριότητες 

έναντι άλλων αν οι πρώτες συμβάλλουν 

στην επίτευξη των περιβαλλοντικών 

στόχων στον ίδιο βαθμό με τις δεύτερες. 

άντληση χρηματοδότησης για 

περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 

δραστηριότητες, τα τεχνικά κριτήρια 

ελέγχου θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι 

όλες οι συναφείς οικονομικές 

δραστηριότητες στο πλαίσιο ενός 

συγκεκριμένου τομέα μπορούν να 

χαρακτηρίζονται ως περιβαλλοντικά 

βιώσιμες και ότι αντιμετωπίζονται ισότιμα, 

εφόσον συμβάλλουν ισότιμα στην επίτευξη 

ενός ή περισσότερων από τους 

περιβαλλοντικούς στόχους που 

προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. 

Ωστόσο, η δυνητική ικανότητα συμβολής 

στην επίτευξη των εν λόγω 

περιβαλλοντικών στόχων μπορεί να 

ποικίλλει μεταξύ των τομέων, γεγονός που 

πρέπει να αποτυπώνεται στα κριτήρια. 

Εντούτοις, στο πλαίσιο έκαστου τομέα, τα 

εν λόγω κριτήρια θα πρέπει να 

εφαρμόζονται σε όλους τους 

συμμετέχοντες στην αγορά ισότιμα και να 

μην θίγουν ορισμένες οικονομικές 

δραστηριότητες έναντι άλλων αν οι πρώτες 

συμβάλλουν στην επίτευξη των 

περιβαλλοντικών στόχων στον ίδιο βαθμό 

με τις δεύτερες. 

Or. en 

 

Τροπολογία  222 

Karl-Heinz Florenz 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (27α) Οι περιβαλλοντικά βιώσιμες 

δραστηριότητες είναι το αποτέλεσμα 

τεχνολογιών και προϊόντων που έχουν 

αναπτυχθεί σε ολόκληρη την αξιακή 

αλυσίδα. Για τον λόγο αυτόν, τα τεχνικά 

κριτήρια ελέγχου θα πρέπει να λαμβάνουν 

υπόψη τον ρόλο του συνόλου της αξιακής 

αλυσίδας, από την επεξεργασία των 
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πρώτων υλών στο τελικό προϊόν και τη 

φάση των αποβλήτων, κατά την τελική 

υλοποίηση των περιβαλλοντικά βιώσιμων 

δραστηριοτήτων. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι περιβαλλοντικά βιώσιμες δραστηριότητες εξαρτώνται από τη συνεργασία μεταξύ των 

διαφόρων τομέων και των οικονομικών φορέων κατά μήκος του συνόλου των βιομηχανικών 

αξιακών αλυσίδων. Η πτυχή αυτή θα πρέπει να αντανακλάται στα τεχνικά κριτήρια ελέγχου για 

τις περιβαλλοντικά βιώσιμες δραστηριότητες. 

 

Τροπολογία  223 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (27α) Για την αποφυγή της 

απορρύθμισης των εύρυθμα 

λειτουργούντων αξιακών αλυσίδων, στα 

τεχνικά κριτήρια ελέγχου θα πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψη ότι οι περιβαλλοντικά 

βιώσιμες δραστηριότητες καθίστανται 

δυνατές από τεχνολογίες και προϊόντα 

που έχουν αναπτυχθεί από πολλαπλούς 

οικονομικούς φορείς. 

Or. en 

 

Τροπολογία  224 

Sirpa Pietikäinen 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 28 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(28) Κατά τη θέσπιση τεχνικών 

κριτηρίων ελέγχου, η Επιτροπή θα πρέπει 

να αξιολογεί κατά πόσο η έγκριση των εν 

(28) Κατά τη θέσπιση τεχνικών 

κριτηρίων ελέγχου, η Επιτροπή θα πρέπει 

να αξιολογεί τους ενδεχόμενους κινδύνους 
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λόγω κριτηρίων για περιβαλλοντικά 

βιώσιμες δραστηριότητες θα συνέβαλε 

στην αύξηση των μη αξιοποιήσιμων 

στοιχείων ενεργητικού ή θα παρείχε μη 

συνεκτικά κίνητρα, και κατά πόσο θα είχε 

αρνητικό αντίκτυπο στη ρευστότητα των 

χρηματοπιστωτικών αγορών. 

μετάβασης, κατά πόσο ο ρυθμός έγκρισης 

των εν λόγω κριτηρίων για περιβαλλοντικά 

βιώσιμες δραστηριότητες θα συνέβαλε 

στην αύξηση των μη αξιοποιήσιμων 

στοιχείων ενεργητικού ή θα παρείχε μη 

συνεκτικά κίνητρα, και κατά πόσο θα είχε 

αρνητικό αντίκτυπο στη ρευστότητα των 

χρηματοπιστωτικών αγορών. 

Or. en 

 

Τροπολογία  225 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 30 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(30) Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι 

οι επενδύσεις διοχετεύονται σε 

οικονομικές δραστηριότητες που έχουν τον 

μέγιστο θετικό αντίκτυπο στους 

περιβαλλοντικούς στόχους, η Επιτροπή θα 

πρέπει να δώσει προτεραιότητα στη 

θέσπιση τεχνικών κριτηρίων ελέγχου για 

τις οικονομικές δραστηριότητες που 

δυνητικά συμβάλλουν περισσότερο στους 

περιβαλλοντικούς στόχους. 

(30) Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι 

οι επενδύσεις διοχετεύονται σε 

οικονομικές δραστηριότητες που έχουν τον 

μέγιστο θετικό αντίκτυπο στους 

περιβαλλοντικούς στόχους, η Επιτροπή θα 

πρέπει να δώσει προτεραιότητα στη 

θέσπιση τεχνικών κριτηρίων ελέγχου για 

τις οικονομικές δραστηριότητες που 

δυνητικά συμβάλλουν περισσότερο στους 

περιβαλλοντικούς στόχους. Τα κριτήρια 

ελέγχου θα πρέπει να βασίζονται στα 

αποτελέσματα των έργων προκειμένου να 

διευκολύνονται ο εντοπισμός και η 

ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, καθώς και 

να λαμβάνεται δεόντως υπόψη η 

κλιμακοθετησιμότητα αυτών των 

τεχνολογιών. 

Or. en 

 

Τροπολογία  226 

Anne Sander 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 30 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(30) Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι 

οι επενδύσεις διοχετεύονται σε 

οικονομικές δραστηριότητες που έχουν τον 

μέγιστο θετικό αντίκτυπο στους 

περιβαλλοντικούς στόχους, η Επιτροπή θα 

πρέπει να δώσει προτεραιότητα στη 

θέσπιση τεχνικών κριτηρίων ελέγχου για 

τις οικονομικές δραστηριότητες που 

δυνητικά συμβάλλουν περισσότερο στους 

περιβαλλοντικούς στόχους. 

(30) Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι 

οι επενδύσεις διοχετεύονται σε 

οικονομικές δραστηριότητες που έχουν τον 

μέγιστο θετικό αντίκτυπο στους 

περιβαλλοντικούς στόχους, η Επιτροπή θα 

πρέπει να δώσει προτεραιότητα στη 

θέσπιση τεχνικών κριτηρίων ελέγχου για 

τις οικονομικές δραστηριότητες που 

δυνητικά συμβάλλουν περισσότερο στους 

περιβαλλοντικούς στόχους και, κατά 

προτεραιότητα, στον μετριασμό των 

επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Τα 

τεχνικά κριτήρια ελέγχου θα πρέπει να 

είναι αρκετά ευέλικτα για την σταδιακή 

εισαγωγή νέων τεχνολογιών και 

καινοτομιών. 

Or. en 

 

Τροπολογία  227 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 31 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(31) Κατάλληλα τεχνικά κριτήρια 

ελέγχου θα πρέπει να καθοριστούν για τον 

τομέα των μεταφορών, περιλαμβανομένων 

των κινητών περιουσιακών στοιχείων, τα 

οποία θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι ο 

τομέας των μεταφορών, περιλαμβανομένης 

της διεθνούς ναυτιλίας, αντιπροσωπεύει 

ποσοστό σχεδόν 26% του συνόλου των 

εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου στην 

Ένωση. Όπως τεκμηριώνεται στο σχέδιο 

δράσης για τη χρηματοδότηση της 

βιώσιμης ανάπτυξης48 ο τομέας των 

μεταφορών καλύπτει ποσοστό περίπου 

30% των επιπρόσθετων ετήσιων 

επενδυτικών αναγκών για τη βιώσιμη 

ανάπτυξη στην Ένωση, περιλαμβανομένης 

(31) Κατάλληλα τεχνικά κριτήρια 

ελέγχου θα πρέπει να καθοριστούν για τον 

τομέα των μεταφορών, περιλαμβανομένων 

των κινητών περιουσιακών στοιχείων, τα 

οποία θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 

ολόκληρο τον κύκλο ζωής των 

τεχνολογιών και ότι ο τομέας των 

μεταφορών, περιλαμβανομένης της 

διεθνούς ναυτιλίας, αντιπροσωπεύει 

ποσοστό σχεδόν 26% του συνόλου των 

εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου στην 

Ένωση. Όπως τεκμηριώνεται στο σχέδιο 

δράσης για τη χρηματοδότηση της 

βιώσιμης ανάπτυξης48 ο τομέας των 

μεταφορών καλύπτει ποσοστό περίπου 

30% των επιπρόσθετων ετήσιων 
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της αύξησης της ηλεκτροκίνησης ή της 

μετάβασης σε πιο καθαρά μέσα μεταφοράς 

με προαγωγή της αλλαγής του τρόπου 

εκτέλεσης των μεταφορών και τη 

διαχείριση της κυκλοφορίας. 

επενδυτικών αναγκών για τη βιώσιμη 

ανάπτυξη στην Ένωση, περιλαμβανομένης 

της αύξησης της ηλεκτροκίνησης ή της 

μετάβασης σε πιο καθαρά μέσα μεταφοράς 

με προαγωγή της αλλαγής του τρόπου 

εκτέλεσης των μεταφορών και τη 

διαχείριση της κυκλοφορίας. 

_________________ _________________ 

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

Or. fr 

 

Τροπολογία  228 

Sirpa Pietikäinen 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 32 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(32) Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η 

Επιτροπή, κατά την προετοιμασία για την 

ανάπτυξη των τεχνικών κριτηρίων 

ελέγχου, να διεξαγάγει τις κατάλληλες 

διαβουλεύσεις σύμφωνα με τον κανονισμό 

για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Στον 

καθορισμό και την επικαιροποίηση των 

τεχνικών κριτηρίων ελέγχου θα πρέπει να 

εμπλέκονται επίσης τα σχετικά 

ενδιαφερόμενα μέρη, ενώ βάση της 

διαδικασίας θα πρέπει να αποτελούν οι 

συμβουλές των εμπειρογνωμόνων με 

τεκμηριωμένη γνώση και πείρα στους 

συναφείς τομείς. Για τον σκοπό αυτό, η 

Επιτροπή θα πρέπει να δημιουργήσει μια 

πλατφόρμα για τη βιώσιμη 

χρηματοδότηση. Η εν λόγω πλατφόρμα θα 

πρέπει να συγκροτείται από 

εμπειρογνώμονες που εκπροσωπούν τόσο 

τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα. 

Στους εκπροσώπους του δημόσιου τομέα 

θα πρέπει να περιλαμβάνονται 

εμπειρογνώμονες από τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό Περιβάλλοντος, τις 

Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές και την 

(32) Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η 

Επιτροπή, κατά την προετοιμασία για την 

ανάπτυξη των τεχνικών κριτηρίων 

ελέγχου, να διεξαγάγει τις κατάλληλες 

διαβουλεύσεις σύμφωνα με τον κανονισμό 

για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Στον 

καθορισμό και την επικαιροποίηση των 

τεχνικών κριτηρίων ελέγχου και των 

εναρμονισμένων δεικτών θα πρέπει να 

εμπλέκονται επίσης τα σχετικά 

ενδιαφερόμενα μέρη, ενώ βάση της 

διαδικασίας θα πρέπει να αποτελούν τα 

επιστημονικά στοιχεία, η βέλτιστη 

πρακτική, οι υφιστάμενες εργασίες και 

οντότητες, κυρίως η πλατφόρμα κυκλικής 

οικονομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

καθώς και οι συμβουλές των 

εμπειρογνωμόνων με τεκμηριωμένη γνώση 

και πείρα στους συναφείς τομείς. Για τον 

σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να 

δημιουργήσει μια πλατφόρμα για τη 

βιώσιμη χρηματοδότηση. Η εν λόγω 

πλατφόρμα θα πρέπει να συγκροτείται από 

εμπειρογνώμονες που εκπροσωπούν τόσο 

τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα. 



 

PE632.153v01-00 94/196 AM\1172566EL.docx 

EL 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Στους 

εμπειρογνώμονες του ιδιωτικού τομέα θα 

πρέπει να περιλαμβάνονται εκπρόσωποι 

των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών, 

όπως παράγοντες των χρηματοπιστωτικών 

αγορών, πανεπιστήμια, ερευνητικά 

ιδρύματα, ενώσεις και οργανισμοί. Η 

πλατφόρμα θα πρέπει να παρέχει 

συμβουλές στην Επιτροπή σχετικά με την 

ανάπτυξη, την ανάλυση και την 

επανεξέταση των τεχνικών κριτηρίων 

ελέγχου, περιλαμβανομένου του δυνητικού 

αντικτύπου τους στην αξιολόγηση 

στοιχείων ενεργητικού που, μέχρι την 

έγκριση των τεχνικών κριτηρίων ελέγχου, 

θεωρούνταν «πράσινα» στοιχεία 

ενεργητικού βάσει των υφιστάμενων 

πρακτικών της αγοράς. Η πλατφόρμα θα 

πρέπει επίσης να συμβουλεύει την 

Επιτροπή σχετικά με το κατά πόσο τα 

τεχνικά κριτήρια ελέγχου είναι κατάλληλα 

για περαιτέρω χρήσεις σε μελλοντικές 

πρωτοβουλίες πολιτικής της Ένωσης που 

αποσκοπούν στη διευκόλυνση των 

βιώσιμων επενδύσεων. 

Στους εκπροσώπους του δημόσιου τομέα 

θα πρέπει να περιλαμβάνονται 

εμπειρογνώμονες από τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό Περιβάλλοντος και τους 

εθνικούς οργανισμούς προστασίας του 

περιβάλλοντος, τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές 

Αρχές, τη Συμβουλευτική Επιτροπή για 

τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Επενδύσεων. Στους 

εμπειρογνώμονες του ιδιωτικού τομέα θα 

πρέπει να περιλαμβάνονται εκπρόσωποι 

των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών, 

όπως παράγοντες των χρηματοπιστωτικών 

αγορών, πανεπιστήμια, ερευνητικά 

ιδρύματα, ενώσεις και οργανισμοί. Η 

πλατφόρμα θα πρέπει να παρέχει 

συμβουλές στην Επιτροπή σχετικά με την 

ανάπτυξη, την ανάλυση και την 

επανεξέταση των τεχνικών κριτηρίων 

ελέγχου και των εναρμονισμένων 

δεικτών, περιλαμβανομένου του δυνητικού 

αντικτύπου τους στην αξιολόγηση 

στοιχείων ενεργητικού που, μέχρι την 

έγκριση των τεχνικών κριτηρίων ελέγχου 

βάσει εναρμονισμένων δεικτών, 

θεωρούνταν βιώσιμα στοιχεία ενεργητικού 

ή στοιχεία ενεργητικού με αρνητικό 

περιβαλλοντικό αντίκτυπο βάσει των 

υφιστάμενων πρακτικών της αγοράς. Η 

πλατφόρμα θα πρέπει επίσης να 

συμβουλεύει την Επιτροπή σχετικά με το 

κατά πόσο τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου 

και οι δείκτες είναι κατάλληλα για 

περαιτέρω χρήσεις σε μελλοντικές 

πρωτοβουλίες πολιτικής της Ένωσης που 

αποσκοπούν στη διευκόλυνση των 

βιώσιμων επενδύσεων. Η πλατφόρμα θα 

πρέπει να συμβουλεύει την Επιτροπή 

σχετικά με την ανάπτυξη λογιστικών 

προτύπων βιωσιμότητας και προτύπων 

ολοκληρωμένης υποβολής εκθέσεων για 

εταιρείες και συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές, μεταξύ 

άλλων μέσω της αναθεώρησης της 

οδηγίας 2013/34/ΕΕ. 

Or. en 
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Τροπολογία  229 

Kay Swinburne 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 32 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(32) Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η 

Επιτροπή, κατά την προετοιμασία για την 

ανάπτυξη των τεχνικών κριτηρίων 

ελέγχου, να διεξαγάγει τις κατάλληλες 

διαβουλεύσεις σύμφωνα με τον κανονισμό 

για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Στον 

καθορισμό και την επικαιροποίηση των 

τεχνικών κριτηρίων ελέγχου θα πρέπει να 

εμπλέκονται επίσης τα σχετικά 

ενδιαφερόμενα μέρη, ενώ βάση της 

διαδικασίας θα πρέπει να αποτελούν οι 

συμβουλές των εμπειρογνωμόνων με 

τεκμηριωμένη γνώση και πείρα στους 

συναφείς τομείς. Για τον σκοπό αυτό, η 

Επιτροπή θα πρέπει να δημιουργήσει μια 

πλατφόρμα για τη βιώσιμη 

χρηματοδότηση. Η εν λόγω πλατφόρμα θα 

πρέπει να συγκροτείται από 

εμπειρογνώμονες που εκπροσωπούν τόσο 

τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα. 

Στους εκπροσώπους του δημόσιου τομέα 

θα πρέπει να περιλαμβάνονται 

εμπειρογνώμονες από τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό Περιβάλλοντος, τις 

Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές και την 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Στους 

εμπειρογνώμονες του ιδιωτικού τομέα θα 

πρέπει να περιλαμβάνονται εκπρόσωποι 

των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών, 

όπως παράγοντες των χρηματοπιστωτικών 

αγορών, πανεπιστήμια, ερευνητικά 

ιδρύματα, ενώσεις και οργανισμοί. Η 

πλατφόρμα θα πρέπει να παρέχει 

συμβουλές στην Επιτροπή σχετικά με την 

ανάπτυξη, την ανάλυση και την 

επανεξέταση των τεχνικών κριτηρίων 

ελέγχου, περιλαμβανομένου του δυνητικού 

αντικτύπου τους στην αξιολόγηση 

(32) Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η 

Επιτροπή, κατά την προετοιμασία για την 

ανάπτυξη των τεχνικών κριτηρίων 

ελέγχου, να διεξαγάγει τις κατάλληλες 

διαβουλεύσεις σύμφωνα με τον κανονισμό 

για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Στον 

καθορισμό και την επικαιροποίηση των 

τεχνικών κριτηρίων ελέγχου θα πρέπει να 

εμπλέκονται επίσης τα σχετικά 

ενδιαφερόμενα μέρη, ενώ βάση της 

διαδικασίας θα πρέπει να αποτελούν οι 

συμβουλές των εμπειρογνωμόνων με 

τεκμηριωμένη γνώση και συνολική πείρα 

στους συναφείς τομείς. Για τον σκοπό 

αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να 

δημιουργήσει μια πλατφόρμα για τη 

βιώσιμη χρηματοδότηση. Η εν λόγω 

πλατφόρμα θα πρέπει να συγκροτείται από 

εμπειρογνώμονες που εκπροσωπούν τόσο 

τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα. 

Στους εκπροσώπους του δημόσιου τομέα 

θα πρέπει να περιλαμβάνονται 

εμπειρογνώμονες από τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό Περιβάλλοντος, τις 

Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές και την 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Στους 

εμπειρογνώμονες του ιδιωτικού τομέα θα 

πρέπει να αντανακλάται το εύρος του 

τομέα και να περιλαμβάνονται 

εκπρόσωποι των σχετικών 

ενδιαφερόμενων μερών, όπως παράγοντες 

των χρηματοπιστωτικών αγορών, 

πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, 

ενώσεις και οργανισμοί. Όταν κρίνεται 

αναγκαίο, θα πρέπει να επιτρέπεται να 

ζητεί η πλατφόρμα συμβουλές από μη 

μέλη. Η πλατφόρμα θα πρέπει να παρέχει 

συμβουλές στην Επιτροπή σχετικά με την 
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στοιχείων ενεργητικού που, μέχρι την 

έγκριση των τεχνικών κριτηρίων ελέγχου, 

θεωρούνταν «πράσινα» στοιχεία 

ενεργητικού βάσει των υφιστάμενων 

πρακτικών της αγοράς. Η πλατφόρμα θα 

πρέπει επίσης να συμβουλεύει την 

Επιτροπή σχετικά με το κατά πόσο τα 

τεχνικά κριτήρια ελέγχου είναι κατάλληλα 

για περαιτέρω χρήσεις σε μελλοντικές 

πρωτοβουλίες πολιτικής της Ένωσης που 

αποσκοπούν στη διευκόλυνση των 

βιώσιμων επενδύσεων. 

ανάπτυξη, την ανάλυση και την 

επανεξέταση των τεχνικών κριτηρίων 

ελέγχου, περιλαμβανομένου του δυνητικού 

αντικτύπου τους στην αξιολόγηση 

στοιχείων ενεργητικού που, μέχρι την 

έγκριση των τεχνικών κριτηρίων ελέγχου, 

θεωρούνταν «πράσινα» στοιχεία 

ενεργητικού βάσει των υφιστάμενων 

πρακτικών της αγοράς. Η πλατφόρμα θα 

πρέπει επίσης να συμβουλεύει την 

Επιτροπή σχετικά με το κατά πόσο τα 

τεχνικά κριτήρια ελέγχου είναι κατάλληλα 

για περαιτέρω χρήσεις σε μελλοντικές 

πρωτοβουλίες πολιτικής της Ένωσης που 

αποσκοπούν στη διευκόλυνση των 

βιώσιμων επενδύσεων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  230 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 32 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(32) Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η 

Επιτροπή, κατά την προετοιμασία για την 

ανάπτυξη των τεχνικών κριτηρίων 

ελέγχου, να διεξαγάγει τις κατάλληλες 

διαβουλεύσεις σύμφωνα με τον κανονισμό 

για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Στον 

καθορισμό και την επικαιροποίηση των 

τεχνικών κριτηρίων ελέγχου θα πρέπει να 

εμπλέκονται επίσης τα σχετικά 

ενδιαφερόμενα μέρη, ενώ βάση της 

διαδικασίας θα πρέπει να αποτελούν οι 

συμβουλές των εμπειρογνωμόνων με 

τεκμηριωμένη γνώση και πείρα στους 

συναφείς τομείς. Για τον σκοπό αυτό, η 

Επιτροπή θα πρέπει να δημιουργήσει μια 

πλατφόρμα για τη βιώσιμη 

χρηματοδότηση. Η εν λόγω πλατφόρμα θα 

πρέπει να συγκροτείται από 

εμπειρογνώμονες που εκπροσωπούν τόσο 

(32) Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η 

Επιτροπή, κατά την προετοιμασία για την 

ανάπτυξη των τεχνικών κριτηρίων 

ελέγχου, να διεξαγάγει τις κατάλληλες 

διαβουλεύσεις σύμφωνα με τον κανονισμό 

για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Στον 

καθορισμό και την επικαιροποίηση των 

τεχνικών κριτηρίων ελέγχου και των 

εναρμονισμένων δεικτών θα πρέπει να 

εμπλέκονται επίσης τα σχετικά 

ενδιαφερόμενα μέρη, ενώ βάση της 

διαδικασίας θα πρέπει να αποτελούν τα 

επιστημονικά στοιχεία, ο 

κοινωνικοοικονομικός αντίκτυπος, η 

βέλτιστη πρακτική και οι συμβουλές των 

εμπειρογνωμόνων με τεκμηριωμένη γνώση 

και πείρα σε όλους τους συναφείς τομείς. 

Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει 

να δημιουργήσει μια πλατφόρμα για τη 



 

AM\1172566EL.docx 97/196 PE632.153v01-00 

 EL 

τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα. 

Στους εκπροσώπους του δημόσιου τομέα 

θα πρέπει να περιλαμβάνονται 

εμπειρογνώμονες από τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό Περιβάλλοντος, τις 

Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές και την 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Στους 

εμπειρογνώμονες του ιδιωτικού τομέα θα 

πρέπει να περιλαμβάνονται εκπρόσωποι 

των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών, 

όπως παράγοντες των χρηματοπιστωτικών 

αγορών, πανεπιστήμια, ερευνητικά 

ιδρύματα, ενώσεις και οργανισμοί. Η 

πλατφόρμα θα πρέπει να παρέχει 

συμβουλές στην Επιτροπή σχετικά με την 

ανάπτυξη, την ανάλυση και την 

επανεξέταση των τεχνικών κριτηρίων 

ελέγχου, περιλαμβανομένου του δυνητικού 

αντικτύπου τους στην αξιολόγηση 

στοιχείων ενεργητικού που, μέχρι την 

έγκριση των τεχνικών κριτηρίων ελέγχου, 

θεωρούνταν «πράσινα» στοιχεία 

ενεργητικού βάσει των υφιστάμενων 

πρακτικών της αγοράς. Η πλατφόρμα θα 

πρέπει επίσης να συμβουλεύει την 

Επιτροπή σχετικά με το κατά πόσο τα 

τεχνικά κριτήρια ελέγχου είναι κατάλληλα 

για περαιτέρω χρήσεις σε μελλοντικές 

πρωτοβουλίες πολιτικής της Ένωσης που 

αποσκοπούν στη διευκόλυνση των 

βιώσιμων επενδύσεων. 

βιώσιμη χρηματοδότηση. Η εν λόγω 

πλατφόρμα θα πρέπει να συγκροτείται από 

ευρύ φάσμα εμπειρογνωμόνων που 

εκπροσωπούν τόσο τον δημόσιο όσο και 

τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να 

διασφαλίζεται ότι λαμβάνονται δεόντως 

υπόψη οι ιδιαιτερότητες όλων των 

συναφών τομέων. Στους εκπροσώπους του 

δημόσιου τομέα θα πρέπει να 

περιλαμβάνονται εμπειρογνώμονες από 

τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

Περιβάλλοντος, τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές 

Αρχές και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων. Στους εμπειρογνώμονες του 

ιδιωτικού τομέα θα πρέπει να 

περιλαμβάνονται εκπρόσωποι των 

σχετικών ενδιαφερόμενων μερών, όπως 

παράγοντες των χρηματοπιστωτικών 

αγορών, εκπρόσωποι της πραγματικής 

οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της 

μεταποιητικής βιομηχανίας, 
πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, 

ενώσεις και οργανισμοί. Η πλατφόρμα θα 

πρέπει να παρέχει συμβουλές στην 

Επιτροπή σχετικά με την ανάπτυξη, την 

ανάλυση και την επανεξέταση των 

τεχνικών κριτηρίων ελέγχου, 

περιλαμβανομένου του δυνητικού 

αντικτύπου τους στην αξιολόγηση 

στοιχείων ενεργητικού που, μέχρι την 

έγκριση των τεχνικών κριτηρίων ελέγχου, 

θεωρούνταν «πράσινα» στοιχεία 

ενεργητικού βάσει των υφιστάμενων 

πρακτικών της αγοράς. Η πλατφόρμα θα 

πρέπει επίσης να συμβουλεύει την 

Επιτροπή σχετικά με την καταλληλότητα 

των τεχνικών κριτηρίων ελέγχου. 

Or. en 

 

Τροπολογία  231 

Markus Ferber 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 32 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(32) Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η 

Επιτροπή, κατά την προετοιμασία για την 

ανάπτυξη των τεχνικών κριτηρίων 

ελέγχου, να διεξαγάγει τις κατάλληλες 

διαβουλεύσεις σύμφωνα με τον κανονισμό 

για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Στον 

καθορισμό και την επικαιροποίηση των 

τεχνικών κριτηρίων ελέγχου θα πρέπει να 

εμπλέκονται επίσης τα σχετικά 

ενδιαφερόμενα μέρη, ενώ βάση της 

διαδικασίας θα πρέπει να αποτελούν οι 

συμβουλές των εμπειρογνωμόνων με 

τεκμηριωμένη γνώση και πείρα στους 

συναφείς τομείς. Για τον σκοπό αυτό, η 

Επιτροπή θα πρέπει να δημιουργήσει μια 

πλατφόρμα για τη βιώσιμη 

χρηματοδότηση. Η εν λόγω πλατφόρμα θα 

πρέπει να συγκροτείται από 

εμπειρογνώμονες που εκπροσωπούν τόσο 

τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα. 

Στους εκπροσώπους του δημόσιου τομέα 

θα πρέπει να περιλαμβάνονται 

εμπειρογνώμονες από τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό Περιβάλλοντος, τις 

Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές και την 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Στους 

εμπειρογνώμονες του ιδιωτικού τομέα θα 

πρέπει να περιλαμβάνονται εκπρόσωποι 

των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών, 

όπως παράγοντες των χρηματοπιστωτικών 

αγορών, πανεπιστήμια, ερευνητικά 

ιδρύματα, ενώσεις και οργανισμοί. Η 

πλατφόρμα θα πρέπει να παρέχει 

συμβουλές στην Επιτροπή σχετικά με την 

ανάπτυξη, την ανάλυση και την 

επανεξέταση των τεχνικών κριτηρίων 

ελέγχου, περιλαμβανομένου του δυνητικού 

αντικτύπου τους στην αξιολόγηση 

στοιχείων ενεργητικού που, μέχρι την 

έγκριση των τεχνικών κριτηρίων ελέγχου, 

θεωρούνταν «πράσινα» στοιχεία 

ενεργητικού βάσει των υφιστάμενων 

πρακτικών της αγοράς. Η πλατφόρμα θα 

πρέπει επίσης να συμβουλεύει την 

Επιτροπή σχετικά με το κατά πόσο τα 

τεχνικά κριτήρια ελέγχου είναι κατάλληλα 

(32) Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η 

Επιτροπή, κατά την προετοιμασία για την 

ανάπτυξη των τεχνικών κριτηρίων 

ελέγχου, να διεξαγάγει τις κατάλληλες 

διαβουλεύσεις σύμφωνα με τον κανονισμό 

για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Στον 

καθορισμό και την επικαιροποίηση των 

τεχνικών κριτηρίων ελέγχου θα πρέπει να 

εμπλέκονται επίσης τα σχετικά 

ενδιαφερόμενα μέρη, ενώ βάση της 

διαδικασίας θα πρέπει να αποτελούν οι 

συμβουλές των εμπειρογνωμόνων με 

τεκμηριωμένη γνώση και πείρα στους 

συναφείς τομείς. Για τον σκοπό αυτό, η 

Επιτροπή θα πρέπει να δημιουργήσει μια 

πλατφόρμα για τη βιώσιμη 

χρηματοδότηση. Η εν λόγω πλατφόρμα θα 

πρέπει να συγκροτείται από 

εμπειρογνώμονες που εκπροσωπούν τόσο 

τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα. 

Στους εκπροσώπους του δημόσιου τομέα 

θα πρέπει να περιλαμβάνονται 

εμπειρογνώμονες από τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό Περιβάλλοντος, τις 

Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές και την 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Στους 

εμπειρογνώμονες του ιδιωτικού τομέα 

περιλαμβάνονται εκπρόσωποι των 

σχετικών ενδιαφερόμενων μερών, όπως 

παράγοντες των χρηματοπιστωτικών 

αγορών, εκπρόσωποι της πραγματικής 

οικονομίας που εκπροσωπούν ευρύ 

φάσμα βιομηχανιών, πανεπιστήμια, 

ερευνητικά ιδρύματα, ενώσεις και 

οργανισμοί. Η πλατφόρμα θα πρέπει να 

παρέχει συμβουλές στην Επιτροπή σχετικά 

με την ανάπτυξη, την ανάλυση και την 

επανεξέταση των τεχνικών κριτηρίων 

ελέγχου, περιλαμβανομένου του δυνητικού 

αντικτύπου τους στην αξιολόγηση 

στοιχείων ενεργητικού που, μέχρι την 

έγκριση των τεχνικών κριτηρίων ελέγχου, 

θεωρούνταν «πράσινα» στοιχεία 

ενεργητικού βάσει των υφιστάμενων 

πρακτικών της αγοράς. 



 

AM\1172566EL.docx 99/196 PE632.153v01-00 

 EL 

για περαιτέρω χρήσεις σε μελλοντικές 

πρωτοβουλίες πολιτικής της Ένωσης που 

αποσκοπούν στη διευκόλυνση των 

βιώσιμων επενδύσεων. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Προκειμένου να έχει ουσιαστικό αντίκτυπο, η πλατφόρμα για τη βιώσιμη χρηματοδότηση 

χρειάζεται εισροές από ευρύ φάσμα πηγών. 

 

Τροπολογία  232 

Karl-Heinz Florenz 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 32 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(32) Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η 

Επιτροπή, κατά την προετοιμασία για την 

ανάπτυξη των τεχνικών κριτηρίων 

ελέγχου, να διεξαγάγει τις κατάλληλες 

διαβουλεύσεις σύμφωνα με τον κανονισμό 

για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Στον 

καθορισμό και την επικαιροποίηση των 

τεχνικών κριτηρίων ελέγχου θα πρέπει να 

εμπλέκονται επίσης τα σχετικά 

ενδιαφερόμενα μέρη, ενώ βάση της 

διαδικασίας θα πρέπει να αποτελούν οι 

συμβουλές των εμπειρογνωμόνων με 

τεκμηριωμένη γνώση και πείρα στους 

συναφείς τομείς. Για τον σκοπό αυτό, η 

Επιτροπή θα πρέπει να δημιουργήσει μια 

πλατφόρμα για τη βιώσιμη 

χρηματοδότηση. Η εν λόγω πλατφόρμα θα 

πρέπει να συγκροτείται από 

εμπειρογνώμονες που εκπροσωπούν τόσο 

τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα. 

Στους εκπροσώπους του δημόσιου τομέα 

θα πρέπει να περιλαμβάνονται 

εμπειρογνώμονες από τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό Περιβάλλοντος, τις 

Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές και την 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Στους 

(32) Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η 

Επιτροπή, κατά την προετοιμασία για την 

ανάπτυξη των τεχνικών κριτηρίων 

ελέγχου, να διεξαγάγει τις κατάλληλες 

διαβουλεύσεις σύμφωνα με τον κανονισμό 

για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Στον 

καθορισμό και την επικαιροποίηση των 

τεχνικών κριτηρίων ελέγχου θα πρέπει να 

εμπλέκονται επίσης τα σχετικά 

ενδιαφερόμενα μέρη, ενώ βάση της 

διαδικασίας θα πρέπει να αποτελούν οι 

συμβουλές των εμπειρογνωμόνων με 

τεκμηριωμένη γνώση και πείρα στους 

συναφείς τομείς. Για τον σκοπό αυτό, η 

Επιτροπή θα πρέπει να δημιουργήσει μια 

πλατφόρμα για τη βιώσιμη 

χρηματοδότηση. Η εν λόγω πλατφόρμα θα 

πρέπει να συγκροτείται από 

εμπειρογνώμονες που εκπροσωπούν τόσο 

τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα. 

Στους εκπροσώπους του δημόσιου τομέα 

θα πρέπει να περιλαμβάνονται 

εμπειρογνώμονες από τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό Περιβάλλοντος, τις 

Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές και την 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Στους 



 

PE632.153v01-00 100/196 AM\1172566EL.docx 

EL 

εμπειρογνώμονες του ιδιωτικού τομέα θα 

πρέπει να περιλαμβάνονται εκπρόσωποι 

των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών, 

όπως παράγοντες των χρηματοπιστωτικών 

αγορών, πανεπιστήμια, ερευνητικά 

ιδρύματα, ενώσεις και οργανισμοί. Η 

πλατφόρμα θα πρέπει να παρέχει 

συμβουλές στην Επιτροπή σχετικά με την 

ανάπτυξη, την ανάλυση και την 

επανεξέταση των τεχνικών κριτηρίων 

ελέγχου, περιλαμβανομένου του δυνητικού 

αντικτύπου τους στην αξιολόγηση 

στοιχείων ενεργητικού που, μέχρι την 

έγκριση των τεχνικών κριτηρίων ελέγχου, 

θεωρούνταν «πράσινα» στοιχεία 

ενεργητικού βάσει των υφιστάμενων 

πρακτικών της αγοράς. Η πλατφόρμα θα 

πρέπει επίσης να συμβουλεύει την 

Επιτροπή σχετικά με το κατά πόσο τα 

τεχνικά κριτήρια ελέγχου είναι κατάλληλα 

για περαιτέρω χρήσεις σε μελλοντικές 

πρωτοβουλίες πολιτικής της Ένωσης που 

αποσκοπούν στη διευκόλυνση των 

βιώσιμων επενδύσεων. 

εμπειρογνώμονες του ιδιωτικού τομέα θα 

πρέπει να περιλαμβάνονται εκπρόσωποι 

των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών, 

όπως παράγοντες των χρηματοπιστωτικών 

αγορών, πανεπιστήμια, ερευνητικά 

ιδρύματα, ενώσεις και οργανισμοί, καθώς 

και σημαντικών οικονομικών τομέων, 

συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, 

της γεωργίας, του κατασκευαστικού 

κλάδου, της ενέργειας, των χημικών, των 

μεταφορών και της παραγωγής. Η 

πλατφόρμα θα πρέπει να παρέχει 

συμβουλές στην Επιτροπή σχετικά με την 

ανάπτυξη, την ανάλυση και την 

επανεξέταση των τεχνικών κριτηρίων 

ελέγχου, περιλαμβανομένου του δυνητικού 

αντικτύπου τους στην αξιολόγηση 

στοιχείων ενεργητικού που, μέχρι την 

έγκριση των τεχνικών κριτηρίων ελέγχου, 

θεωρούνταν «πράσινα» στοιχεία 

ενεργητικού βάσει των υφιστάμενων 

πρακτικών της αγοράς. Η πλατφόρμα θα 

πρέπει επίσης να συμβουλεύει την 

Επιτροπή σχετικά με το κατά πόσο τα 

τεχνικά κριτήρια ελέγχου είναι κατάλληλα 

για περαιτέρω χρήσεις σε μελλοντικές 

πρωτοβουλίες πολιτικής της Ένωσης που 

αποσκοπούν στη διευκόλυνση των 

βιώσιμων επενδύσεων. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Δεδομένου του βαθμού τεχνικής εμπειρογνωσίας που απαιτείται για την κατάρτιση των 

τεχνικών κριτηρίων ελέγχου, θα πρέπει να επιδιώκεται η παροχή συμβουλών από όλους τους 

συναφείς οικονομικούς φορείς. 

 

Τροπολογία  233 

Fulvio Martusciello 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 32 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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(32) Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η 

Επιτροπή, κατά την προετοιμασία για την 

ανάπτυξη των τεχνικών κριτηρίων 

ελέγχου, να διεξαγάγει τις κατάλληλες 

διαβουλεύσεις σύμφωνα με τον κανονισμό 

για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Στον 

καθορισμό και την επικαιροποίηση των 

τεχνικών κριτηρίων ελέγχου θα πρέπει να 

εμπλέκονται επίσης τα σχετικά 

ενδιαφερόμενα μέρη, ενώ βάση της 

διαδικασίας θα πρέπει να αποτελούν οι 

συμβουλές των εμπειρογνωμόνων με 

τεκμηριωμένη γνώση και πείρα στους 

συναφείς τομείς. Για τον σκοπό αυτό, η 

Επιτροπή θα πρέπει να δημιουργήσει μια 

πλατφόρμα για τη βιώσιμη 

χρηματοδότηση. Η εν λόγω πλατφόρμα θα 

πρέπει να συγκροτείται από 

εμπειρογνώμονες που εκπροσωπούν τόσο 

τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα. 

Στους εκπροσώπους του δημόσιου τομέα 

θα πρέπει να περιλαμβάνονται 

εμπειρογνώμονες από τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό Περιβάλλοντος, τις 

Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές και την 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Στους 

εμπειρογνώμονες του ιδιωτικού τομέα θα 

πρέπει να περιλαμβάνονται εκπρόσωποι 

των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών, 

όπως παράγοντες των χρηματοπιστωτικών 

αγορών, πανεπιστήμια, ερευνητικά 

ιδρύματα, ενώσεις και οργανισμοί. Η 

πλατφόρμα θα πρέπει να παρέχει 

συμβουλές στην Επιτροπή σχετικά με την 

ανάπτυξη, την ανάλυση και την 

επανεξέταση των τεχνικών κριτηρίων 

ελέγχου, περιλαμβανομένου του δυνητικού 

αντικτύπου τους στην αξιολόγηση 

στοιχείων ενεργητικού που, μέχρι την 

έγκριση των τεχνικών κριτηρίων ελέγχου, 

θεωρούνταν «πράσινα» στοιχεία 

ενεργητικού βάσει των υφιστάμενων 

πρακτικών της αγοράς. Η πλατφόρμα θα 

πρέπει επίσης να συμβουλεύει την 

Επιτροπή σχετικά με το κατά πόσο τα 

τεχνικά κριτήρια ελέγχου είναι κατάλληλα 

για περαιτέρω χρήσεις σε μελλοντικές 

πρωτοβουλίες πολιτικής της Ένωσης που 

(32) Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η 

Επιτροπή, κατά την προετοιμασία για την 

ανάπτυξη των τεχνικών κριτηρίων 

ελέγχου, να διεξαγάγει τις κατάλληλες 

διαβουλεύσεις σύμφωνα με τον κανονισμό 

για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Στον 

καθορισμό και την επικαιροποίηση των 

τεχνικών κριτηρίων ελέγχου και των 

εναρμονισμένων δεικτών θα πρέπει να 

εμπλέκονται επίσης τα σχετικά 

ενδιαφερόμενα μέρη, ενώ βάση της 

διαδικασίας θα πρέπει να αποτελούν τα 

επιστημονικά στοιχεία, η βέλτιστη 

πρακτική και οι συμβουλές των 

εμπειρογνωμόνων με τεκμηριωμένη γνώση 

και πείρα στους συναφείς τομείς. Για τον 

σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να 

δημιουργήσει μια πλατφόρμα για τη 

βιώσιμη χρηματοδότηση. Η εν λόγω 

πλατφόρμα θα πρέπει να συγκροτείται από 

εμπειρογνώμονες που εκπροσωπούν τόσο 

τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα. 

Στους εκπροσώπους του δημόσιου τομέα 

θα πρέπει να περιλαμβάνονται 

εμπειρογνώμονες από τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό Περιβάλλοντος, τις 

Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές και την 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Στους 

εμπειρογνώμονες του ιδιωτικού τομέα θα 

πρέπει να περιλαμβάνονται εκπρόσωποι 

των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών, 

όπως παράγοντες των χρηματοπιστωτικών 

αγορών, πανεπιστήμια, ερευνητικά 

ιδρύματα, ενώσεις και οργανισμοί. Η 

πλατφόρμα θα πρέπει να παρέχει 

συμβουλές στην Επιτροπή σχετικά με την 

ανάπτυξη, την ανάλυση και την 

επανεξέταση των τεχνικών κριτηρίων 

ελέγχου και των εναρμονισμένων 

δεικτών, περιλαμβανομένου του δυνητικού 

αντικτύπου τους στην αξιολόγηση 

στοιχείων ενεργητικού που, μέχρι την 

έγκριση των τεχνικών κριτηρίων ελέγχου, 

θεωρούνταν «πράσινα» στοιχεία 

ενεργητικού βάσει των υφιστάμενων 

πρακτικών της αγοράς. Η πλατφόρμα θα 

πρέπει επίσης να συμβουλεύει την 

Επιτροπή σχετικά με το κατά πόσο τα 
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αποσκοπούν στη διευκόλυνση των 

βιώσιμων επενδύσεων. 

τεχνικά κριτήρια ελέγχου και οι δείκτες 

είναι κατάλληλα για περαιτέρω χρήσεις σε 

μελλοντικές πρωτοβουλίες πολιτικής της 

Ένωσης που αποσκοπούν στη διευκόλυνση 

των βιώσιμων επενδύσεων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  234 

Elena Gentile 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 32 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(32) Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η 

Επιτροπή, κατά την προετοιμασία για την 

ανάπτυξη των τεχνικών κριτηρίων 

ελέγχου, να διεξαγάγει τις κατάλληλες 

διαβουλεύσεις σύμφωνα με τον κανονισμό 

για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Στον 

καθορισμό και την επικαιροποίηση των 

τεχνικών κριτηρίων ελέγχου θα πρέπει να 

εμπλέκονται επίσης τα σχετικά 

ενδιαφερόμενα μέρη, ενώ βάση της 

διαδικασίας θα πρέπει να αποτελούν οι 

συμβουλές των εμπειρογνωμόνων με 

τεκμηριωμένη γνώση και πείρα στους 

συναφείς τομείς. Για τον σκοπό αυτό, η 

Επιτροπή θα πρέπει να δημιουργήσει μια 

πλατφόρμα για τη βιώσιμη 

χρηματοδότηση. Η εν λόγω πλατφόρμα θα 

πρέπει να συγκροτείται από 

εμπειρογνώμονες που εκπροσωπούν τόσο 

τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα. 

Στους εκπροσώπους του δημόσιου τομέα 

θα πρέπει να περιλαμβάνονται 

εμπειρογνώμονες από τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό Περιβάλλοντος, τις 

Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές και την 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Στους 

εμπειρογνώμονες του ιδιωτικού τομέα θα 

πρέπει να περιλαμβάνονται εκπρόσωποι 

των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών, 

όπως παράγοντες των χρηματοπιστωτικών 

(32) Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η 

Επιτροπή, κατά την προετοιμασία για την 

ανάπτυξη των τεχνικών κριτηρίων 

ελέγχου, να διεξαγάγει τις κατάλληλες 

διαβουλεύσεις σύμφωνα με τον κανονισμό 

για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Στον 

καθορισμό και την επικαιροποίηση των 

τεχνικών κριτηρίων ελέγχου και των 

εναρμονισμένων δεικτών θα πρέπει να 

εμπλέκονται επίσης τα σχετικά 

ενδιαφερόμενα μέρη, ενώ βάση της 

διαδικασίας θα πρέπει να αποτελούν τα 

επιστημονικά στοιχεία, η βέλτιστη 

πρακτική και οι συμβουλές των 

εμπειρογνωμόνων με τεκμηριωμένη γνώση 

και πείρα στους συναφείς τομείς. Για τον 

σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να 

δημιουργήσει μια πλατφόρμα για τη 

βιώσιμη χρηματοδότηση. Η εν λόγω 

πλατφόρμα θα πρέπει να συγκροτείται από 

εμπειρογνώμονες που εκπροσωπούν τόσο 

τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα. 

Στους εκπροσώπους του δημόσιου τομέα 

θα πρέπει να περιλαμβάνονται 

εμπειρογνώμονες από τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό Περιβάλλοντος, τις 

Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές, την 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τις 

εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες και 

οργανισμούς. Στους εμπειρογνώμονες του 
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αγορών, πανεπιστήμια, ερευνητικά 

ιδρύματα, ενώσεις και οργανισμοί. Η 

πλατφόρμα θα πρέπει να παρέχει 

συμβουλές στην Επιτροπή σχετικά με την 

ανάπτυξη, την ανάλυση και την 

επανεξέταση των τεχνικών κριτηρίων 

ελέγχου, περιλαμβανομένου του 

δυνητικού αντικτύπου τους στην 

αξιολόγηση στοιχείων ενεργητικού που, 

μέχρι την έγκριση των τεχνικών 

κριτηρίων ελέγχου, θεωρούνταν 

«πράσινα» στοιχεία ενεργητικού βάσει 

των υφιστάμενων πρακτικών της αγοράς. 

Η πλατφόρμα θα πρέπει επίσης να 

συμβουλεύει την Επιτροπή σχετικά με το 

κατά πόσο τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου 

είναι κατάλληλα για περαιτέρω χρήσεις σε 

μελλοντικές πρωτοβουλίες πολιτικής της 

Ένωσης που αποσκοπούν στη διευκόλυνση 

των βιώσιμων επενδύσεων. 

ιδιωτικού τομέα θα πρέπει να 

περιλαμβάνονται εκπρόσωποι των 

σχετικών ενδιαφερόμενων μερών, όπως 

παράγοντες των χρηματοπιστωτικών 

αγορών, η μεταποιητική βιομηχανία, 

πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, 

ενώσεις και οργανισμοί. Η πλατφόρμα θα 

πρέπει να παρέχει συμβουλές στην 

Επιτροπή σχετικά με την ανάπτυξη, την 

ανάλυση και την επανεξέταση των 

τεχνικών κριτηρίων ελέγχου και με βάση 

τους εναρμονισμένους δείκτες των 
στοιχείων ενεργητικού που θεωρούνταν 

βιώσιμα στοιχεία ενεργητικού βάσει των 

υφιστάμενων πρακτικών της αγοράς. Η 

πλατφόρμα θα πρέπει επίσης να 

συμβουλεύει την Επιτροπή σχετικά με το 

κατά πόσο τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου 

και οι δείκτες είναι κατάλληλα για 

περαιτέρω χρήσεις σε μελλοντικές 

πρωτοβουλίες πολιτικής της Ένωσης που 

αποσκοπούν στη διευκόλυνση των 

βιώσιμων επενδύσεων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  235 

Mireille D'Ornano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 32 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(32) Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η 

Επιτροπή, κατά την προετοιμασία για την 

ανάπτυξη των τεχνικών κριτηρίων 

ελέγχου, να διεξαγάγει τις κατάλληλες 

διαβουλεύσεις σύμφωνα με τον κανονισμό 

για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Στον 

καθορισμό και την επικαιροποίηση των 

τεχνικών κριτηρίων ελέγχου θα πρέπει να 

εμπλέκονται επίσης τα σχετικά 

ενδιαφερόμενα μέρη, ενώ βάση της 

διαδικασίας θα πρέπει να αποτελούν οι 

συμβουλές των εμπειρογνωμόνων με 

(32) Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η 

Επιτροπή, κατά την προετοιμασία για την 

ανάπτυξη των τεχνικών κριτηρίων 

ελέγχου, να διεξαγάγει τις κατάλληλες 

διαβουλεύσεις σύμφωνα με τον κανονισμό 

για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Στον 

καθορισμό και την επικαιροποίηση των 

τεχνικών κριτηρίων ελέγχου θα πρέπει να 

εμπλέκονται επίσης τα σχετικά 

ενδιαφερόμενα μέρη, ενώ βάση της 

διαδικασίας θα πρέπει να αποτελούν οι 

συμβουλές των εμπειρογνωμόνων με 
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τεκμηριωμένη γνώση και πείρα στους 

συναφείς τομείς. Για τον σκοπό αυτό, η 

Επιτροπή θα πρέπει να δημιουργήσει μια 

πλατφόρμα για τη βιώσιμη 

χρηματοδότηση. Η εν λόγω πλατφόρμα θα 

πρέπει να συγκροτείται από 

εμπειρογνώμονες που εκπροσωπούν τόσο 

τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα. 

Στους εκπροσώπους του δημόσιου τομέα 

θα πρέπει να περιλαμβάνονται 

εμπειρογνώμονες από τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό Περιβάλλοντος, τις 

Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές και την 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Στους 

εμπειρογνώμονες του ιδιωτικού τομέα θα 

πρέπει να περιλαμβάνονται εκπρόσωποι 

των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών, 

όπως παράγοντες των χρηματοπιστωτικών 

αγορών, πανεπιστήμια, ερευνητικά 

ιδρύματα, ενώσεις και οργανισμοί. Η 

πλατφόρμα θα πρέπει να παρέχει 

συμβουλές στην Επιτροπή σχετικά με την 

ανάπτυξη, την ανάλυση και την 

επανεξέταση των τεχνικών κριτηρίων 

ελέγχου, περιλαμβανομένου του δυνητικού 

αντικτύπου τους στην αξιολόγηση 

στοιχείων ενεργητικού που, μέχρι την 

έγκριση των τεχνικών κριτηρίων ελέγχου, 

θεωρούνταν «πράσινα» στοιχεία 

ενεργητικού βάσει των υφιστάμενων 

πρακτικών της αγοράς. Η πλατφόρμα θα 

πρέπει επίσης να συμβουλεύει την 

Επιτροπή σχετικά με το κατά πόσο τα 

τεχνικά κριτήρια ελέγχου είναι κατάλληλα 

για περαιτέρω χρήσεις σε μελλοντικές 

πρωτοβουλίες πολιτικής της Ένωσης που 

αποσκοπούν στη διευκόλυνση των 

βιώσιμων επενδύσεων. 

τεκμηριωμένη γνώση και πείρα στους 

συναφείς τομείς. Για τον σκοπό αυτό, η 

Επιτροπή θα πρέπει να δημιουργήσει μια 

πλατφόρμα για τη βιώσιμη 

χρηματοδότηση. Η εν λόγω πλατφόρμα θα 

πρέπει να συγκροτείται από 

εμπειρογνώμονες που εκπροσωπούν τόσο 

τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα. 

Στους εκπροσώπους του δημόσιου τομέα 

θα πρέπει να περιλαμβάνονται 

εμπειρογνώμονες από τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό Περιβάλλοντος, 

εμπειρογνώμονες εθνικών οργανισμών, 
τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές και την 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Στους 

εμπειρογνώμονες του ιδιωτικού τομέα θα 

πρέπει να περιλαμβάνονται εκπρόσωποι 

των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών, 

όπως παράγοντες των χρηματοπιστωτικών 

αγορών, πανεπιστήμια, ερευνητικά 

ιδρύματα, ενώσεις και οργανισμοί. Η 

πλατφόρμα θα πρέπει να παρέχει 

συμβουλές στην Επιτροπή σχετικά με την 

ανάπτυξη, την ανάλυση και την 

επανεξέταση των τεχνικών κριτηρίων 

ελέγχου, περιλαμβανομένου του δυνητικού 

αντικτύπου τους στην αξιολόγηση 

στοιχείων ενεργητικού που, μέχρι την 

έγκριση των τεχνικών κριτηρίων ελέγχου, 

θεωρούνταν «πράσινα» στοιχεία 

ενεργητικού βάσει των υφιστάμενων 

πρακτικών της αγοράς. Η πλατφόρμα θα 

πρέπει επίσης να συμβουλεύει την 

Επιτροπή σχετικά με το κατά πόσο τα 

τεχνικά κριτήρια ελέγχου είναι κατάλληλα 

για περαιτέρω χρήσεις σε μελλοντικές 

πρωτοβουλίες πολιτικής της Ένωσης που 

αποσκοπούν στη διευκόλυνση των 

βιώσιμων επενδύσεων. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  236 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Πρόταση κανονισμού 
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Αιτιολογική σκέψη 32 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(32) Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η 

Επιτροπή, κατά την προετοιμασία για την 

ανάπτυξη των τεχνικών κριτηρίων 

ελέγχου, να διεξαγάγει τις κατάλληλες 

διαβουλεύσεις σύμφωνα με τον κανονισμό 

για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Στον 

καθορισμό και την επικαιροποίηση των 

τεχνικών κριτηρίων ελέγχου θα πρέπει να 

εμπλέκονται επίσης τα σχετικά 

ενδιαφερόμενα μέρη, ενώ βάση της 

διαδικασίας θα πρέπει να αποτελούν οι 

συμβουλές των εμπειρογνωμόνων με 

τεκμηριωμένη γνώση και πείρα στους 

συναφείς τομείς. Για τον σκοπό αυτό, η 

Επιτροπή θα πρέπει να δημιουργήσει μια 

πλατφόρμα για τη βιώσιμη 

χρηματοδότηση. Η εν λόγω πλατφόρμα θα 

πρέπει να συγκροτείται από 

εμπειρογνώμονες που εκπροσωπούν τόσο 

τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα. 

Στους εκπροσώπους του δημόσιου τομέα 

θα πρέπει να περιλαμβάνονται 

εμπειρογνώμονες από τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό Περιβάλλοντος, τις 

Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές και την 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Στους 

εμπειρογνώμονες του ιδιωτικού τομέα θα 

πρέπει να περιλαμβάνονται εκπρόσωποι 

των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών, 

όπως παράγοντες των χρηματοπιστωτικών 

αγορών, πανεπιστήμια, ερευνητικά 

ιδρύματα, ενώσεις και οργανισμοί. Η 

πλατφόρμα θα πρέπει να παρέχει 

συμβουλές στην Επιτροπή σχετικά με την 

ανάπτυξη, την ανάλυση και την 

επανεξέταση των τεχνικών κριτηρίων 

ελέγχου, περιλαμβανομένου του δυνητικού 

αντικτύπου τους στην αξιολόγηση 

στοιχείων ενεργητικού που, μέχρι την 

έγκριση των τεχνικών κριτηρίων ελέγχου, 

θεωρούνταν «πράσινα» στοιχεία 

ενεργητικού βάσει των υφιστάμενων 

πρακτικών της αγοράς. Η πλατφόρμα θα 

πρέπει επίσης να συμβουλεύει την 

(32) Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η 

Επιτροπή, κατά την προετοιμασία για την 

ανάπτυξη των τεχνικών κριτηρίων 

ελέγχου, να διεξαγάγει τις κατάλληλες 

διαβουλεύσεις σύμφωνα με τον κανονισμό 

για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Στον 

καθορισμό και την επικαιροποίηση των 

τεχνικών κριτηρίων ελέγχου και των 

εναρμονισμένων δεικτών θα πρέπει να 

εμπλέκονται επίσης τα σχετικά 

ενδιαφερόμενα μέρη, ενώ βάση της 

διαδικασίας θα πρέπει να αποτελούν οι 

συμβουλές των εμπειρογνωμόνων με 

τεκμηριωμένη γνώση και πείρα στους 

συναφείς τομείς. Για τον σκοπό αυτό, η 

Επιτροπή θα πρέπει να δημιουργήσει μια 

πλατφόρμα για τη βιώσιμη 

χρηματοδότηση. Η εν λόγω πλατφόρμα θα 

πρέπει να συγκροτείται από 

εμπειρογνώμονες που εκπροσωπούν τόσο 

τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα. 

Στους εκπροσώπους του δημόσιου τομέα 

θα πρέπει να περιλαμβάνονται 

εμπειρογνώμονες από τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό Περιβάλλοντος, τις 

Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές και την 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Στους 

εμπειρογνώμονες του ιδιωτικού τομέα θα 

πρέπει να περιλαμβάνονται εκπρόσωποι 

των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών, 

όπως παράγοντες των χρηματοπιστωτικών 

αγορών, η μεταποιητική βιομηχανία, 

πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, 

ενώσεις και οργανισμοί. Η πλατφόρμα θα 

πρέπει να παρέχει συμβουλές στην 

Επιτροπή σχετικά με την ανάπτυξη, την 

ανάλυση και την επανεξέταση των 

τεχνικών κριτηρίων ελέγχου, 

περιλαμβανομένου του δυνητικού 

αντικτύπου τους στην αξιολόγηση 

στοιχείων ενεργητικού που, μέχρι την 

έγκριση των τεχνικών κριτηρίων ελέγχου, 

θεωρούνταν «πράσινα» στοιχεία 

ενεργητικού βάσει των υφιστάμενων 
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Επιτροπή σχετικά με το κατά πόσο τα 

τεχνικά κριτήρια ελέγχου είναι κατάλληλα 

για περαιτέρω χρήσεις σε μελλοντικές 

πρωτοβουλίες πολιτικής της Ένωσης που 

αποσκοπούν στη διευκόλυνση των 

βιώσιμων επενδύσεων. 

πρακτικών της αγοράς. Η πλατφόρμα θα 

πρέπει επίσης να συμβουλεύει την 

Επιτροπή σχετικά με το κατά πόσο τα 

τεχνικά κριτήρια ελέγχου είναι κατάλληλα 

για περαιτέρω χρήσεις σε μελλοντικές 

πρωτοβουλίες πολιτικής της Ένωσης που 

αποσκοπούν στη διευκόλυνση των 

βιώσιμων επενδύσεων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  237 

Giovanni La Via 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 32 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(32) Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η 

Επιτροπή, κατά την προετοιμασία για την 

ανάπτυξη των τεχνικών κριτηρίων 

ελέγχου, να διεξαγάγει τις κατάλληλες 

διαβουλεύσεις σύμφωνα με τον κανονισμό 

για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Στον 

καθορισμό και την επικαιροποίηση των 

τεχνικών κριτηρίων ελέγχου θα πρέπει να 

εμπλέκονται επίσης τα σχετικά 

ενδιαφερόμενα μέρη, ενώ βάση της 

διαδικασίας θα πρέπει να αποτελούν οι 

συμβουλές των εμπειρογνωμόνων με 

τεκμηριωμένη γνώση και πείρα στους 

συναφείς τομείς. Για τον σκοπό αυτό, η 

Επιτροπή θα πρέπει να δημιουργήσει μια 

πλατφόρμα για τη βιώσιμη 

χρηματοδότηση. Η εν λόγω πλατφόρμα θα 

πρέπει να συγκροτείται από 

εμπειρογνώμονες που εκπροσωπούν τόσο 

τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα. 

Στους εκπροσώπους του δημόσιου τομέα 

θα πρέπει να περιλαμβάνονται 

εμπειρογνώμονες από τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό Περιβάλλοντος, τις 

Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές και την 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Στους 

εμπειρογνώμονες του ιδιωτικού τομέα θα 

(32) Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η 

Επιτροπή, κατά την προετοιμασία για την 

ανάπτυξη των τεχνικών κριτηρίων 

ελέγχου, να διεξαγάγει τις κατάλληλες 

διαβουλεύσεις σύμφωνα με τον κανονισμό 

για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Στον 

καθορισμό και την επικαιροποίηση των 

τεχνικών κριτηρίων ελέγχου θα πρέπει να 

εμπλέκονται επίσης τα σχετικά 

ενδιαφερόμενα μέρη, ενώ βάση της 

διαδικασίας θα πρέπει να αποτελούν οι 

συμβουλές των εμπειρογνωμόνων με 

τεκμηριωμένη γνώση και πείρα στους 

συναφείς τομείς. Για τον σκοπό αυτό, η 

Επιτροπή θα πρέπει να δημιουργήσει μια 

πλατφόρμα για τη βιώσιμη 

χρηματοδότηση. Η εν λόγω πλατφόρμα θα 

πρέπει να συγκροτείται από 

εμπειρογνώμονες που εκπροσωπούν τόσο 

τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα. 

Στους εκπροσώπους του δημόσιου τομέα 

θα πρέπει να περιλαμβάνονται 

εμπειρογνώμονες από τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό Περιβάλλοντος, τις 

Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές, την 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τις 

εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες και 
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πρέπει να περιλαμβάνονται εκπρόσωποι 

των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών, 

όπως παράγοντες των χρηματοπιστωτικών 

αγορών, πανεπιστήμια, ερευνητικά 

ιδρύματα, ενώσεις και οργανισμοί. Η 

πλατφόρμα θα πρέπει να παρέχει 

συμβουλές στην Επιτροπή σχετικά με την 

ανάπτυξη, την ανάλυση και την 

επανεξέταση των τεχνικών κριτηρίων 

ελέγχου, περιλαμβανομένου του δυνητικού 

αντικτύπου τους στην αξιολόγηση 

στοιχείων ενεργητικού που, μέχρι την 

έγκριση των τεχνικών κριτηρίων ελέγχου, 

θεωρούνταν «πράσινα» στοιχεία 

ενεργητικού βάσει των υφιστάμενων 

πρακτικών της αγοράς. Η πλατφόρμα θα 

πρέπει επίσης να συμβουλεύει την 

Επιτροπή σχετικά με το κατά πόσο τα 

τεχνικά κριτήρια ελέγχου είναι κατάλληλα 

για περαιτέρω χρήσεις σε μελλοντικές 

πρωτοβουλίες πολιτικής της Ένωσης που 

αποσκοπούν στη διευκόλυνση των 

βιώσιμων επενδύσεων. 

οργανισμούς. Στους εμπειρογνώμονες του 

ιδιωτικού τομέα θα πρέπει να 

περιλαμβάνονται εκπρόσωποι των 

σχετικών ενδιαφερόμενων μερών, όπως 

παράγοντες των χρηματοπιστωτικών 

αγορών, πανεπιστήμια, ερευνητικά 

ιδρύματα, ενώσεις και οργανισμοί. Η 

πλατφόρμα θα πρέπει να παρέχει 

συμβουλές στην Επιτροπή σχετικά με την 

ανάπτυξη, την ανάλυση και την 

επανεξέταση των τεχνικών κριτηρίων 

ελέγχου, περιλαμβανομένου του δυνητικού 

αντικτύπου τους στην αξιολόγηση 

στοιχείων ενεργητικού που, μέχρι την 

έγκριση των τεχνικών κριτηρίων ελέγχου, 

θεωρούνταν «πράσινα» στοιχεία 

ενεργητικού βάσει των υφιστάμενων 

πρακτικών της αγοράς. Η πλατφόρμα θα 

πρέπει επίσης να συμβουλεύει την 

Επιτροπή σχετικά με το κατά πόσο τα 

τεχνικά κριτήρια ελέγχου είναι κατάλληλα 

για περαιτέρω χρήσεις σε μελλοντικές 

πρωτοβουλίες πολιτικής της Ένωσης που 

αποσκοπούν στη διευκόλυνση των 

βιώσιμων επενδύσεων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  238 

Barbara Kappel 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 33 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(33) Προκειμένου να διευκρινιστούν οι 

απαιτήσεις που προβλέπονται στον 

παρόντα κανονισμό, και ιδίως να 

καθοριστούν και να επικαιροποιούνται 

αναλυτικά και βαθμονομημένα τεχνικά 

κριτήρια ελέγχου για διάφορες 

οικονομικές δραστηριότητες ως προς το 

τι συνιστά σημαντική συμβολή και 

σημαντική επιβάρυνση για τους 

περιβαλλοντικούς στόχους, η Επιτροπή 

(33) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα 

έγγραφα ταυτόχρονα με τους 

εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι 

εμπειρογνώμονες του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θα 

πρέπει να έχουν συστηματικά πρόσβαση 

στις συνεδριάσεις των ομάδων 

εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που 

ασχολούνται με την προετοιμασία των κατ' 
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θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει 

πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις 

πληροφορίες που είναι απαραίτητες για 

τη συμμόρφωση προς την υποχρέωση 

δημοσιοποίησης του άρθρου 4 

παράγραφος 3, και τα τεχνικά κριτήρια 

ελέγχου που αναφέρονται στο άρθρο 6 

παράγραφος 2, στο άρθρο 7 παράγραφος 

2, στο άρθρο 8 παράγραφος 2, στο άρθρο 

9 παράγραφος 2, στο άρθρο 10 

παράγραφος 2 και στο άρθρο 11 

παράγραφος 2. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό 

η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις 

προπαρασκευαστικές εργασίες της, τις 

κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων 

και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι δε 

διαβουλεύσεις να πραγματοποιούνται 

σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη 

διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 

2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού 

έργου. Ειδικότερα, προκειμένου να 

διασφαλίζεται η ισότιμη συμμετοχή στην 

προετοιμασία των κατ' εξουσιοδότηση 

πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

το Συμβούλιο θα πρέπει να λαμβάνουν όλα 

τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους 

εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι 

εμπειρογνώμονες του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θα 

πρέπει να έχουν συστηματικά πρόσβαση 

στις συνεδριάσεις των ομάδων 

εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που 

ασχολούνται με την προετοιμασία των κατ' 

εξουσιοδότηση πράξεων. 

εξουσιοδότηση πράξεων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  239 

Κώστας Μαυρίδης 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 33 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(33) Προκειμένου να διευκρινιστούν οι 

απαιτήσεις που προβλέπονται στον 

παρόντα κανονισμό, και ιδίως να 

καθοριστούν και να επικαιροποιούνται 

αναλυτικά και βαθμονομημένα τεχνικά 

κριτήρια ελέγχου για διάφορες οικονομικές 

δραστηριότητες ως προς το τι συνιστά 

σημαντική συμβολή και σημαντική 

επιβάρυνση για τους περιβαλλοντικούς 

στόχους, η Επιτροπή θα πρέπει να 

εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

όσον αφορά τις πληροφορίες που είναι 

απαραίτητες για τη συμμόρφωση προς την 

υποχρέωση δημοσιοποίησης του άρθρου 4 

παράγραφος 3, και τα τεχνικά κριτήρια 

ελέγχου που αναφέρονται στο άρθρο 6 

παράγραφος 2, στο άρθρο 7 παράγραφος 2, 

στο άρθρο 8 παράγραφος 2, στο άρθρο 9 

παράγραφος 2, στο άρθρο 10 παράγραφος 

2 και στο άρθρο 11 παράγραφος 2. Είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να 

διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές 

εργασίες της, τις κατάλληλες 

διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και σε 

επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι δε 

διαβουλεύσεις να πραγματοποιούνται 

σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη 

διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 

2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού 

έργου. Ειδικότερα, προκειμένου να 

διασφαλίζεται η ισότιμη συμμετοχή στην 

προετοιμασία των κατ' εξουσιοδότηση 

πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

το Συμβούλιο θα πρέπει να λαμβάνουν όλα 

τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους 

εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι 

εμπειρογνώμονες του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θα 

πρέπει να έχουν συστηματικά πρόσβαση 

στις συνεδριάσεις των ομάδων 

εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που 

ασχολούνται με την προετοιμασία των κατ' 

εξουσιοδότηση πράξεων. 

(33) Προκειμένου να διευκρινιστούν οι 

απαιτήσεις που προβλέπονται στον 

παρόντα κανονισμό, και ιδίως να 

καθοριστούν και να επικαιροποιούνται 

αναλυτικά και βαθμονομημένα τεχνικά 

κριτήρια ελέγχου για διάφορες οικονομικές 

δραστηριότητες ως προς το τι συνιστά 

σημαντική συμβολή και σημαντική 

επιβάρυνση για τους περιβαλλοντικούς 

στόχους, η Επιτροπή θα πρέπει να 

εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

όσον αφορά τις πληροφορίες που είναι 

απαραίτητες για τη συμμόρφωση προς την 

υποχρέωση δημοσιοποίησης του άρθρου 4 

παράγραφος 3, και τα τεχνικά κριτήρια 

ελέγχου που αναφέρονται στο άρθρο 6 

παράγραφος 2, στο άρθρο 7 παράγραφος 2, 

στο άρθρο 8 παράγραφος 2, στο άρθρο 9 

παράγραφος 2, στο άρθρο 10 παράγραφος 

2 και στο άρθρο 11 παράγραφος 2. Είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να 

διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές 

εργασίες της, τις κατάλληλες, εκτενείς 

διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και σε 

επίπεδο εμπειρογνωμόνων και χρηστών, ο 

αντίκτυπος στην οικονομία να 

αξιολογείται προσεκτικά, οι δε 

διαβουλεύσεις να πραγματοποιούνται 

σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη 

διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 

2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού 

έργου. Ειδικότερα, προκειμένου να 

διασφαλίζεται η ισότιμη συμμετοχή στην 

προετοιμασία των κατ' εξουσιοδότηση 

πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

το Συμβούλιο θα πρέπει να λαμβάνουν όλα 

τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους 

εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι 

εμπειρογνώμονες του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θα 

πρέπει να έχουν συστηματικά πρόσβαση 

στις συνεδριάσεις των ομάδων 

εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που 

ασχολούνται με την προετοιμασία των κατ' 
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εξουσιοδότηση πράξεων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  240 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 33 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(33) Προκειμένου να διευκρινιστούν οι 

απαιτήσεις που προβλέπονται στον 

παρόντα κανονισμό, και ιδίως να 

καθοριστούν και να επικαιροποιούνται 

αναλυτικά και βαθμονομημένα τεχνικά 

κριτήρια ελέγχου για διάφορες οικονομικές 

δραστηριότητες ως προς το τι συνιστά 

σημαντική συμβολή και σημαντική 

επιβάρυνση για τους περιβαλλοντικούς 

στόχους, η Επιτροπή θα πρέπει να 

εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

όσον αφορά τις πληροφορίες που είναι 

απαραίτητες για τη συμμόρφωση προς την 

υποχρέωση δημοσιοποίησης του άρθρου 4 

παράγραφος 3, και τα τεχνικά κριτήρια 

ελέγχου που αναφέρονται στο άρθρο 6 

παράγραφος 2, στο άρθρο 7 παράγραφος 2, 

στο άρθρο 8 παράγραφος 2, στο άρθρο 9 

παράγραφος 2, στο άρθρο 10 παράγραφος 

2 και στο άρθρο 11 παράγραφος 2. Είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να 

διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές 

εργασίες της, τις κατάλληλες 

διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και σε 

επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι δε 

διαβουλεύσεις να πραγματοποιούνται 

σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη 

διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 

2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού 

έργου. Ειδικότερα, προκειμένου να 

διασφαλίζεται η ισότιμη συμμετοχή στην 

προετοιμασία των κατ' εξουσιοδότηση 

(33) Προκειμένου να διευκρινιστούν οι 

απαιτήσεις που προβλέπονται στον 

παρόντα κανονισμό, και ιδίως να 

καθοριστούν και να επικαιροποιούνται 

αναλυτικά και βαθμονομημένα τεχνικά 

κριτήρια ελέγχου για διάφορες οικονομικές 

δραστηριότητες ως προς το τι συνιστά 

σημαντική συμβολή και σημαντική 

επιβάρυνση για τους περιβαλλοντικούς και 

τους κοινωνικούς στόχους, η Επιτροπή θα 

πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει 

πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις 

πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη 

συμμόρφωση προς την υποχρέωση 

δημοσιοποίησης του άρθρου 4 παράγραφος 

3, και τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου που 

αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, 

στο άρθρο 7 παράγραφος 2, στο άρθρο 8 

παράγραφος 2, στο άρθρο 9 παράγραφος 2, 

στο άρθρο 10 παράγραφος 2, στο άρθρο 11 

παράγραφος 2 και στο άρθρο 11α 

παράγραφος 2. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό 

η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις 

προπαρασκευαστικές εργασίες της, τις 

κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων 

και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι δε 

διαβουλεύσεις να πραγματοποιούνται 

σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη 

διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 

2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού 

έργου. Ειδικότερα, προκειμένου να 

διασφαλίζεται η ισότιμη συμμετοχή στην 
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πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

το Συμβούλιο θα πρέπει να λαμβάνουν όλα 

τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους 

εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι 

εμπειρογνώμονες του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θα 

πρέπει να έχουν συστηματικά πρόσβαση 

στις συνεδριάσεις των ομάδων 

εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που 

ασχολούνται με την προετοιμασία των κατ' 

εξουσιοδότηση πράξεων. 

προετοιμασία των κατ' εξουσιοδότηση 

πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

το Συμβούλιο θα πρέπει να λαμβάνουν όλα 

τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους 

εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι 

εμπειρογνώμονες του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θα 

πρέπει να έχουν συστηματικά πρόσβαση 

στις συνεδριάσεις των ομάδων 

εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που 

ασχολούνται με την προετοιμασία των κατ' 

εξουσιοδότηση πράξεων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  241 

Paul Tang, Pervenche Berès 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 33 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(33) Προκειμένου να διευκρινιστούν οι 

απαιτήσεις που προβλέπονται στον 

παρόντα κανονισμό, και ιδίως να 

καθοριστούν και να επικαιροποιούνται 

αναλυτικά και βαθμονομημένα τεχνικά 

κριτήρια ελέγχου για διάφορες οικονομικές 

δραστηριότητες ως προς το τι συνιστά 

σημαντική συμβολή και σημαντική 

επιβάρυνση για τους περιβαλλοντικούς 

στόχους, η Επιτροπή θα πρέπει να 

εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

όσον αφορά τις πληροφορίες που είναι 

απαραίτητες για τη συμμόρφωση προς την 

υποχρέωση δημοσιοποίησης του άρθρου 4 

παράγραφος 3, και τα τεχνικά κριτήρια 

ελέγχου που αναφέρονται στο άρθρο 6 

παράγραφος 2, στο άρθρο 7 παράγραφος 2, 

στο άρθρο 8 παράγραφος 2, στο άρθρο 9 

παράγραφος 2, στο άρθρο 10 παράγραφος 

2 και στο άρθρο 11 παράγραφος 2. Είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να 

(33) Προκειμένου να διευκρινιστούν οι 

απαιτήσεις που προβλέπονται στον 

παρόντα κανονισμό, και ιδίως να 

καθοριστούν και να επικαιροποιούνται 

αναλυτικά και βαθμονομημένα τεχνικά 

κριτήρια ελέγχου για διάφορες οικονομικές 

δραστηριότητες ως προς το τι συνιστά 

σημαντική συμβολή και σημαντική 

επιβάρυνση για τους περιβαλλοντικούς 

στόχους, η Επιτροπή θα πρέπει να 

εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

όσον αφορά τις πληροφορίες που είναι 

απαραίτητες για τη συμμόρφωση προς την 

υποχρέωση δημοσιοποίησης του άρθρου 4 

παράγραφος 3, και τα τεχνικά κριτήρια 

ελέγχου που αναφέρονται στο άρθρο 6 

παράγραφος 2, στο άρθρο 7 παράγραφος 2, 

στο άρθρο 8 παράγραφος 2, στο άρθρο 9 

παράγραφος 2, στο άρθρο 10 παράγραφος 

2 και στο άρθρο 11 παράγραφος 2. Είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να 
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διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές 

εργασίες της, τις κατάλληλες 

διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και σε 

επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι δε 

διαβουλεύσεις να πραγματοποιούνται 

σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη 

διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 

2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού 

έργου. Ειδικότερα, προκειμένου να 

διασφαλίζεται η ισότιμη συμμετοχή στην 

προετοιμασία των κατ' εξουσιοδότηση 

πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

το Συμβούλιο θα πρέπει να λαμβάνουν όλα 

τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους 

εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι 

εμπειρογνώμονες του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θα 

πρέπει να έχουν συστηματικά πρόσβαση 

στις συνεδριάσεις των ομάδων 

εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που 

ασχολούνται με την προετοιμασία των κατ' 

εξουσιοδότηση πράξεων. 

διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της 

εργασίες, τις κατάλληλες δημόσιες 

διαβουλεύσεις, οι δε διαβουλεύσεις να 

πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές 

που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία 

για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, 

της 13ης Απριλίου 2016. Ειδικότερα, 

προκειμένου να διασφαλίζεται η ισότιμη 

συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ' 

εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει 

να λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα 

με τους εμπειρογνώμονες των κρατών 

μελών και οι εμπειρογνώμονες του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου θα πρέπει να έχουν 

συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις 

των ομάδων εμπειρογνωμόνων της 

Επιτροπής που ασχολούνται με την 

προετοιμασία των κατ' εξουσιοδότηση 

πράξεων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  242 

Anne Sander 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 34 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(34) Προκειμένου να δοθεί αρκετός 

χρόνος στους συναφείς παράγοντες ώστε 

να εξοικειωθούν με τα κριτήρια για τις 

περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 

δραστηριότητες που προβλέπονται στον 

παρόντα κανονισμό και να 

προετοιμαστούν για την εφαρμογή τους, οι 

υποχρεώσεις που ορίζει ο παρών 

κανονισμός θα πρέπει να τεθούν σε 

εφαρμογή, για κάθε περιβαλλοντικό στόχο, 

έξι μήνες μετά την έγκριση των συναφών 

τεχνικών κριτηρίων ελέγχου. 

(34) Προκειμένου να δοθεί αρκετός 

χρόνος στους συναφείς παράγοντες ώστε 

να εξοικειωθούν με τα κριτήρια για τις 

περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 

δραστηριότητες που προβλέπονται στον 

παρόντα κανονισμό και να 

προετοιμαστούν για την εφαρμογή τους, οι 

υποχρεώσεις που ορίζει ο παρών 

κανονισμός θα πρέπει να τεθούν σε 

εφαρμογή, για κάθε περιβαλλοντικό στόχο, 

δώδεκα μήνες μετά την έγκριση των 

συναφών τεχνικών κριτηρίων ελέγχου. 
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Or. en 

 

Τροπολογία  243 

Elena Gentile 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 35 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(35) Η εφαρμογή του παρόντα 

κανονισμού θα πρέπει να επανεξετάζεται 

τακτικά, ώστε να αξιολογείται η πρόοδος 

όσον αφορά την ανάπτυξη των τεχνικών 

κριτηρίων ελέγχου για περιβαλλοντικά 

βιώσιμες δραστηριότητες, η χρήση του 

ορισμού των περιβαλλοντικά βιώσιμων 

επενδύσεων, και κατά πόσο η 

συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις απαιτεί 

την καθιέρωση ενός μηχανισμού ελέγχου. 

Στην επανεξέταση θα πρέπει επίσης να 

περιλαμβάνεται η αξιολόγηση της 

αναγκαιότητας να διευρυνθεί το πεδίο 

εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, 

ώστε να καλύπτονται οι στόχοι κοινωνικής 

βιωσιμότητας. 

(35) Η εφαρμογή του παρόντος 

κανονισμού θα πρέπει να επανεξετάζεται 

τακτικά, και τουλάχιστον κατόπιν 

τριετίας, ώστε να αξιολογείται η πρόοδος 

όσον αφορά την ανάπτυξη των τεχνικών 

κριτηρίων ελέγχου και των 

εναρμονισμένων δεικτών για 

περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιμες 

δραστηριότητες, η χρήση του ορισμού των 

περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιμων 

επενδύσεων, και κατά πόσο η 

συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις απαιτεί 

την καθιέρωση ενός μηχανισμού ελέγχου. 

Στην πρώτη επανεξέταση που θα πρέπει 

να πραγματοποιηθεί έως τις 31 

Δεκεμβρίου 2021 θα περιλαμβάνεται 

επίσης η αξιολόγηση του βαθμού και της 

χρονικής στιγμής κατά την οποία θα 

μπορούσε να διευρυνθεί το πεδίο 

εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, 

ώστε να καλύπτονται οι στόχοι που 

αφορούν τις κοινωνικές πτυχές των 

στόχων βιώσιμης ανάπτυξης που 

προορίζονται να αποτελέσουν τη νέα 

μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή 

στρατηγική της ΕΕ. 

Or. en 

 

Τροπολογία  244 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 35 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(35) Η εφαρμογή του παρόντα 

κανονισμού θα πρέπει να επανεξετάζεται 

τακτικά, ώστε να αξιολογείται η πρόοδος 

όσον αφορά την ανάπτυξη των τεχνικών 

κριτηρίων ελέγχου για περιβαλλοντικά 

βιώσιμες δραστηριότητες, η χρήση του 

ορισμού των περιβαλλοντικά βιώσιμων 

επενδύσεων, και κατά πόσο η 

συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις απαιτεί 

την καθιέρωση ενός μηχανισμού ελέγχου. 

Στην επανεξέταση θα πρέπει επίσης να 

περιλαμβάνεται η αξιολόγηση της 

αναγκαιότητας να διευρυνθεί το πεδίο 

εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, 

ώστε να καλύπτονται οι στόχοι 

κοινωνικής βιωσιμότητας. 

(35) Η εφαρμογή του παρόντος 

κανονισμού θα πρέπει να επανεξετάζεται 

τακτικά, ώστε να αξιολογείται η πρόοδος 

όσον αφορά την ανάπτυξη των τεχνικών 

κριτηρίων ελέγχου για περιβαλλοντικά και 

κοινωνικά βιώσιμες δραστηριότητες, η 

χρήση του ορισμού των περιβαλλοντικά 

και κοινωνικά βιώσιμων επενδύσεων, και 

κατά πόσο η συμμόρφωση προς τις 

υποχρεώσεις απαιτεί την καθιέρωση ενός 

μηχανισμού ελέγχου. 

Or. en 

 

Τροπολογία  245 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 35 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(35) Η εφαρμογή του παρόντα 

κανονισμού θα πρέπει να επανεξετάζεται 

τακτικά, ώστε να αξιολογείται η πρόοδος 

όσον αφορά την ανάπτυξη των τεχνικών 

κριτηρίων ελέγχου για περιβαλλοντικά 

βιώσιμες δραστηριότητες, η χρήση του 

ορισμού των περιβαλλοντικά βιώσιμων 

επενδύσεων, και κατά πόσο η 

συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις 

απαιτεί την καθιέρωση ενός μηχανισμού 

ελέγχου. Στην επανεξέταση θα πρέπει 

επίσης να περιλαμβάνεται η αξιολόγηση 

της αναγκαιότητας να διευρυνθεί το πεδίο 

εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, 

ώστε να καλύπτονται οι στόχοι κοινωνικής 

βιωσιμότητας. 

(35) Η εφαρμογή του παρόντος 

κανονισμού θα πρέπει να επανεξετάζεται 

τακτικά, ώστε να αξιολογείται η πρόοδος 

όσον αφορά την ανάπτυξη των τεχνικών 

κριτηρίων ελέγχου για περιβαλλοντικά 

βιώσιμες και περιβαλλοντικά επιζήμιες 

δραστηριότητες και η χρήση του ορισμού 

των περιβαλλοντικά βιώσιμων 

επενδύσεων. Στην επανεξέταση θα πρέπει 

επίσης να περιλαμβάνεται η αξιολόγηση 

της αναγκαιότητας να διευρυνθεί το πεδίο 

εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, 

ώστε να καλύπτονται οι στόχοι κοινωνικής 

βιωσιμότητας. Έως τις 31 Μαρτίου 2020, 

η Επιτροπή θα πρέπει, κατά περίπτωση, 

να δημοσιεύσει νομοθετικές προτάσεις 



 

AM\1172566EL.docx 115/196 PE632.153v01-00 

 EL 

για την κατάρτιση μηχανισμού ελέγχου 

της συμμόρφωσης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ο μηχανισμός ελέγχου της συμμόρφωσης θα πρέπει να αναπτυχθεί ως ζήτημα υψηλής 

προτεραιότητας, εκτός της προβλεπόμενης επανεξέτασης του κανονισμού. Η θέσπιση 

αξιόπιστου μηχανισμού ελέγχου της συμμόρφωσης έχει ζωτική σημασία για την ανάπτυξη 

εμπιστοσύνης στη λειτουργία του πλαισίου. 

 

Τροπολογία  246 

Fulvio Martusciello 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 35 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(35) Η εφαρμογή του παρόντα 

κανονισμού θα πρέπει να επανεξετάζεται 

τακτικά, ώστε να αξιολογείται η πρόοδος 

όσον αφορά την ανάπτυξη των τεχνικών 

κριτηρίων ελέγχου για περιβαλλοντικά 

βιώσιμες δραστηριότητες, η χρήση του 

ορισμού των περιβαλλοντικά βιώσιμων 

επενδύσεων, και κατά πόσο η 

συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις απαιτεί 

την καθιέρωση ενός μηχανισμού ελέγχου. 

Στην επανεξέταση θα πρέπει επίσης να 

περιλαμβάνεται η αξιολόγηση της 

αναγκαιότητας να διευρυνθεί το πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, 

ώστε να καλύπτονται οι στόχοι κοινωνικής 

βιωσιμότητας. 

(35) Η εφαρμογή του παρόντος 

κανονισμού θα πρέπει να επανεξετάζεται 

τακτικά και τουλάχιστον ετησίως, ώστε να 

αξιολογείται η πρόοδος όσον αφορά την 

ανάπτυξη των τεχνικών κριτηρίων ελέγχου 

και των εναρμονισμένων δεικτών για 

περιβαλλοντικά βιώσιμες δραστηριότητες, 

η χρήση του ορισμού των περιβαλλοντικά 

βιώσιμων επενδύσεων, και κατά πόσο η 

συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις απαιτεί 

την καθιέρωση ενός μηχανισμού ελέγχου. 

Στην επανεξέταση θα πρέπει επίσης να 

περιλαμβάνεται η αξιολόγηση των 

διατάξεων που απαιτούνται για τη 

διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του 

παρόντος κανονισμού, ώστε να 

καλύπτονται οι στόχοι κοινωνικής 

βιωσιμότητας. 

Or. en 

 

Τροπολογία  247 

Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 35 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(35) Η εφαρμογή του παρόντα 

κανονισμού θα πρέπει να επανεξετάζεται 

τακτικά, ώστε να αξιολογείται η πρόοδος 

όσον αφορά την ανάπτυξη των τεχνικών 

κριτηρίων ελέγχου για περιβαλλοντικά 

βιώσιμες δραστηριότητες, η χρήση του 

ορισμού των περιβαλλοντικά βιώσιμων 

επενδύσεων, και κατά πόσο η 

συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις απαιτεί 

την καθιέρωση ενός μηχανισμού ελέγχου. 

Στην επανεξέταση θα πρέπει επίσης να 

περιλαμβάνεται η αξιολόγηση της 

αναγκαιότητας να διευρυνθεί το πεδίο 

εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, 

ώστε να καλύπτονται οι στόχοι κοινωνικής 

βιωσιμότητας. 

(35) Η εφαρμογή του παρόντος 

κανονισμού θα πρέπει να επανεξετάζεται 

τακτικά, ώστε να αξιολογείται η πρόοδος 

όσον αφορά την ανάπτυξη των τεχνικών 

κριτηρίων ελέγχου για περιβαλλοντικά 

βιώσιμες δραστηριότητες, η χρήση του 

ορισμού των περιβαλλοντικά βιώσιμων 

επενδύσεων, και κατά πόσο η 

συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις απαιτεί 

την καθιέρωση ενός μηχανισμού ελέγχου. 

Στην επανεξέταση θα πρέπει επίσης να 

περιλαμβάνεται η αξιολόγηση της 

αναγκαιότητας να διευρυνθεί το πεδίο 

εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, 

ώστε να καλύπτονται οι στόχοι κοινωνικής 

και οικονομικής βιωσιμότητας. 

Or. en 

 

Τροπολογία  248 

Kateřina Konečná 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο κανονισμός θεσπίζει τα κριτήρια 

με τα οποία αποφασίζεται αν μια 

οικονομική δραστηριότητα είναι 

περιβαλλοντικά βιώσιμη, προκειμένου να 

προσδιοριστεί ο βαθμός βιωσιμότητας 

μιας επένδυσης. 

1. Ο κανονισμός θεσπίζει βασιζόμενα 

στις ανθρακούχες εκπομπές κριτήρια με 

τα οποία αποφασίζεται αν μια οικονομική 

δραστηριότητα είναι περιβαλλοντικά 

βιώσιμη, προκειμένου να προσδιοριστεί η 

περιβαλλοντική βιωσιμότητα ενός 

μεμονωμένου επενδυτικού σχεδίου. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Δεν θα πρέπει να τιμωρούνται τα μεμονωμένα βιώσιμα έργα που δρομολογούνται από εταιρείες, 

των οποίων το συνολικό χαρτοφυλάκιο ενδέχεται να μην βασίζεται αποκλειστικά σε πλήρως 
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βιώσιμα στοιχεία ενεργητικού. Η καθιέρωση κριτηρίων που βασίζονται στην έκθεση στον 

άνθρακα είναι θεμελιώδης για την επιτυχή καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. 

 

Τροπολογία  249 

Pavel Poc 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο κανονισμός θεσπίζει τα κριτήρια 

με τα οποία αποφασίζεται αν μια 

οικονομική δραστηριότητα είναι 

περιβαλλοντικά βιώσιμη, προκειμένου να 

προσδιοριστεί ο βαθμός βιωσιμότητας 

μιας επένδυσης. 

1. Ο κανονισμός θεσπίζει τα κριτήρια 

με τα οποία αποφασίζεται αν μια 

οικονομική δραστηριότητα είναι 

περιβαλλοντικά βιώσιμη, προκειμένου να 

προσδιοριστεί η περιβαλλοντική 

βιωσιμότητα ενός συγκεκριμένου 

επενδυτικού σχεδίου, βάσει της έκθεσής 

του στις ανθρακούχες εκπομπές. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Determination of the degree of environmental sustainability of an investment should be based 

on the investment as such, not on the overall economic activity mix and underlying assets of 

the performing company. An investment project should be assessed on its merits alone, not 

based on the overall “rating” of the company. Technologically neutral approach based on 

emission standards should be adopted in line with the European decarbonisation target and 

the objectives of ensuring security of energy supply and competitiveness in a cost-effective 

and socially acceptable manner, taking into account the diversity of energy mix across 

Member States. The criteria should be carbon based and not to involve any broader range of 

indicators such as circular economy indicators or life-cycle. 

 

Τροπολογία  250 

Markus Ferber 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο κανονισμός θεσπίζει τα κριτήρια 

με τα οποία αποφασίζεται αν μια 

οικονομική δραστηριότητα είναι 

1. Ο κανονισμός θεσπίζει τα κριτήρια 

με τα οποία προσδιορίζεται ο βαθμός 

περιβαλλοντικού αντικτύπου και 
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περιβαλλοντικά βιώσιμη, προκειμένου να 

προσδιοριστεί ο βαθμός βιωσιμότητας μιας 

επένδυσης. 

βιωσιμότητας μιας οικονομικής 

δραστηριότητας και αποφασίζεται, με τον 

τρόπο αυτόν, αν μια οικονομική 

δραστηριότητα είναι περιβαλλοντικά 

βιώσιμη, προκειμένου να προσδιοριστεί ο 

βαθμός περιβαλλοντικής βιωσιμότητας 

μιας επένδυσης που πραγματοποιείται 

εντός της Ένωσης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Θα πρέπει να καταστεί σαφές πως ο παρών κανονισμός αφορά αποκλειστικά επενδύσεις που 

πραγματοποιούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Τροπολογία  251 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο κανονισμός θεσπίζει τα κριτήρια 

με τα οποία αποφασίζεται αν μια 

οικονομική δραστηριότητα είναι 

περιβαλλοντικά βιώσιμη, προκειμένου να 

προσδιοριστεί ο βαθμός βιωσιμότητας μιας 

επένδυσης. 

1. Ο κανονισμός θεσπίζει τα κριτήρια 

με τα οποία αποφασίζεται αν μια 

οικονομική δραστηριότητα, μια τεχνολογία 

ή μια υπηρεσία είναι περιβαλλοντικά 

βιώσιμη, προκειμένου να προσδιοριστεί ο 

βαθμός βιωσιμότητας μιας επένδυσης. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  252 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο κανονισμός θεσπίζει τα κριτήρια 

με τα οποία αποφασίζεται αν μια 

οικονομική δραστηριότητα είναι 

περιβαλλοντικά βιώσιμη, προκειμένου να 

1. Ο κανονισμός θεσπίζει τα κριτήρια 

με τα οποία αποφασίζεται αν μια 

οικονομική δραστηριότητα είναι 

περιβαλλοντικά βιώσιμη ή περιβαλλοντικά 
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προσδιοριστεί ο βαθμός βιωσιμότητας μιας 

επένδυσης. 

επιζήμια, προκειμένου να προσδιοριστεί ο 

βαθμός περιβαλλοντικής βιωσιμότητας 

μιας επένδυσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  253 

Kay Swinburne 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο κανονισμός θεσπίζει τα κριτήρια 

με τα οποία αποφασίζεται αν μια 

οικονομική δραστηριότητα είναι 

περιβαλλοντικά βιώσιμη, προκειμένου να 

προσδιοριστεί ο βαθμός βιωσιμότητας μιας 

επένδυσης. 

1. Ο κανονισμός θεσπίζει τα κριτήρια 

με τα οποία αποφασίζεται αν μια 

οικονομική δραστηριότητα είναι 

περιβαλλοντικά βιώσιμη, προκειμένου να 

προσδιοριστεί ο βαθμός περιβαλλοντικής 

βιωσιμότητας μιας επένδυσης που 

πραγματοποιείται εντός της Ένωσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  254 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο κανονισμός θεσπίζει τα κριτήρια 

με τα οποία αποφασίζεται αν μια 

οικονομική δραστηριότητα είναι 

περιβαλλοντικά βιώσιμη, προκειμένου να 

προσδιοριστεί ο βαθμός βιωσιμότητας μιας 

επένδυσης. 

1. Ο κανονισμός θεσπίζει τα κριτήρια 

με τα οποία αποφασίζεται αν μια 

οικονομική δραστηριότητα είναι 

περιβαλλοντικά ή κοινωνικά βιώσιμη, 

προκειμένου να προσδιοριστεί ο βαθμός 

περιβαλλοντικής ή κοινωνικής 
βιωσιμότητας μιας επένδυσης. 

Or. en 
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Τροπολογία  255 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο κανονισμός θεσπίζει τα κριτήρια 

με τα οποία αποφασίζεται αν μια 

οικονομική δραστηριότητα είναι 

περιβαλλοντικά βιώσιμη, προκειμένου να 

προσδιοριστεί ο βαθμός βιωσιμότητας μιας 

επένδυσης. 

1. Ο κανονισμός θεσπίζει τα κριτήρια 

με τα οποία αποφασίζεται αν μια 

οικονομική δραστηριότητα είναι 

περιβαλλοντικά ή κοινωνικά βιώσιμη, 

προκειμένου να προσδιοριστεί ο βαθμός 

περιβαλλοντικής ή κοινωνικής 
βιωσιμότητας μιας επένδυσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  256 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο κανονισμός θεσπίζει τα κριτήρια 

με τα οποία αποφασίζεται αν μια 

οικονομική δραστηριότητα είναι 

περιβαλλοντικά βιώσιμη, προκειμένου να 

προσδιοριστεί ο βαθμός βιωσιμότητας μιας 

επένδυσης. 

1. Ο κανονισμός θεσπίζει τα κριτήρια 

με τα οποία αποφασίζεται αν μια 

οικονομική δραστηριότητα είναι βιώσιμη, 

προκειμένου να προσδιοριστεί ο βαθμός 

βιωσιμότητας μιας επένδυσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  257 

Pavel Poc 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) μέτρα που εκδίδουν τα κράτη μέλη 

ή η Ένωση τα οποία καθορίζουν τις 

α) μέτρα που εκδίδουν τα κράτη μέλη 

ή η Ένωση τα οποία καθορίζουν τις 
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απαιτήσεις για τους παράγοντες της 

αγοράς όσον αφορά χρηματοπιστωτικά 

προϊόντα ή εταιρικά ομόλογα τα οποία 

διατίθενται στο εμπόριο ως 

περιβαλλοντικά βιώσιμα. 

απαιτήσεις σχετικά με τη βιωσιμότητα για 

τους παράγοντες της αγοράς όσον αφορά 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή εταιρικά 

ομόλογα τα οποία φέρουν σήμανση 

περιβαλλοντικά βιώσιμων προϊόντων 

προκειμένου να αποφευχθεί η προβολή 

ψευδοπράσινης ταυτότητας. 

Or. en 

 

Τροπολογία  258 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) μέτρα που εκδίδουν τα κράτη μέλη 

ή η Ένωση τα οποία καθορίζουν τις 

απαιτήσεις για τους παράγοντες της 

αγοράς όσον αφορά χρηματοπιστωτικά 

προϊόντα ή εταιρικά ομόλογα τα οποία 

διατίθενται στο εμπόριο ως 

περιβαλλοντικά βιώσιμα. 

α) μέτρα που εκδίδουν τα κράτη μέλη 

ή η Ένωση τα οποία καθορίζουν τις 

απαιτήσεις βιωσιμότητας για τους 

παράγοντες της αγοράς όσον αφορά 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή εταιρικά 

ομόλογα τα οποία διατίθενται στο εμπόριο 

ως περιβαλλοντικά και κοινωνικά 

βιώσιμα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  259 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) μέτρα που εκδίδουν τα κράτη μέλη 

ή η Ένωση τα οποία καθορίζουν τις 

απαιτήσεις για τους παράγοντες της 

αγοράς όσον αφορά χρηματοπιστωτικά 

προϊόντα ή εταιρικά ομόλογα τα οποία 

διατίθενται στο εμπόριο ως 

περιβαλλοντικά βιώσιμα. 

α) μέτρα που εκδίδουν τα κράτη μέλη 

ή η Ένωση τα οποία καθορίζουν τις 

απαιτήσεις για τους συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές όσον αφορά 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή εταιρικά 

ομόλογα τα οποία διατίθενται στο εμπόριο 

ως περιβαλλοντικά βιώσιμα. 
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Or. en 

 

Τροπολογία  260 

Kateřina Konečná 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) μέτρα που εκδίδουν τα κράτη μέλη 

ή η Ένωση τα οποία καθορίζουν τις 

απαιτήσεις για τους παράγοντες της 

αγοράς όσον αφορά χρηματοπιστωτικά 

προϊόντα ή εταιρικά ομόλογα τα οποία 

διατίθενται στο εμπόριο ως 

περιβαλλοντικά βιώσιμα. 

α) μέτρα που εκδίδουν τα κράτη μέλη 

ή η Ένωση τα οποία καθορίζουν τις 

απαιτήσεις σχετικά με τη βιωσιμότητα για 

τους παράγοντες της αγοράς όσον αφορά 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή εταιρικά 

ομόλογα τα οποία διαφημίζονται ως 

περιβαλλοντικά βιώσιμα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  261 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) μέτρα που εκδίδουν τα κράτη μέλη 

ή η Ένωση τα οποία καθορίζουν τις 

απαιτήσεις για τους παράγοντες της 

αγοράς όσον αφορά χρηματοπιστωτικά 

προϊόντα ή εταιρικά ομόλογα τα οποία 

διατίθενται στο εμπόριο ως 

περιβαλλοντικά βιώσιμα. 

α) μέτρα που εκδίδουν τα κράτη μέλη 

ή η Ένωση τα οποία καθορίζουν τις 

απαιτήσεις σχετικά με τη βιωσιμότητα για 

τους παράγοντες της αγοράς όσον αφορά 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή εταιρικά 

ομόλογα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  262 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) μέτρα που εκδίδουν τα κράτη μέλη 

ή η Ένωση τα οποία καθορίζουν τις 

απαιτήσεις για τους παράγοντες της 

αγοράς όσον αφορά χρηματοπιστωτικά 

προϊόντα ή εταιρικά ομόλογα τα οποία 

διατίθενται στο εμπόριο ως 

περιβαλλοντικά βιώσιμα. 

α) μέτρα που εκδίδουν τα κράτη μέλη 

ή η Ένωση τα οποία καθορίζουν τις 

απαιτήσεις σχετικά με τη βιωσιμότητα για 

τους παράγοντες της αγοράς όσον αφορά 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή εταιρικά 

ομόλογα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  263 

Kay Swinburne 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) μέτρα που εκδίδουν τα κράτη μέλη 

ή η Ένωση τα οποία καθορίζουν τις 

απαιτήσεις για τους παράγοντες της 

αγοράς όσον αφορά χρηματοπιστωτικά 

προϊόντα ή εταιρικά ομόλογα τα οποία 

διατίθενται στο εμπόριο ως 

περιβαλλοντικά βιώσιμα. 

α) μέτρα που εκδίδουν τα κράτη μέλη 

ή η Ένωση τα οποία καθορίζουν τις 

απαιτήσεις για τους παράγοντες της 

αγοράς όσον αφορά χρηματοπιστωτικά 

προϊόντα ή εταιρικά ομόλογα τα οποία 

διατίθενται στο εμπόριο σε πελάτες της 

ΕΕ ως περιβαλλοντικά βιώσιμα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  264 

Elena Gentile 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) μέτρα που εκδίδουν τα κράτη μέλη 

ή η Ένωση τα οποία καθορίζουν τις 

απαιτήσεις για τους παράγοντες της 

αγοράς όσον αφορά χρηματοπιστωτικά 

προϊόντα ή εταιρικά ομόλογα τα οποία 

διατίθενται στο εμπόριο ως 

α) μέτρα που εκδίδουν τα κράτη μέλη 

ή η Ένωση τα οποία καθορίζουν τις 

απαιτήσεις για τους παράγοντες της 

αγοράς όσον αφορά χρηματοπιστωτικά 

προϊόντα ή εταιρικά ομόλογα τα οποία 

διατίθενται στο εμπόριο ως 
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περιβαλλοντικά βιώσιμα. περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιμα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  265 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) μέτρα που εκδίδουν τα κράτη μέλη 

ή η Ένωση τα οποία καθορίζουν τις 

απαιτήσεις για τους παράγοντες της 

αγοράς όσον αφορά χρηματοπιστωτικά 

προϊόντα ή εταιρικά ομόλογα τα οποία 

διατίθενται στο εμπόριο ως 

περιβαλλοντικά βιώσιμα. 

α) μέτρα που εκδίδουν τα κράτη μέλη 

ή η Ένωση τα οποία καθορίζουν τις 

απαιτήσεις για τους συναφείς παράγοντες 

της αγοράς όσον αφορά χρηματοπιστωτικά 

προϊόντα ή εταιρικά ομόλογα τα οποία 

διατίθενται στο εμπόριο ως 

περιβαλλοντικά βιώσιμα. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία καθιστά σαφές ότι ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται μόνο σε μέτρα που 

εκδίδουν τα κράτη μέλη ή η Ένωση για τον καθορισμό απαιτήσεων για τους παράγοντες της 

αγοράς όσον αφορά χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή εταιρικά ομόλογα που διατίθενται στο 

εμπόριο ως περιβαλλοντικά βιώσιμα, καθώς και σε συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές 

αγορές οι οποίοι παρέχουν χρηματοπιστωτικά προϊόντα ως περιβαλλοντικά βιώσιμες 

επενδύσεις ή ως επενδύσεις με παρόμοια χαρακτηριστικά. 

 

Τροπολογία  266 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) δημόσια χρηματοδοτική 

συνδρομή από τα κράτη μέλη ή την 

Ένωση σε επενδύσεις· 

Or. en 



 

AM\1172566EL.docx 125/196 PE632.153v01-00 

 EL 

 

Τροπολογία  267 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές οι οποίοι 

παρέχουν χρηματοπιστωτικά προϊόντα ως 

περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις ή ως 

επενδύσεις με παρόμοια χαρακτηριστικά. 

β) συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές οι οποίοι 

παρέχουν χρηματοπιστωτικά προϊόντα, 

όταν η χρήση της ταξινόμησης που 

ορίζεται στον παρόντα κανονισμό και οι 

απαιτήσεις δημοσιοποίησης που 

ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 για 

τον καθορισμό του κατά πόσο ένα 

χρηματοπιστωτικό προϊόν είναι 
περιβαλλοντικά βιώσιμο ή περιβαλλοντικά 

επιζήμιο είναι προαιρετικές για έναν 

συμμετέχοντα στις χρηματοπιστωτικές 

αγορές που αποκτά ένα 

χρηματοπιστωτικό προϊόν και δεν 

θεσπίζονται πρόσθετες απαιτήσεις πέραν 

αυτών που ορίζονται στην οδηγία 

2007/36/ΕΚ. 

Or. en 

 

Τροπολογία  268 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές οι οποίοι 

παρέχουν χρηματοπιστωτικά προϊόντα ως 

περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις ή ως 

επενδύσεις με παρόμοια χαρακτηριστικά. 

β) συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές οι οποίοι 

παρέχουν χρηματοπιστωτικά προϊόντα. 

Or. en 
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Τροπολογία  269 

Pavel Poc 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές οι οποίοι 

παρέχουν χρηματοπιστωτικά προϊόντα ως 

περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις ή ως 

επενδύσεις με παρόμοια χαρακτηριστικά. 

β) συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές οι οποίοι 

παρέχουν χρηματοπιστωτικά προϊόντα τα 

οποία φέρουν σήμανση περιβαλλοντικά 

βιώσιμων προϊόντων, προκειμένου να 

αποφευχθεί το φαινόμενο της προβολής 

ψευδοπράσινης ταυτότητας. 

Or. en 

 

Τροπολογία  270 

Kateřina Konečná 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές οι οποίοι 

παρέχουν χρηματοπιστωτικά προϊόντα ως 

περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις ή ως 

επενδύσεις με παρόμοια χαρακτηριστικά. 

β) συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές οι οποίοι 

παρέχουν χρηματοπιστωτικά προϊόντα τα 

οποία διαφημίζονται ως περιβαλλοντικά 

βιώσιμα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  271 

Kay Swinburne 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) συμμετέχοντες στις β) συμμετέχοντες στις 
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χρηματοπιστωτικές αγορές οι οποίοι 

παρέχουν χρηματοπιστωτικά προϊόντα ως 

περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις ή ως 

επενδύσεις με παρόμοια χαρακτηριστικά. 

χρηματοπιστωτικές αγορές οι οποίοι 

παρέχουν χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή 

εταιρικά ομόλογα ως περιβαλλοντικά 

βιώσιμες επενδύσεις ή ως επενδύσεις με 

παρόμοια χαρακτηριστικά. 

Or. en 

 

Τροπολογία  272 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές οι οποίοι 

παρέχουν χρηματοπιστωτικά προϊόντα ως 

περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις ή ως 

επενδύσεις με παρόμοια χαρακτηριστικά. 

β) συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές οι οποίοι 

παρέχουν χρηματοπιστωτικά προϊόντα ως 

περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιμες 

επενδύσεις ή ως επενδύσεις με παρόμοια 

χαρακτηριστικά. 

Or. en 

 

Τροπολογία  273 

Elena Gentile 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές οι οποίοι 

παρέχουν χρηματοπιστωτικά προϊόντα ως 

περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις ή ως 

επενδύσεις με παρόμοια χαρακτηριστικά. 

β) συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές οι οποίοι 

παρέχουν χρηματοπιστωτικά προϊόντα ως 

περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιμες 

επενδύσεις ή ως επενδύσεις με παρόμοια 

χαρακτηριστικά. 

Or. en 
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Τροπολογία  274 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές οι οποίοι 

παρέχουν χρηματοπιστωτικά προϊόντα ως 

περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις ή ως 

επενδύσεις με παρόμοια χαρακτηριστικά. 

β) συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές οι οποίοι 

παρέχουν χρηματοπιστωτικά προϊόντα ως 

περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις ή ως 

επενδύσεις που έχουν παρόμοια 

χαρακτηριστικά. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία καθιστά σαφές ότι ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται μόνο σε μέτρα που 

εκδίδουν κράτη μέλη ή η Ένωση για τον καθορισμό απαιτήσεων για τους παράγοντες της 

αγοράς όσον αφορά χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή εταιρικά ομόλογα που διατίθενται στο 

εμπόριο ως περιβαλλοντικά βιώσιμα, καθώς και σε συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές 

αγορές οι οποίοι παρέχουν χρηματοπιστωτικά προϊόντα ως περιβαλλοντικά βιώσιμες 

επενδύσεις ή ως επενδύσεις με παρόμοια χαρακτηριστικά. 

 

Τροπολογία  275 

Kay Swinburne 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές οι οποίοι 

παρέχουν χρηματοπιστωτικά προϊόντα ως 

περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις ή ως 

επενδύσεις με παρόμοια χαρακτηριστικά. 

β) συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές οι οποίοι 

παρέχουν σε πελάτες της ΕΕ 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα ως 

περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις ή ως 

επενδύσεις με παρόμοια χαρακτηριστικά. 

Or. en 

 

Τροπολογία  276 

Anne Sander 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές οι οποίοι 

παρέχουν χρηματοπιστωτικά προϊόντα ως 

περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις ή ως 

επενδύσεις με παρόμοια χαρακτηριστικά. 

β) συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές οι οποίοι 

παρέχουν χρηματοπιστωτικά προϊόντα που 

διατίθενται στο εμπόριο ως 

περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις ή ως 

επενδύσεις με παρόμοια χαρακτηριστικά. 

Or. en 

 

Τροπολογία  277 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) Τα κριτήρια που αναφέρονται στο 

άρθρο 1 παράγραφος 1 μπορούν να 

χρησιμοποιούνται για τον σκοπό που 

αναφέρεται στην εν λόγω παράγραφο από 

τους παρόχους χρηματοπιστωτικών 

προϊόντων που δεν περιλαμβάνονται στο 

άρθρο 1 παράγραφος 2 σε εθελοντική 

βάση και σε σχέση με τα άλλα 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα πέραν 

εκείνων που καθορίζονται στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 στοιχείο γ). 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το πλαίσιο αυτό θα παράσχει τη βάση για τον καθορισμό του τι συνεπάγεται η βιωσιμότητα. 

Εφόσον μπορεί ο καθορισμός της βιωσιμότητας να είναι χρήσιμος για τους άλλους 

ενδιαφερόμενους φορείς, θα αποτελούσε μια χαμένη ευκαιρία να μην μείνει αυτή η επιλογή 

ανοικτή σε αυτούς. 

 

Τροπολογία  278 
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Herbert Dorfmann 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) «πιστωτικά ιδρύματα» όπως 

ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 

σημείο 1) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

575/2013, τα οποία παρέχουν διαδικασίες 

επενδύσεων ή διαχείρισης πιστωτικού 

κινδύνου, με εξαίρεση τα μικρά και μη 

περίπλοκα ιδρύματα όπως ορίζονται στο 

[Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί 

παραπομπή στο σχετικό άρθρο] του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013]· 

Or. en 

 

Τροπολογία  279 

Κώστας Μαυρίδης 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) «πιστωτικά ιδρύματα» όπως 

ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 

σημείο 1) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

575/2013, τα οποία παρέχουν διαδικασίες 

επενδύσεων ή διαχείρισης πιστωτικού 

κινδύνου, με εξαίρεση τα μικρά και μη 

περίπλοκα ιδρύματα όπως ορίζονται στο 

[Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί 

παραπομπή στο σχετικό άρθρο] του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013]· 

Or. en 

 

Τροπολογία  280 

Barbara Kappel 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) «πιστωτικά ιδρύματα» όπως 

ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 

σημείο 1) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

575/2013, τα οποία παρέχουν διαδικασίες 

επενδύσεων ή διαχείρισης πιστωτικού 

κινδύνου, με εξαίρεση τα μικρά και μη 

περίπλοκα ιδρύματα όπως ορίζονται στο 

[Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί 

παραπομπή στο σχετικό άρθρο] του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013]· 

Or. en 

 

Τροπολογία  281 

Luigi Morgano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) «πιστωτικά ιδρύματα» όπως 

ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 

σημείο 1) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

575/2013, τα οποία παρέχουν διαδικασίες 

επενδύσεων ή διαχείρισης πιστωτικού 

κινδύνου, με εξαίρεση τα μικρά και μη 

περίπλοκα ιδρύματα όπως ορίζονται στο 

[Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί 

παραπομπή στο σχετικό άρθρο] του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013]· 

Or. en 

 

Τροπολογία  282 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Fredrick Federley, Caroline Nagtegaal 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β β (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β β) συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές που 

χρησιμοποιούν την ταξινόμηση για να 

καθορίσουν κατά πόσο ένα 

χρηματοπιστωτικό προϊόν ή υπηρεσία ή 

/και επένδυση δεν είναι βιώσιμη. Η χρήση 

της ταξινόμησης για να καθοριστεί κατά 

πόσο ένα χρηματοπιστωτικό προϊόν ή 

υπηρεσία ή/και επένδυση δεν είναι 

βιώσιμη είναι προαιρετική. Οι απαιτήσεις 

δημοσιοποίησης, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 4 παράγραφος 2, του παρόντος 

κανονισμού είναι επίσης προαιρετικές. 

Or. en 

 

Τροπολογία  283 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Τα κριτήρια που αναφέρονται στο 

άρθρο 1 παράγραφος 1 μπορούν να 

χρησιμοποιούνται για τον σκοπό που 

αναφέρεται στην εν λόγω παράγραφο από 

τους παρόχους χρηματοπιστωτικών 

προϊόντων που δεν περιλαμβάνονται στο 

άρθρο 1 παράγραφος 2 σε εθελοντική 

βάση και σε σχέση με τα άλλα 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα πέραν 

εκείνων που καθορίζονται στο άρθρο 2 

παράγραφος 1. 

Or. en 

 

Τροπολογία  284 
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Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Τα κριτήρια αυτά εφαρμόζονται 

στις επενδυτικές αποφάσεις που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

παρόντος κανονισμού οι οποίες 

λαμβάνονται μετά την έναρξη ισχύος του 

παρόντος κανονισμού. 

Or. en 

 

Τροπολογία  285 

Luke Ming Flanagan 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. μεγάλες εμπορικές συμφωνίες 

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

οποιασδήποτε άλλης μεγάλης χώρας ή 

ομίλου επιχειρήσεων και οι επενδύσεις 

που προκύπτουν από αυτές· 

Or. en 

 

Τροπολογία  286 

Markus Ferber 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 1α 

 Εξαιρέσεις 

 Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται: 
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 – σε χρηματοπιστωτικά μέσα ή 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα που δεν 

διατίθενται στο εμπόριο ως 

περιβαλλοντικά βιώσιμα· 

 – στην έκδοση δανείου· 

 – σε επενδύσεις που πραγματοποιούνται 

εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

 – σε συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές που δεν 

παρέχουν χρηματοπιστωτικά προϊόντα τα 

οποία διατίθενται στο εμπόριο ως 

βιώσιμα ή με παρόμοια χαρακτηριστικά· 

 – στα πιστωτικά ιδρύματα· 

 – στις επενδυτικές αποφάσεις που 

ελήφθησαν πριν από την ημερομηνία 

εφαρμογής του παρόντος κανονισμού· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι εκδόσεις δανείων ρυθμίζονται ήδη από την οδηγία ΟΚΑ και τον 

κανονισμό ΚΚΑ. Θα πρέπει επίσης να καταστεί σαφές ότι μόνο οι συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές και τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που επικεντρώνονται 

πραγματικά στις πτυχές της βιώσιμης χρηματοδότησης εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

παρόντος κανονισμού. 

 

Τροπολογία  287 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) «περιβαλλοντικά επιζήμια 

επένδυση»: η επένδυση που χρηματοδοτεί 

μία ή περισσότερες οικονομικές 

δραστηριότητες οι οποίες, δυνάμει του 

παρόντος κανονισμού, χαρακτηρίζονται 

ως περιβαλλοντικά επιζήμιες. 

Or. en 
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Τροπολογία  288 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) «κοινωνικά βιώσιμη επένδυση»: η 

επένδυση που χρηματοδοτεί μία ή 

περισσότερες οικονομικές 

δραστηριότητες οι οποίες, δυνάμει του 

παρόντος κανονισμού, χαρακτηρίζονται 

ως κοινωνικά βιώσιμες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  289 

Elena Gentile 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ζ α) «κοινωνικά βιώσιμη επένδυση»: η 

επένδυση σε μια οικονομική 

δραστηριότητα η οποία συμβάλλει 

σημαντικά σε κοινωνικό στόχο, και ιδίως 

η επένδυση η οποία συμβάλλει στην 

αντιμετώπιση της ανισότητας, η 

επένδυση που προωθεί την κοινωνική 

συνοχή, την κοινωνική ένταξη και τις 

εργασιακές σχέσεις και η επένδυση σε 

ανθρώπινο κεφάλαιο ή σε οικονομικά ή 

κοινωνικά μειονεκτούσες κοινότητες. 

Or. en 

 

Τροπολογία  290 

Δημήτριος Παπαδημούλης 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. «βιώσιμη επένδυση»: η επένδυση 

που χρηματοδοτεί μία ή περισσότερες 

οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες 

συνάδουν με τους περιβαλλοντικούς, 

κοινωνικούς και σχετικούς με τη 

διακυβέρνηση στόχους (ΠΚΔ)· 

Or. en 

 

Τροπολογία  291 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) «κοινωνικά βιώσιμη επένδυση»: η 

επένδυση που χρηματοδοτεί μία ή 

περισσότερες οικονομικές 

δραστηριότητες οι οποίες, δυνάμει του 

παρόντος κανονισμού, χαρακτηρίζονται 

ως κοινωνικά βιώσιμες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  292 

Luke Ming Flanagan 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) «μεγάλες εμπορικές συμφωνίες»: 

οποιαδήποτε εμπορική συμφωνία μεταξύ 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οντοτήτων 

όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, οι 

χώρες του Mercosur κτλ.· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  293 

Bas Eickhout 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) «συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές»: οι 

συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές 

αγορές όπως ορίζονται στο άρθρο 2 

στοιχείο α) της [πρότασης κανονισμού 

της Επιτροπής για τις δημοσιοποιήσεις 

που αφορούν τις βιώσιμες επενδύσεις και 

τους κινδύνους βιωσιμότητας, καθώς και 

για την τροποποίηση της οδηγίας (EΕ) 

2016/2341]· 

β) «συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές»: 

οποιοσδήποτε από τους κάτωθι: 

i) ασφαλιστική επιχείρηση που διαθέτει 

ΙBIP, ΔΟΕΕ, επιχείρηση επενδύσεων που 

παρέχει διαχείριση χαρτοφυλακίου, ΙΕΣΠ 

ή πάροχος ενός συνταξιοδοτικού 

προϊόντος· 

ii) διαχειριστής εταιρείας 

επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί 

τις προϋποθέσεις, ο οποίος έχει 

καταχωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 14 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013· 

iii) διαχειριστής ταμείου κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας που πληροί τις 

προϋποθέσεις, ο οποίος έχει 

καταχωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 15 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013· 

iv) εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ· 

v) οποιοσδήποτε εκδότης εκδόσεων 

δυνάμει της οδηγίας 2003/71/ΕΚ σχετικά 

με το ενημερωτικό δελτίο και του 

κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 σχετικά με 

το ενημερωτικό δελτίο που δεν 

καλύπτεται από τα στοιχεία i) έως iv). 

Or. en 

 

Τροπολογία  294 

Bas Eickhout 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) «ασφαλιστική επιχείρηση»: 

ασφαλιστική επιχείρηση που έχει λάβει 

άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το 

άρθρο 18 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ ή που 

ορίζεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 της 

οδηγίας 2009/138/ΕΚ, όταν παρέχει 

ασφαλιστική κάλυψη σε επιχείρηση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  295 

Sirpa Pietikäinen 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) «ασφαλιστική επιχείρηση»: 

ασφαλιστική επιχείρηση όπως ορίζεται 

στο άρθρο 13 παράγραφος 1 της οδηγίας 

2009/138/ΕΚ, όταν παρέχει ασφαλιστική 

κάλυψη σε επιχείρηση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  296 

Bas Eickhout 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β β) «IBIP»: οποιοδήποτε από τα 

κάτωθι: 

 i) επενδυτικό προϊόν βασιζόμενο σε 

ασφάλιση, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 

σημείο 2) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου· 
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 ii) ασφαλιστικό προϊόν, το οποίο 

διατίθεται σε επαγγελματία επενδυτή, που 

προσφέρει ληκτότητα ή αξία εξαγοράς 

και όπου η εν λόγω ληκτότητα ή αξία 

εξαγοράς είναι συνολικά ή μερικά 

εκτεθειμένη, άμεσα ή έμμεσα, σε 

διακυμάνσεις της αγοράς· 

Or. en 

 

Τροπολογία  297 

Bas Eickhout 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β γ (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β γ) «ΔΟΕΕ»: ΔΟΕΕ όπως ορίζεται 

στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) 

της οδηγίας 2011/61/ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  298 

Sirpa Pietikäinen 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) «χρηματοπιστωτικά προϊόντα»: τα 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα όπως 

ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο ι) της 

[πρότασης κανονισμού της Επιτροπής για 

τις δημοσιοποιήσεις που αφορούν τις 

βιώσιμες επενδύσεις και τους κινδύνους 

βιωσιμότητας, καθώς και για την 

τροποποίηση της οδηγίας (EΕ) 

2016/2341]· 

γ) «χρηματοπιστωτικά προϊόντα»: τα 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα όπως 

ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο ι) της 

[πρότασης κανονισμού της Επιτροπής για 

τις δημοσιοποιήσεις που αφορούν τις 

βιώσιμες επενδύσεις και τους κινδύνους 

βιωσιμότητας, καθώς και για την 

τροποποίηση της οδηγίας (EΕ) 2016/2341], 

καθώς και οι εκδόσεις που αναφέρονται 

στην οδηγία 2010/73/ΕΕ (οδηγία σχετικά 

με το ενημερωτικό δελτίο)· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  299 

Sirpa Pietikäinen 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) «εκδότης»: εισηγμένη στο 

χρηματιστήριο επιχείρηση που 

αναφέρεται στην οδηγία 2010/73/ΕΕ 

(οδηγία σχετικά με το ενημερωτικό 

δελτίο) 

Or. en 

 

Τροπολογία  300 

Stefan Gehrold 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) «μετριασμός των επιπτώσεων της 

κλιματικής αλλαγής»: η διαδικασία 

συγκράτησης της αύξησης της μέσης 

θερμοκρασίας του πλανήτη πολύ κάτω 

από τους 2 °C πάνω από τα 

προβιομηχανικά επίπεδα και περιορισμού 

της αύξησης της θερμοκρασίας σε 1,5 °C 

πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα· 

δ) «μείωση του αντίκτυπου των 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην 

κλιματική αλλαγή»: προϋποθέτει σαφή 

διαφοροποίηση μεταξύ των κλιματικών 

αλλαγών που προκαλούνται αποκλειστικά 

εξαιτίας των ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων και εκείνων που 

εντάσσονται στις σταθερές 

κλιματολογικές μεταβολές. Ο αντίκτυπος 

των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην 

κλιματική αλλαγή δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνει τους 2°C. 

Or. de 

Τροπολογία  301 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) «μετριασμός των επιπτώσεων της 

κλιματικής αλλαγής»: η διαδικασία 

συγκράτησης της αύξησης της μέσης 

θερμοκρασίας του πλανήτη πολύ κάτω από 

τους 2 °C πάνω από τα προβιομηχανικά 

επίπεδα και περιορισμού της αύξησης της 

θερμοκρασίας σε 1,5 °C πάνω από τα 

προβιομηχανικά επίπεδα· 

δ) «μετριασμός των επιπτώσεων της 

κλιματικής αλλαγής»: η διαδικασία 

συγκράτησης της αύξησης της μέσης 

θερμοκρασίας του πλανήτη πολύ κάτω από 

τους 2°C πάνω από τα προβιομηχανικά 

επίπεδα και περιορισμού της αύξησης της 

θερμοκρασίας σε 1,5°C πάνω από τα 

προβιομηχανικά επίπεδα, 

συμπεριλαμβανομένης της μετάβασης για 

την επίτευξη αυτών των στόχων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  302 

Simona Bonafè, Elena Gentile, Luigi Morgano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ζ) «προσαρμογή στην κλιματική 

αλλαγή»: η διατήρηση της αξίας 

προϊόντων, υλικών και πόρων στην 

οικονομία για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο 

χρονικό διάστημα, και η ελαχιστοποίηση 

των αποβλήτων, μεταξύ άλλων, με την 

εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων, 

όπως διατυπώνεται στο άρθρο 4 της 

οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου50· 

ζ) «προσαρμογή στην κλιματική 

αλλαγή»: η διατήρηση της αξίας 

προϊόντων, υλικών και άλλων πόρων στην 

οικονομία για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο 

χρονικό διάστημα, και, ως εκ τούτου, η 

μείωση του περιβαλλοντικού αντικτύπου 

και η ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, 

μεταξύ άλλων, με την εφαρμογή της 

ιεράρχησης των αποβλήτων, όπως 

διατυπώνεται στο άρθρο 4 της οδηγίας 

2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς 

και η ελαχιστοποίηση της χρήσης των 

πόρων με βάση τους κύριους δείκτες 

κυκλικής οικονομίας όπως ορίζονται στο 

πλαίσιο παρακολούθησης για την πρόοδο 

προς μια κυκλική οικονομία, οι οποίοι 

καλύπτουν τα διάφορα στάδια 

παραγωγής, κατανάλωσης, διαχείρισης 

αποβλήτων και δευτερογενών πρώτων 
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υλών· 

_________________  

50 Οδηγία 2008/98/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα 

και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών 

(ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3)· 

 

Or. en 

 

Τροπολογία  303 

Fulvio Martusciello 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ζ) «προσαρμογή στην κλιματική 

αλλαγή»: η διατήρηση της αξίας 

προϊόντων, υλικών και πόρων στην 

οικονομία για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο 

χρονικό διάστημα, και η ελαχιστοποίηση 

των αποβλήτων, μεταξύ άλλων, με την 

εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων, 

όπως διατυπώνεται στο άρθρο 4 της 

οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου50· 

ζ) «προσαρμογή στην κλιματική 

αλλαγή»: η διατήρηση της αξίας 

προϊόντων, υλικών και άλλων πόρων στην 

οικονομία για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο 

χρονικό διάστημα, και η ελαχιστοποίηση 

των αποβλήτων, μεταξύ άλλων, με την 

εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων, 

όπως διατυπώνεται στο άρθρο 4 της 

οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς 

και η ελαχιστοποίηση της χρήσης των 

πόρων με βάση τους κύριους δείκτες 

κυκλικής οικονομίας όπως ορίζονται στο 

πλαίσιο παρακολούθησης για την πρόοδο 

προς μια κυκλική οικονομία, οι οποίοι 

καλύπτουν τα διάφορα στάδια 

παραγωγής, κατανάλωσης, διαχείρισης 

αποβλήτων και δευτερογενών πρώτων 

υλών50· 

_________________ _________________ 

50 Οδηγία 2008/98/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα 

και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών 

(ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3)· 

50 Οδηγία 2008/98/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα 

και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών 

(ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3)· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  304 

Elena Gentile 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ζ) «κυκλική οικονομία»: η διατήρηση 

της αξίας προϊόντων, υλικών και πόρων 

στην οικονομία για όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, και η 

ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, μεταξύ 

άλλων, με την εφαρμογή της ιεράρχησης 

των αποβλήτων, όπως διατυπώνεται στο 

άρθρο 4 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου50· 

ζ) «κυκλική οικονομία»: η διατήρηση 

της αξίας προϊόντων, υλικών και άλλων 

πόρων στην οικονομία για όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, και η 

ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, μεταξύ 

άλλων, με την εφαρμογή της ιεράρχησης 

των αποβλήτων, όπως διατυπώνεται στο 

άρθρο 4 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, καθώς και η ελαχιστοποίηση 

της χρήσης των πόρων με βάση τους 

κύριους δείκτες κυκλικής οικονομίας 

όπως ορίζονται στο πλαίσιο 

παρακολούθησης για την πρόοδο προς 

μια κυκλική οικονομία, οι οποίοι 

καλύπτουν τα διάφορα στάδια 

παραγωγής, κατανάλωσης, διαχείρισης 

αποβλήτων και δευτερογενών πρώτων 

υλών. 

_________________  

50 Οδηγία 2008/98/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα 

και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών 

(ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3)· 

 

Or. en 

 

Τροπολογία  305 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Elsi Katainen, 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Πρόταση κανονισμού 
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Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ζ) «κυκλική οικονομία»: η διατήρηση 

της αξίας προϊόντων, υλικών και πόρων 

στην οικονομία για όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, και η 

ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, μεταξύ 

άλλων, με την εφαρμογή της ιεράρχησης 

των αποβλήτων, όπως διατυπώνεται στο 

άρθρο 4 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου50· 

ζ) «κυκλική οικονομία»: η διατήρηση 

της αξίας και της χρήσης προϊόντων, 

υλικών και πόρων στην οικονομία για όσο 

το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, 

και η ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, 

μεταξύ άλλων, με την εφαρμογή της 

ιεράρχησης των αποβλήτων, όπως 

διατυπώνεται στο άρθρο 4 της οδηγίας 

2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου50· 

_________________ _________________ 

50 Οδηγία 2008/98/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα 

και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών 

(ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3)· 

50 Οδηγία 2008/98/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα 

και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών 

(ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3)· 

Or. en 

 

Τροπολογία  306 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2– παράγραφος 1 – στοιχείο η – σημείο i 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

i) η άμεση ή έμμεση εισαγωγή στην 

ατμόσφαιρα, τα ύδατα ή το έδαφος, ως 

αποτέλεσμα ανθρώπινης δραστηριότητας, 

ουσιών, κραδασμών, θερμότητας, θορύβου 

ή άλλων ρύπων στην ατμόσφαιρα που 

ενδέχεται να βλάψουν την ανθρώπινη 

υγεία ή το περιβάλλον, να υποβαθμίσουν 

υλικά αγαθά, να παραβλάψουν ή να 

εμποδίσουν την ψυχαγωγική λειτουργία 

καθώς και τις άλλες νόμιμες χρήσεις του 

περιβάλλοντος· 

i) η άμεση ή έμμεση εισαγωγή στην 

ατμόσφαιρα, τα ύδατα ή το έδαφος, ως 

αποτέλεσμα ανθρώπινης δραστηριότητας, 

ουσιών, κραδασμών, θερμότητας, 

θορύβου, φωτός ή άλλων ρύπων στην 

ατμόσφαιρα που ενδέχεται να βλάψουν την 

ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, να 

υποβαθμίσουν υλικά αγαθά, να 

παραβλάψουν ή να εμποδίσουν την 

ψυχαγωγική λειτουργία καθώς και τις 

άλλες νόμιμες χρήσεις του περιβάλλοντος· 

Or. en 
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Τροπολογία  307 

Simona Bonafè, Elena Gentile, Luigi Morgano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο η – σημείο ii α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ii α) στο πλαίσιο του υδάτινου 

περιβάλλοντος, η ρύπανση όπως ορίζεται 

στο άρθρο 2 παράγραφος 33 της οδηγίας 

2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· 

Or. en 

 

Τροπολογία  308 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Ulrike Müller, 

Elsi Katainen, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ι) «ενεργειακή απόδοση»: η 

αποτελεσματικότερη χρήση της ενέργειας 

σε όλα τα στάδια της ενεργειακής 

απόδοσης από την παραγωγή έως την 

τελική κατανάλωση· 

ι) «ενεργειακή απόδοση»: η 

ενεργειακή απόδοση όπως ορίζεται στο 

άρθρο 2 σημείο 4) της οδηγίας 

2012/27/ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  309 

Sirpa Pietikäinen 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ι) «ενεργειακή απόδοση»: η 

αποτελεσματικότερη χρήση της ενέργειας 

ι) «ενεργειακή απόδοση»: ο λόγος 

της εκροής επιδόσεων, υπηρεσιών, 
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σε όλα τα στάδια της ενεργειακής 

απόδοσης από την παραγωγή έως την 

τελική κατανάλωση· 

αγαθών ή ενέργειας προς την εισροή 

ενέργειας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  310 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Ulrike Müller, 

Elsi Katainen, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ιδ) «βιώσιμη διαχείριση των δασών»: 

χρήση των δασών και των δασικών 

εκτάσεων με τρόπο και με ρυθμούς που 

επιτρέπουν να διατηρείται η 

βιοποικιλότητά τους, η παραγωγικότητά 

τους, η ικανότητα αναγέννησής τους, η 

ζωτικότητά τους, καθώς και η ικανότητά 

τους να επιτελούν τόσο στο παρόν, όσο 

και στο μέλλον, τις σχετικές οικολογικές, 

οικονομικές και κοινωνικές λειτουργίες, 

σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, 

χωρίς να προκαλείται βλάβη σε άλλα 

οικοσυστήματα· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  311 

Herbert Dorfmann, Franc Bogovič 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ιδ) «βιώσιμη διαχείριση των δασών»: 

χρήση των δασών και των δασικών 

εκτάσεων με τρόπο και με ρυθμούς που 

επιτρέπουν να διατηρείται η 

βιοποικιλότητά τους, η παραγωγικότητά 

ιδ) «βιώσιμη διαχείριση των δασών»: 

χρήση των δασών και των δασικών 

εκτάσεων σύμφωνα με την ισχύουσα 

εθνική νομοθεσία, που βασίζεται στον 

ορισμό της βιώσιμης διαχείρισης των 
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τους, η ικανότητα αναγέννησής τους, η 

ζωτικότητά τους, καθώς και η ικανότητά 

τους να επιτελούν τόσο στο παρόν, όσο 

και στο μέλλον, τις σχετικές οικολογικές, 

οικονομικές και κοινωνικές λειτουργίες, 

σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, 

χωρίς να προκαλείται βλάβη σε άλλα 

οικοσυστήματα· 

δασών που υιοθετήθηκε στην 

πανευρωπαϊκή υπουργική διάσκεψη για 

την προστασία των δασών στην Ευρώπη 

(MCPFE), τις δεσμεύσεις που απορρέουν 

από τον κανονισμό σχετικά με τη χρήση 

της γης, την αλλαγή στη χρήση της γης 

και τις δασοκομικές δραστηριότητες 

(LULUCF), καθώς και από τον κανονισμό 

της ΕΕ για την ξυλεία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  312 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ιδ) «βιώσιμη διαχείριση των δασών»: 

χρήση των δασών και των δασικών 

εκτάσεων με τρόπο και με ρυθμούς που 

επιτρέπουν να διατηρείται η 

βιοποικιλότητά τους, η παραγωγικότητά 

τους, η ικανότητα αναγέννησής τους, η 

ζωτικότητά τους, καθώς και η ικανότητά 

τους να επιτελούν τόσο στο παρόν, όσο 

και στο μέλλον, τις σχετικές οικολογικές, 

οικονομικές και κοινωνικές λειτουργίες, 

σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, 

χωρίς να προκαλείται βλάβη σε άλλα 

οικοσυστήματα· 

ιδ) «βιώσιμη διαχείριση των δασών»: 

χρήση των δασών και των δασικών 

εκτάσεων σύμφωνα με την ισχύουσα 

εθνική νομοθεσία, που βασίζεται στον 

ορισμό της βιώσιμης διαχείρισης των 

δασών που υιοθετήθηκε στην υπουργική 

διάσκεψη για την προστασία των δασών 

στην Ευρώπη (MCPFE), τις δεσμεύσεις 

που απορρέουν από τον κανονισμό 

LULUCF, καθώς και από τον κανονισμό 

της ΕΕ για την ξυλεία· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αυτή αναγνωρίζει, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας και τον στόχο της 

μείωσης του περιττού γραφειοκρατικού φόρτου, τον ορισμό που υιοθετήθηκε στην υπουργική 

διάσκεψη για την προστασία των δασών στην Ευρώπη (MCPFE), τις δεσμεύσεις που 

απορρέουν από τον κανονισμό για τη συμπερίληψη των εκπομπών και των απορροφήσεων 

αερίων θερμοκηπίου από τη χρήση γης, τη χρήση της γης και τη δασοκομία (κανονισμός 

LULUCF), καθώς και τον κανονισμό για τον καθορισμό των υποχρεώσεων των φορέων 

εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά (κανονισμός της ΕΕ για 

την ξυλεία). 
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Τροπολογία  313 

Sirpa Pietikäinen 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ιδ) «βιώσιμη διαχείριση των δασών»: 

χρήση των δασών και των δασικών 

εκτάσεων με τρόπο και με ρυθμούς που 

επιτρέπουν να διατηρείται η 

βιοποικιλότητά τους, η παραγωγικότητά 

τους, η ικανότητα αναγέννησής τους, η 

ζωτικότητά τους, καθώς και η ικανότητά 

τους να επιτελούν τόσο στο παρόν, όσο και 

στο μέλλον, τις σχετικές οικολογικές, 

οικονομικές και κοινωνικές λειτουργίες, σε 

τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, 

χωρίς να προκαλείται βλάβη σε άλλα 

οικοσυστήματα· 

ιδ) «βιώσιμη διαχείριση των δασών»: 

χρήση των δασών και των δασικών 

εκτάσεων με τρόπο που αποκαθιστά και 

με ρυθμούς που επιτρέπουν να διατηρείται 

η βιοποικιλότητά τους, η παραγωγικότητά 

τους, η ικανότητα αναγέννησής τους, η 

ζωτικότητά τους, καθώς και η ικανότητά 

τους να επιτελούν και να αποφέρουν 

τουλάχιστον στην ίδια κλίμακα, τόσο στο 

παρόν, όσο και στο μέλλον, τις σχετικές 

οικολογικές, οικονομικές και κοινωνικές 

λειτουργίες, σε τοπικό, εθνικό και 

παγκόσμιο επίπεδο, χωρίς να προκαλείται 

βλάβη σε άλλα οικοσυστήματα, και 

παράλληλα να λαμβάνονται υπόψη η 

εθνική νομοθεσία για τα δάση, ο 

κανονισμός της ΕΕ για την ξυλεία, ο 

κανονισμός LULUCF της ΕΕ, καθώς και 

στην περίπτωση της προερχόμενης από 

την ξυλεία βιοενέργειας οι απαιτήσεις της 

οδηγίας της ΕΕ για την ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές· 

Or. en 

 

Τροπολογία  314 

Paul Tang, Pervenche Berès 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ιδ) «βιώσιμη διαχείριση των δασών»: 

χρήση των δασών και των δασικών 

εκτάσεων με τρόπο και με ρυθμούς που 

ιδ) «βιώσιμη διαχείριση των δασών»: 

χρήση των υποβαθμισμένων δασών και 

των υποβαθμισμένων δασικών εκτάσεων 
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επιτρέπουν να διατηρείται η 

βιοποικιλότητά τους, η παραγωγικότητά 

τους, η ικανότητα αναγέννησής τους, η 

ζωτικότητά τους, καθώς και η ικανότητά 

τους να επιτελούν τόσο στο παρόν, όσο και 

στο μέλλον, τις σχετικές οικολογικές, 

οικονομικές και κοινωνικές λειτουργίες, σε 

τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, 

χωρίς να προκαλείται βλάβη σε άλλα 

οικοσυστήματα· 

με τρόπο που επιτρέπει να διατηρούνται 

και να αποκαθίστανται η βιοποικιλότητά 

τους, η παραγωγικότητά τους, η ικανότητα 

αναγέννησής τους, η ζωτικότητά τους, 

καθώς και η ικανότητά τους να επιτελούν 

και να αποφέρουν τουλάχιστον στην ίδια 

κλίμακα, τόσο στο παρόν, όσο και στο 

μέλλον, τις σχετικές οικολογικές, 

οικονομικές και κοινωνικές λειτουργίες, σε 

τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, 

χωρίς να προκαλείται βλάβη σε άλλα 

οικοσυστήματα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  315 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Πρόταση κανονισμού 

Κεφάλαιο 2 – τίτλος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 

δραστηριότητες 

Περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιμες 

οικονομικές δραστηριότητες 

Or. en 

 

Τροπολογία  316 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Κεφάλαιο 2 – τίτλος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 

δραστηριότητες 

Περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιμες 

οικονομικές δραστηριότητες 

Or. en 

 

Τροπολογία  317 
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Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – τίτλος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3 Κριτήρια των περιβαλλοντικά 

βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων 

3 Κριτήρια των περιβαλλοντικά και 

κοινωνικά βιώσιμων οικονομικών 

δραστηριοτήτων 

Or. en 

 

Τροπολογία  318 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Προκειμένου να προσδιορίζεται ο βαθμός 

περιβαλλοντικής βιωσιμότητας μιας 

επένδυσης, μια οικονομική δραστηριότητα 

είναι περιβαλλοντικά βιώσιμη όταν 

συμμορφώνεται προς τα εξής κριτήρια: 

Προκειμένου να προσδιορίζεται ο βαθμός 

περιβαλλοντικής βιωσιμότητας μιας 

επένδυσης, μια οικονομική δραστηριότητα, 

μια τεχνολογία ή μια υπηρεσία είναι 

περιβαλλοντικά βιώσιμες όταν 

συμμορφώνονται προς τα εξής κριτήρια: 

Or. fr 

 

Τροπολογία  319 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγική μέρος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Προκειμένου να προσδιορίζεται ο βαθμός 

περιβαλλοντικής βιωσιμότητας μιας 

επένδυσης, μια οικονομική δραστηριότητα 

είναι περιβαλλοντικά βιώσιμη όταν 

συμμορφώνεται προς τα εξής κριτήρια: 

Προκειμένου να προσδιορίζεται ο βαθμός 

περιβαλλοντικής ή κοινωνικής 

βιωσιμότητας μιας επένδυσης, μια 

οικονομική δραστηριότητα είναι 

περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιμη 

όταν συμμορφώνεται προς τα εξής 
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κριτήρια: 

Or. en 

 

Τροπολογία  320 

Elena Gentile 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) η οικονομική δραστηριότητα 

συμβάλλει σημαντικά σε έναν ή 

περισσότερους από τους περιβαλλοντικούς 

στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 5 

σύμφωνα με τα άρθρα 6 έως 11· 

α) η οικονομική δραστηριότητα 

συμβάλλει ή θα συμβάλει σημαντικά σε 

έναν ή περισσότερους από τους 

περιβαλλοντικούς ή τους κοινωνικούς 

στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 5 

σύμφωνα με τα άρθρα 6 έως 11α· 

Or. en 

 

Τροπολογία  321 

Elena Gentile 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) η οικονομική δραστηριότητα 

συμβάλλει σημαντικά σε έναν ή 

περισσότερους από τους περιβαλλοντικούς 

στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 5 

σύμφωνα με τα άρθρα 6 έως 11· 

α) η οικονομική δραστηριότητα 

συμβάλλει σημαντικά σε έναν ή 

περισσότερους από τους περιβαλλοντικούς 

και τους κοινωνικούς στόχους που 

αναφέρονται στο άρθρο 5 σύμφωνα με τα 

άρθρα 6 έως 11α· 

Or. en 

 

Τροπολογία  322 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Πρόταση κανονισμού 
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Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) η οικονομική δραστηριότητα 

συμβάλλει σημαντικά σε έναν ή 

περισσότερους από τους περιβαλλοντικούς 

στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 5 

σύμφωνα με τα άρθρα 6 έως 11· 

α) η οικονομική δραστηριότητα 

συμβάλλει σημαντικά σε έναν ή 

περισσότερους από τους περιβαλλοντικούς 

στόχους ή τους κοινωνικούς που 

αναφέρονται στο άρθρο 5 σύμφωνα με τα 

άρθρα 6 έως 11α· 

Or. en 

 

Τροπολογία  323 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) η οικονομική δραστηριότητα 

συμβάλλει σημαντικά σε έναν ή 

περισσότερους από τους περιβαλλοντικούς 

στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 5 

σύμφωνα με τα άρθρα 6 έως 11· 

α) η οικονομική δραστηριότητα 

συμβάλλει ή θα συμβάλει σημαντικά σε 

έναν ή περισσότερους από τους 

περιβαλλοντικούς στόχους που 

αναφέρονται στο άρθρο 5 σύμφωνα με τα 

άρθρα 6 έως 11· 

Or. en 

 

Τροπολογία  324 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) η οικονομική δραστηριότητα 

συμβάλλει σημαντικά σε έναν ή 

περισσότερους από τους περιβαλλοντικούς 

στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 5 

σύμφωνα με τα άρθρα 6 έως 11· 

α) η οικονομική δραστηριότητα 

συμβάλλει ή θα συμβάλει σημαντικά σε 

έναν ή περισσότερους από τους 

περιβαλλοντικούς στόχους που 

αναφέρονται στο άρθρο 5 σύμφωνα με τα 

άρθρα 6 έως 11· 



 

AM\1172566EL.docx 153/196 PE632.153v01-00 

 EL 

Or. en 

 

Τροπολογία  325 

Elena Gentile 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) η οικονομική δραστηριότητα δεν 

επιβαρύνει σημαντικά κανέναν από τους 

περιβαλλοντικούς στόχους που 

αναφέρονται στο άρθρο 5 σύμφωνα με το 

άρθρο 12· 

β) η οικονομική δραστηριότητα δεν 

επιβαρύνει ούτε θα επιβαρύνει σημαντικά 

κανέναν από τους περιβαλλοντικούς 

στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 5 

σύμφωνα με το άρθρο 12 ούτε τον 

κοινωνικά βιώσιμο στόχο που αναφέρεται 

στο άρθρο 11α· 

Or. en 

 

Τροπολογία  326 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) η οικονομική δραστηριότητα δεν 

επιβαρύνει σημαντικά κανέναν από τους 

περιβαλλοντικούς στόχους που 

αναφέρονται στο άρθρο 5 σύμφωνα με το 

άρθρο 12· 

β) η οικονομική δραστηριότητα δεν 

επιβαρύνει ούτε θα επιβαρύνει σημαντικά 

κανέναν από τους περιβαλλοντικούς 

στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 5 

σύμφωνα με το άρθρο 12· 

Or. en 

 

Τροπολογία  327 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) η οικονομική δραστηριότητα δεν 

επιβαρύνει σημαντικά κανέναν από τους 

περιβαλλοντικούς στόχους που 

αναφέρονται στο άρθρο 5 σύμφωνα με το 

άρθρο 12· 

β) η οικονομική δραστηριότητα δεν 

επιβαρύνει σημαντικά κανέναν από τους 

περιβαλλοντικούς και τους κοινωνικούς 

στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 5 

σύμφωνα με το άρθρο 12· 

Or. en 

 

Τροπολογία  328 

Elena Gentile 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) η οικονομική δραστηριότητα 

συμμορφώνεται προς τα τεχνικά κριτήρια 

επιλογής, όπου αυτά προσδιορίζονται από 

την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 6 

παράγραφος 2, το άρθρο 7 παράγραφος 2, 

το άρθρο 8 παράγραφος 2, το άρθρο 9 

παράγραφος 2, το άρθρο 10 παράγραφος 2 

και το άρθρο 11 παράγραφος 2. 

δ) η οικονομική δραστηριότητα 

συμμορφώνεται προς τα τεχνικά κριτήρια 

επιλογής, συμπεριλαμβανομένων των 

δεικτών απόδοσης βιωσιμότητας σε 

επίπεδο εταιρείας ή μονάδας που ανήκει 

στην οικονομική δραστηριότητα, όπου 

αυτά προσδιορίζονται από την Επιτροπή 

σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2, το 

άρθρο 7 παράγραφος 2, το άρθρο 8 

παράγραφος 2, το άρθρο 9 παράγραφος 2, 

το άρθρο 10 παράγραφος 2 και το άρθρο 

11 παράγραφος 2. Τα εν λόγω τεχνικά 

κριτήρια επιλογής λαμβάνουν υπόψη τις 

σχεδιαζόμενες επενδύσεις που επιδιώκουν 

έναν ή περισσότερους από τους 

περιβαλλοντικούς στόχους που ορίζονται 

στο άρθρο 5. 

Or. en 

 

Τροπολογία  329 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) η οικονομική δραστηριότητα 

συμμορφώνεται προς τα τεχνικά κριτήρια 

επιλογής, όπου αυτά προσδιορίζονται από 

την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 6 

παράγραφος 2, το άρθρο 7 παράγραφος 2, 

το άρθρο 8 παράγραφος 2, το άρθρο 9 

παράγραφος 2, το άρθρο 10 παράγραφος 2 

και το άρθρο 11 παράγραφος 2. 

δ) η οικονομική δραστηριότητα 

συμμορφώνεται προς τα τεχνικά κριτήρια 

επιλογής, όπου αυτά προσδιορίζονται από 

την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 6 

παράγραφος 2, το άρθρο 7 παράγραφος 2, 

το άρθρο 8 παράγραφος 2, το άρθρο 9 

παράγραφος 2, το άρθρο 10 παράγραφος 2 

και το άρθρο 11 παράγραφος 2. Τα εν 

λόγω κριτήρια πρέπει να λαμβάνουν 

υπόψη τις προγραμματισμένες επενδύσεις 

που συμβάλλουν σημαντικά σε έναν ή 

περισσότερους από τους 

περιβαλλοντικούς στόχους που 

αναφέρονται στο άρθρο 5. 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Τα τεχνικά κριτήρια επιλογής πρέπει να δύνανται να λάβουν υπόψη όχι μόνο τις οικονομικές 

δραστηριότητες αλλά και τις επενδύσεις που ήδη προβλέπονται και συμβάλλουν στην 

περιβαλλοντική βιωσιμότητα. 

 

Τροπολογία  330 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) η οικονομική δραστηριότητα 

συμμορφώνεται προς τα τεχνικά κριτήρια 

επιλογής, όπου αυτά προσδιορίζονται από 

την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 6 

παράγραφος 2, το άρθρο 7 παράγραφος 2, 

το άρθρο 8 παράγραφος 2, το άρθρο 9 

παράγραφος 2, το άρθρο 10 παράγραφος 2 

και το άρθρο 11 παράγραφος 2. 

δ) η οικονομική δραστηριότητα 

συμμορφώνεται προς τα τεχνικά κριτήρια 

επιλογής, συμπεριλαμβανομένων των 

δεικτών απόδοσης βιωσιμότητας σε 

επίπεδο εταιρείας ή μονάδας που ανήκει 

στην οικονομική δραστηριότητα, όπου 

αυτά προσδιορίζονται από την Επιτροπή 

σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2, το 

άρθρο 7 παράγραφος 2, το άρθρο 8 

παράγραφος 2, το άρθρο 9 παράγραφος 2, 

το άρθρο 10 παράγραφος 2 και το άρθρο 

11 παράγραφος 2. 
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Or. en 

 

Τροπολογία  331 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) η οικονομική δραστηριότητα 

συμμορφώνεται προς τα τεχνικά κριτήρια 

επιλογής, όπου αυτά προσδιορίζονται από 

την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 6 

παράγραφος 2, το άρθρο 7 παράγραφος 2, 

το άρθρο 8 παράγραφος 2, το άρθρο 9 

παράγραφος 2, το άρθρο 10 παράγραφος 2 

και το άρθρο 11 παράγραφος 2. 

δ) η οικονομική δραστηριότητα 

συμμορφώνεται προς τα τεχνικά κριτήρια 

επιλογής, όπου αυτά προσδιορίζονται από 

την Επιτροπή με βάση εναρμονισμένους 

δείκτες και σύμφωνα με το άρθρο 6 

παράγραφος 2, το άρθρο 7 παράγραφος 2, 

το άρθρο 8 παράγραφος 2, το άρθρο 9 

παράγραφος 2, το άρθρο 10 παράγραφος 2, 

το άρθρο 11 παράγραφος 2 και το άρθρο 

11α παράγραφος 2. 

Or. en 

 

Τροπολογία  332 

Molly Scott Cato 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δ α) Ανεξάρτητα από τα τεχνικά 

κριτήρια επιλογής που αναφέρονται στο 

στοιχείο δ), οι ακόλουθες οικονομικές 

δραστηριότητες δεν θεωρούνται 

περιβαλλοντικά βιώσιμες: 

 i) η εξερεύνηση, η εξόρυξη, η παραγωγή, 

η διανομή, η αποθήκευση και η 

επεξεργασία ορυκτών καυσίμων· 

 ii) η παραγωγή και η διανομή πυρηνικής 

ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της 

κατασκευής νέων σταθμών πυρηνικής 

ενέργειας, ο παροπλισμός πυρηνικών 

σταθμών, καθώς και η εξερεύνηση και η 
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εξόρυξη ορυκτών υλικών για την 

παραγωγή πυρηνικής ενέργειας· 

 iii) η παραγωγή όπλων πολέμου 

οποιουδήποτε είδους και όλων των άλλων 

πυροβόλων όπλων· 

 iv) η καλλιέργεια, η επεξεργασία και η 

πώληση καπνού· 

 v) εντατικές γεωργικές δραστηριότητες 

που εξαρτώνται σε υψηλό βαθμό από τη 

χρήση χημικών, συμπεριλαμβανομένης 

της εντατικής κτηνοτροφίας· 

 vi) η κατασκευή, η λειτουργία και η 

συντήρηση εξοπλισμού αεροπορίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  333 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δ α) η οικονομική δραστηριότητα 

ασκείται σύμφωνα με διαδικασίες και 

εσωτερικούς κανόνες που εγκρίνονται 

από την επιχείρηση με στόχο τον 

μετριασμό κάθε αρνητικού αντικτύπου 

στη βιωσιμότητα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  334 

Pavel Poc 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Τα κριτήρια λαμβάνουν υπόψη τις 

ιδιαιτερότητες των διαφόρων τομέων, τα 
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γεωγραφικά χαρακτηριστικά, καθώς και 

τους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και 

οικονομικούς εξωτερικούς παράγοντες 

στο πλαίσιο ανάλυσης κόστους-οφέλους. 

Οι συναφείς οικονομικές δραστηριότητες 

σε σημαντικούς οικονομικούς τομείς, 

συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, 

της γεωργίας, των κατασκευών, της 

ενέργειας, των μεταφορών και της 

παραγωγής, θα πρέπει να 

χαρακτηρίζονται ως περιβαλλοντικά 

βιώσιμες και να αντιμετωπίζονται 

ισότιμα, εφόσον συμβάλλουν στην 

επίτευξη ενός ή περισσότερων από τους 

περιβαλλοντικούς στόχους που 

προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. 

Η δυνητική ικανότητα συμβολής στην 

επίτευξη των εν λόγω περιβαλλοντικών 

στόχων μπορεί να ποικίλλει μεταξύ των 

τομέων και των περιφερειών, γεγονός που 

πρέπει να αποτυπώνεται στα κριτήρια. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Θα πρέπει να υιοθετηθεί μια τεχνολογικά ουδέτερη προσέγγιση που να λαμβάνει επίσης υπόψη 

τις ιδιαιτερότητες των τομέων και των περιφερειών προκειμένου να δοθεί όσο το δυνατόν 

περισσότερη έμφαση στον πρωταρχικό στόχο της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές. 

 

Τροπολογία  335 

Kateřina Konečná 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Οι σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

κρατών μελών όσον αφορά τις 

οικονομίες, τους τομείς και τα 

γεωγραφικά χαρακτηριστικά τους 

αποτυπώνονται στα κριτήρια. Η 

οικονομική δραστηριότητα που 

συμβάλλει σε οποιονδήποτε από τους 

περιβαλλοντικούς στόχους που 



 

AM\1172566EL.docx 159/196 PE632.153v01-00 

 EL 

καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό 

θεωρείται βιώσιμη. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές περιφερειών και τομέων. Όλες οι 

δραστηριότητες, οι οποίες φέρνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο κοντά στον στόχο της μείωσης 

των εκπομπών, θα πρέπει να φέρουν σήμανση βιώσιμης δραστηριότητας. 

 

Τροπολογία  336 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 3α 

 Κριτήρια των κοινωνικά βιώσιμων 

οικονομικών δραστηριοτήτων 

 Προκειμένου να προσδιορίζεται ο βαθμός 

κοινωνικής βιωσιμότητας μιας 

επένδυσης, μια οικονομική 

δραστηριότητα είναι κοινωνικά βιώσιμη 

όταν συμμορφώνεται με όλα τα εξής 

κριτήρια: 

 α) η οικονομική δραστηριότητα 

συμβάλλει σημαντικά στους κοινωνικούς 

στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 5 

σύμφωνα με το άρθρο 11α· 

 β) η οικονομική δραστηριότητα δεν 

επιβαρύνει σημαντικά κανέναν από τους 

περιβαλλοντικούς στόχους που 

αναφέρονται στο άρθρο 5 σύμφωνα με το 

άρθρο 12 ούτε τους κοινωνικούς στόχους 

που αναφέρονται στο άρθρο 11α· 

 γ) η οικονομική δραστηριότητα 

διενεργείται σύμφωνα με τις ελάχιστες 

διασφαλίσεις που προβλέπονται στο 

άρθρο 13 και δεν οδηγεί στην άρνηση 

βασικών αναγκών, όπως για σίτιση, 

στέγαση και φάρμακα, δεν χρησιμοποιεί 
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ορυκτά από περιοχές συγκρούσεων, ούτε 

διεξάγεται σε συνεργασία με μέρη που 

παραβιάζουν πολιτικά και αστικά 

δικαιώματα ή παρέχουν στρατηγικά 

προϊόντα και υπηρεσίες σε μέρη που 

συμβάλλουν άμεσα στην παραβίαση 

πολιτικών και αστικών δικαιωμάτων· 

 δ) δεν συνδέεται με κερδοσκοπικές 

χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες, 

όπως συναλλαγές υψηλής συχνότητας, 

ανοικτές πωλήσεις ή κερδοσκοπικές 

συναλλαγές σε εμπορεύματα· 

 ε) η οικονομική δραστηριότητα 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις υγιών 

και διαφανών διαχειριστικών δομών και 

διαδικασιών δέουσας επιμέλειας, των 

σχέσεων των εργαζομένων, των 

διαφανών πολιτικών αποδοχών για το 

σχετικό προσωπικό και της φορολογικής 

συμμόρφωσης, των οποίων η αναλογία 

δεν υπερβαίνει την τιμή 5:1· 

 στ) η οικονομική δραστηριότητα 

συμμορφώνεται προς τα τεχνικά κριτήρια 

επιλογής, όπου αυτά προσδιορίζονται από 

την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 11α. 

Or. en 

 

Τροπολογία  337 

Molly Scott Cato 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 3α 

 Κριτήρια για οικονομικές δραστηριότητες 

με αρνητικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο 

 Για τους σκοπούς του προσδιορισμού του 

βαθμού περιβαλλοντικής βιωσιμότητας 

μιας επένδυσης, μια οικονομική 

δραστηριότητα θεωρείται οικονομική 

δραστηριότητα με αρνητικό 
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περιβαλλοντικό αντίκτυπο εάν θίγει 

σημαντικά οποιονδήποτε από τους 

περιβαλλοντικούς στόχους που ορίζονται 

στο άρθρο 5, σύμφωνα με το άρθρο 12. 

 Ανεξάρτητα από τα τεχνικά κριτήρια 

επιλογής που αναφέρονται στο άρθρο 12 

παράγραφος 1α (νέα), οι ακόλουθες 

οικονομικές δραστηριότητες θεωρούνται 

οικονομικές δραστηριότητες με 

σημαντικό αρνητικό περιβαλλοντικό 

αντίκτυπο: 

 i) η εξερεύνηση, η εξόρυξη, η παραγωγή, 

η διανομή, η αποθήκευση και η 

επεξεργασία ορυκτών καυσίμων· 

 ii) η παραγωγή και η διανομή πυρηνικής 

ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της 

κατασκευής νέων σταθμών πυρηνικής 

ενέργειας, καθώς και η εξερεύνηση και η 

εξόρυξη ορυκτών υλικών για την 

παραγωγή πυρηνικής ενέργειας· 

 iii) η παραγωγή όπλων πολέμου 

οποιουδήποτε είδους και όλων των άλλων 

πυροβόλων όπλων· 

 iv) η καλλιέργεια, η επεξεργασία και η 

πώληση καπνού· 

 v) εντατικές γεωργικές δραστηριότητες 

που εξαρτώνται σε υψηλό βαθμό από τη 

χρήση χημικών, συμπεριλαμβανομένης 

της εντατικής κτηνοτροφίας· 

 vi) η κατασκευή, η λειτουργία και η 

συντήρηση εξοπλισμού αεροπορίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  338 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 3α 
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 Κριτήρια των περιβαλλοντικά επιζήμιων 

οικονομικών δραστηριοτήτων 

 Προκειμένου να προσδιορίζεται ο βαθμός 

περιβαλλοντικής βιωσιμότητας μιας 

επένδυσης, μια οικονομική 

δραστηριότητα είναι περιβαλλοντικά 

επιζήμια όταν ανταποκρίνεται στα εξής 

κριτήρια: 

 α) η οικονομική δραστηριότητα 

επιβαρύνει σημαντικά οποιονδήποτε από 

τους περιβαλλοντικούς στόχους που 

αναφέρονται στο άρθρο 5 σύμφωνα με το 

άρθρο 12· 

 β) η οικονομική δραστηριότητα πληροί 

τα τεχνικά κριτήρια επιλογής, όπου αυτά 

προσδιορίζονται από την Επιτροπή 

σύμφωνα με τα άρθρα 6 παράγραφος 2, 7 

παράγραφος 2, 8 παράγραφος 2, 9 

παράγραφος 2, 10 παράγραφος 2 και 11 

παράγραφος 2. 

 γ) η οικονομική δραστηριότητα δεν 

στηρίζει σημαντικά τη βιώσιμη μετάβαση 

συμβάλλοντας στους περιβαλλοντικούς 

στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 5 

σύμφωνα με το άρθρο 12. 

Or. en 

 

Τροπολογία  339 

Bas Eickhout 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 β (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 3β 

 Κριτήρια των οικονομικών 

δραστηριοτήτων με σημαντικό αρνητικό 

περιβαλλοντικό αντίκτυπο 

 Για τους σκοπούς του προσδιορισμού του 

βαθμού περιβαλλοντικής βιωσιμότητας 

μιας επένδυσης, μια οικονομική 
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δραστηριότητα θεωρείται οικονομική 

δραστηριότητα με σημαντικό αρνητικό 

περιβαλλοντικό αντίκτυπο εάν θίγει 

σημαντικά οποιονδήποτε από τους 

περιβαλλοντικούς στόχους που ορίζονται 

στο άρθρο 5, σύμφωνα με το άρθρο 12. 

Or. en 

 

Τροπολογία  340 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – τίτλος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Χρήση κριτηρίων των περιβαλλοντικά 

βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων 

Χρήση κριτηρίων των περιβαλλοντικά 

βιώσιμων και των περιβαλλοντικά 

επιζήμιων οικονομικών δραστηριοτήτων 

Or. en 

 

Τροπολογία  341 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – τίτλος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4 Χρήση κριτηρίων των 

περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών 

δραστηριοτήτων 

4 Χρήση κριτηρίων των 

περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιμων 

οικονομικών δραστηριοτήτων 

Or. en 

 

Τροπολογία  342 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – τίτλος 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4 Χρήση κριτηρίων των 

περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών 

δραστηριοτήτων 

4 Χρήση κριτηρίων των 

περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιμων 

οικονομικών δραστηριοτήτων 

Or. en 

 

Τροπολογία  343 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τα 

κριτήρια για τον προσδιορισμό 

περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών 

δραστηριοτήτων κατά την έννοια του 

άρθρου 3, για τους σκοπούς οποιωνδήποτε 

μέτρων προβλέπουν απαιτήσεις για τους 

παράγοντες της αγοράς αναφορικά με 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή εταιρικά 

ομόλογα τα οποία διατίθενται στο 

εμπόριο ως «περιβαλλοντικά βιώσιμα». 

1. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τα 

κριτήρια για τον προσδιορισμό 

περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών 

δραστηριοτήτων κατά την έννοια του 

άρθρου 3, καθώς και τα κριτήρια των 

περιβαλλοντικά επιζήμιων οικονομικών 

δραστηριοτήτων που ορίζονται στο 

άρθρο 3α, για τους σκοπούς οποιωνδήποτε 

μέτρων προβλέπουν απαιτήσεις για τους 

παράγοντες της αγοράς αναφορικά με 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή εταιρικά 

ομόλογα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  344 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τα 

κριτήρια για τον προσδιορισμό 

περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών 

δραστηριοτήτων κατά την έννοια του 

άρθρου 3, για τους σκοπούς οποιωνδήποτε 

1. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τα 

κριτήρια για τον προσδιορισμό βιώσιμων 

δραστηριοτήτων κατά την έννοια του 

άρθρου 3, για τους σκοπούς οποιωνδήποτε 

μέτρων προβλέπουν απαιτήσεις για τους 
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μέτρων προβλέπουν απαιτήσεις για τους 

παράγοντες της αγοράς αναφορικά με 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή εταιρικά 

ομόλογα τα οποία διατίθενται στο εμπόριο 

ως «περιβαλλοντικά βιώσιμα». 

παράγοντες της αγοράς αναφορικά με 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή εταιρικά 

ομόλογα τα οποία διατίθενται στο εμπόριο 

ως «βιώσιμα». 

Or. en 

 

Τροπολογία  345 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τα 

κριτήρια για τον προσδιορισμό 

περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών 

δραστηριοτήτων κατά την έννοια του 

άρθρου 3, για τους σκοπούς οποιωνδήποτε 

μέτρων προβλέπουν απαιτήσεις για τους 

παράγοντες της αγοράς αναφορικά με 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή εταιρικά 

ομόλογα τα οποία διατίθενται στο 

εμπόριο ως «περιβαλλοντικά βιώσιμα». 

1. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τα 

κριτήρια για τον προσδιορισμό 

περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιμων 

οικονομικών δραστηριοτήτων κατά την 

έννοια του άρθρου 3, για τους σκοπούς 

οποιωνδήποτε μέτρων προβλέπουν 

απαιτήσεις για τους παράγοντες της 

αγοράς αναφορικά με χρηματοπιστωτικά 

προϊόντα ή εταιρικά ομόλογα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  346 

Elena Gentile 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τα 

κριτήρια για τον προσδιορισμό 

περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών 

δραστηριοτήτων κατά την έννοια του 

άρθρου 3, για τους σκοπούς οποιωνδήποτε 

μέτρων προβλέπουν απαιτήσεις για τους 

παράγοντες της αγοράς αναφορικά με 

1. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τα 

κριτήρια για τον προσδιορισμό 

περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιμων 

οικονομικών δραστηριοτήτων κατά την 

έννοια του άρθρου 3, για τους σκοπούς 

οποιωνδήποτε μέτρων προβλέπουν 

απαιτήσεις βιωσιμότητας για τους 
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χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή εταιρικά 

ομόλογα τα οποία διατίθενται στο 

εμπόριο ως «περιβαλλοντικά βιώσιμα». 

παράγοντες της αγοράς αναφορικά με 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή εταιρικά 

ομόλογα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  347 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τα 

κριτήρια για τον προσδιορισμό 

περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών 

δραστηριοτήτων κατά την έννοια του 

άρθρου 3, για τους σκοπούς οποιωνδήποτε 

μέτρων προβλέπουν απαιτήσεις για τους 

παράγοντες της αγοράς αναφορικά με 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή εταιρικά 

ομόλογα τα οποία διατίθενται στο εμπόριο 

ως «περιβαλλοντικά βιώσιμα». 

1. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τα 

κριτήρια για τον προσδιορισμό 

περιβαλλοντικά ή κοινωνικά βιώσιμων 

οικονομικών δραστηριοτήτων κατά την 

έννοια του άρθρου 3, για τους σκοπούς 

οποιωνδήποτε μέτρων προβλέπουν 

απαιτήσεις για τους παράγοντες της 

αγοράς αναφορικά με χρηματοπιστωτικά 

προϊόντα ή εταιρικά ομόλογα τα οποία 

διατίθενται στο εμπόριο ως 

«περιβαλλοντικά βιώσιμα» ή «κοινωνικά 

βιώσιμα». 

Or. en 

 

Τροπολογία  348 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Η Ένωση και τα κράτη μέλη 

εφαρμόζουν επίσης τα κριτήρια για τον 

προσδιορισμό περιβαλλοντικά βιώσιμων 

οικονομικών δραστηριοτήτων κατά την 

έννοια του άρθρου 3 και τα κριτήρια των 

περιβαλλοντικά επιζήμιων οικονομικών 

δραστηριοτήτων που ορίζονται στο 
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άρθρο 3α, για τους σκοπούς της 

πρόβλεψης απαιτήσεων όσον αφορά τη 

δημόσια χρηματοδοτική συνδρομή της 

Ένωσης και των κρατών μελών σε 

επενδύσεις, μεταξύ άλλων, υπό μορφή 

εγγυήσεων, κεφαλαίων, δανείων, 

επιχορηγήσεων, ενισχύσεων, εξαγωγικών 

πιστώσεων ή δημοσίων συμβάσεων. Η 

Ένωση και τα κράτη μέλη δεν στηρίζουν 

με δημόσια χρηματοδοτική συνδρομή 

περιβαλλοντικά επιζήμιες οικονομικές 

δραστηριότητες. 

Or. en 

 

Τροπολογία  349 

Markus Ferber 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές που παρέχουν 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα ως 

περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις, ή 

ως επενδύσεις με παρόμοια 

χαρακτηριστικά, δημοσιοποιούν 

πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και 

τον βαθμό στον οποίο τα κριτήρια των 

περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών 

δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο 

άρθρο 3 χρησιμοποιούνται για τον 

προσδιορισμό της περιβαλλοντικής 

βιωσιμότητας της επένδυσης. Όταν οι 

συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές 

αγορές θεωρούν ότι μια οικονομική 

δραστηριότητα η οποία δεν 

συμμορφώνεται προς τα προβλεπόμενα 

από τον παρόντα κανονισμό τεχνικά 

κριτήρια ελέγχου ή για την οποία δεν 

έχουν ακόμη καθοριστεί τεχνικά κριτήρια 

επιλογής, θα πρέπει να θεωρείται 

περιβαλλοντικά βιώσιμη, μπορούν να 

ενημερώνουν την Επιτροπή. 

διαγράφεται 
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Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι υποχρεώσεις δημοσιοποίησης καλύπτονται ήδη από τον κανονισμό για τις γνωστοποιήσεις 

σχετικά με τις αειφόρες επενδύσεις και τους κινδύνους βιωσιμότητας και για την τροποποίηση 

της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341 και δεν υπάρχει λόγος να επαναλαμβάνονται εδώ. 

 

Τροπολογία  350 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές που παρέχουν 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα ως 

περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις, ή ως 

επενδύσεις με παρόμοια χαρακτηριστικά, 
δημοσιοποιούν πληροφορίες σχετικά με 

τον τρόπο και τον βαθμό στον οποίο τα 

κριτήρια των περιβαλλοντικά βιώσιμων 

οικονομικών δραστηριοτήτων που 

προβλέπονται στο άρθρο 3 

χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό 

της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας της 

επένδυσης. Όταν οι συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές θεωρούν ότι 

μια οικονομική δραστηριότητα η οποία 

δεν συμμορφώνεται προς τα 

προβλεπόμενα από τον παρόντα 

κανονισμό τεχνικά κριτήρια ελέγχου ή για 

την οποία δεν έχουν ακόμη καθοριστεί 

τεχνικά κριτήρια επιλογής, θα πρέπει να 

θεωρείται περιβαλλοντικά βιώσιμη, 

μπορούν να ενημερώνουν την Επιτροπή. 

2. Οι συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές που παρέχουν 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα ως βιώσιμες 

επενδύσεις μπορούν να επιλέξουν να 

δημοσιοποιούν πληροφορίες σχετικά με 

τον τρόπο και τον βαθμό στον οποίο τα 

κριτήρια των βιώσιμων δραστηριοτήτων 

που προβλέπονται στο άρθρο 3 

χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό 

της βιωσιμότητας της επένδυσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  351 

Sirpa Pietikäinen 

 

Πρόταση κανονισμού 
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Άρθρο 4 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές που παρέχουν 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα ως 

περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις, ή ως 

επενδύσεις με παρόμοια χαρακτηριστικά, 

δημοσιοποιούν πληροφορίες σχετικά με 

τον τρόπο και τον βαθμό στον οποίο τα 

κριτήρια των περιβαλλοντικά βιώσιμων 

οικονομικών δραστηριοτήτων που 

προβλέπονται στο άρθρο 3 

χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό 

της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας της 

επένδυσης. Όταν οι συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές θεωρούν ότι 

μια οικονομική δραστηριότητα η οποία 

δεν συμμορφώνεται προς τα 

προβλεπόμενα από τον παρόντα 

κανονισμό τεχνικά κριτήρια ελέγχου ή για 

την οποία δεν έχουν ακόμη καθοριστεί 

τεχνικά κριτήρια επιλογής, θα πρέπει να 

θεωρείται περιβαλλοντικά βιώσιμη, 

μπορούν να ενημερώνουν την Επιτροπή. 

2. Οι συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές που παρέχουν 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα 

δημοσιοποιούν πληροφορίες σχετικά με 

το εάν τα προϊόντα που προσφέρουν 

χαρακτηρίζονται ως περιβαλλοντικά 

βιώσιμες επενδύσεις σύμφωνα με τα 

κριτήρια του άρθρου 3 ή ως επενδύσεις με 

αρνητικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο 

σύμφωνα με τα κριτήρια που 

προβλέπονται στο άρθρο 3α. Όταν οι 

συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές 

αγορές θεωρούν ότι μια οικονομική 

δραστηριότητα για την οποία δεν έχουν 

ακόμη καθοριστεί τεχνικά κριτήρια 

επιλογής θα πρέπει να θεωρείται 

περιβαλλοντικά βιώσιμη, ενημερώνουν την 

Επιτροπή. Οι συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές δεν 

προσφέρουν χρηματοπιστωτικά προϊόντα 

ως περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις ή 

ως επενδύσεις με παρόμοια 

χαρακτηριστικά, εάν τα προϊόντα αυτά 

δεν χαρακτηρίζονται ως περιβαλλοντικά 

βιώσιμα. 

Οι πληροφορίες που δημοσιοποιούνται 

ελέγχονται από ανεξάρτητο ελεγκτή 

προκειμένου να διασφαλίζεται η ακρίβεια, 

όπως ορίζεται στο άρθρο 4α. 

Or. en 

 

Τροπολογία  352 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές που παρέχουν 

2. Οι συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές που παρέχουν 
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χρηματοπιστωτικά προϊόντα ως 

περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις, ή 

ως επενδύσεις με παρόμοια 

χαρακτηριστικά, δημοσιοποιούν 

πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και 

τον βαθμό στον οποίο τα κριτήρια των 

περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών 

δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο 

άρθρο 3 χρησιμοποιούνται για τον 

προσδιορισμό της περιβαλλοντικής 

βιωσιμότητας της επένδυσης. Όταν οι 

συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές 

αγορές θεωρούν ότι μια οικονομική 

δραστηριότητα η οποία δεν 

συμμορφώνεται προς τα προβλεπόμενα 

από τον παρόντα κανονισμό τεχνικά 

κριτήρια ελέγχου ή για την οποία δεν 

έχουν ακόμη καθοριστεί τεχνικά κριτήρια 

επιλογής, θα πρέπει να θεωρείται 

περιβαλλοντικά βιώσιμη, μπορούν να 

ενημερώνουν την Επιτροπή. 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα 

δημοσιοποιούν πληροφορίες προκειμένου 

να προσδιοριστεί ο βαθμός 
περιβαλλοντικής και κοινωνικής 

βιωσιμότητας των προϊόντων αυτών 

σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 3. 

Όταν οι συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές θεωρούν ότι 

μια οικονομική δραστηριότητα η οποία δεν 

συμμορφώνεται προς τα προβλεπόμενα 

από τον παρόντα κανονισμό τεχνικά 

κριτήρια ελέγχου ή για την οποία δεν 

έχουν ακόμη καθοριστεί τεχνικά κριτήρια 

επιλογής, θα πρέπει να θεωρείται 

περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιμη, 

ενημερώνουν την Επιτροπή. Οι 

συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές 

αγορές δεν προσφέρουν 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα ως 

περιβαλλοντικά ή κοινωνικά βιώσιμες 

επενδύσεις ή ως επενδύσεις με παρόμοια 

χαρακτηριστικά, εάν τα προϊόντα αυτά 

δεν χαρακτηρίζονται ως περιβαλλοντικά 

ή κοινωνικά βιώσιμα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  353 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές που παρέχουν 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα ως 

περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις, ή 

ως επενδύσεις με παρόμοια 

χαρακτηριστικά, δημοσιοποιούν 

πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και τον 

βαθμό στον οποίο τα κριτήρια των 

περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών 

δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο 

άρθρο 3 χρησιμοποιούνται για τον 

2. Οι συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές που παρέχουν 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα 

δημοσιοποιούν πληροφορίες σχετικά με 

τον τρόπο με τον οποίο τα κριτήρια των 

περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών 

δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο 

άρθρο 3 και τα κριτήρια των 

περιβαλλοντικά επιζήμιων οικονομικών 

δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο 

άρθρο 3α εφαρμόζονται σε ένα 
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προσδιορισμό της περιβαλλοντικής 

βιωσιμότητας της επένδυσης. Όταν οι 

συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές 

αγορές θεωρούν ότι μια οικονομική 

δραστηριότητα η οποία δεν 

συμμορφώνεται προς τα προβλεπόμενα 

από τον παρόντα κανονισμό τεχνικά 

κριτήρια ελέγχου ή για την οποία δεν 

έχουν ακόμη καθοριστεί τεχνικά κριτήρια 

επιλογής, θα πρέπει να θεωρείται 

περιβαλλοντικά βιώσιμη, μπορούν να 

ενημερώνουν την Επιτροπή. 

χρηματοπιστωτικό προϊόν. Όταν οι 

συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές 

αγορές θεωρούν ότι μια οικονομική 

δραστηριότητα η οποία δεν 

συμμορφώνεται προς τα προβλεπόμενα 

από τον παρόντα κανονισμό τεχνικά 

κριτήρια ελέγχου ή για την οποία δεν 

έχουν ακόμη καθοριστεί τεχνικά κριτήρια 

επιλογής, θα πρέπει να θεωρείται 

περιβαλλοντικά βιώσιμη, μπορούν να 

ενημερώνουν την Επιτροπή. 

Or. en 

 

Τροπολογία  354 

Elena Gentile 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές που παρέχουν 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα ως 

περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις, ή ως 

επενδύσεις με παρόμοια χαρακτηριστικά, 

δημοσιοποιούν πληροφορίες σχετικά με 

τον τρόπο και τον βαθμό στον οποίο τα 

κριτήρια των περιβαλλοντικά βιώσιμων 

οικονομικών δραστηριοτήτων που 

προβλέπονται στο άρθρο 3 

χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό 

της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας της 

επένδυσης. Όταν οι συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές θεωρούν ότι 

μια οικονομική δραστηριότητα η οποία 

δεν συμμορφώνεται προς τα 

προβλεπόμενα από τον παρόντα 

κανονισμό τεχνικά κριτήρια ελέγχου ή για 

την οποία δεν έχουν ακόμη καθοριστεί 

τεχνικά κριτήρια επιλογής, θα πρέπει να 

θεωρείται περιβαλλοντικά βιώσιμη, 

μπορούν να ενημερώνουν την Επιτροπή. 

2. Οι συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές που παρέχουν 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα ως 

περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις, ή ως 

επενδύσεις με παρόμοια χαρακτηριστικά, 

δημοσιοποιούν πληροφορίες σχετικά με 

τον τρόπο και τον βαθμό στον οποίο τα 

κριτήρια των περιβαλλοντικά βιώσιμων 

οικονομικών δραστηριοτήτων που 

προβλέπονται στο άρθρο 3 

χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό 

της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας της 

επένδυσης. Όταν οι συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές θεωρούν ότι 

μια οικονομική δραστηριότητα για την 

οποία δεν έχουν ακόμη καθοριστεί τεχνικά 

κριτήρια επιλογής θα πρέπει να θεωρείται 

περιβαλλοντικά βιώσιμη, ενημερώνουν την 

Επιτροπή. Οι συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές δεν 

προσφέρουν χρηματοπιστωτικά προϊόντα 

ως περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις ή 

ως επενδύσεις με παρόμοια 
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χαρακτηριστικά, εάν τα προϊόντα αυτά 

δεν χαρακτηρίζονται ως περιβαλλοντικά 

βιώσιμα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  355 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές που παρέχουν 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα ως 

περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις, ή ως 

επενδύσεις με παρόμοια χαρακτηριστικά, 

δημοσιοποιούν πληροφορίες σχετικά με 

τον τρόπο και τον βαθμό στον οποίο τα 

κριτήρια των περιβαλλοντικά βιώσιμων 

οικονομικών δραστηριοτήτων που 

προβλέπονται στο άρθρο 3 

χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό 

της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας της 

επένδυσης. Όταν οι συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές θεωρούν ότι 

μια οικονομική δραστηριότητα η οποία 

δεν συμμορφώνεται προς τα 

προβλεπόμενα από τον παρόντα κανονισμό 

τεχνικά κριτήρια ελέγχου ή για την οποία 

δεν έχουν ακόμη καθοριστεί τεχνικά 

κριτήρια επιλογής, θα πρέπει να θεωρείται 

περιβαλλοντικά βιώσιμη, μπορούν να 

ενημερώνουν την Επιτροπή. 

2. Οι συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές που παρέχουν 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα ως 

περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις, ή ως 

επενδύσεις με παρόμοια χαρακτηριστικά, 

δημοσιοποιούν πληροφορίες σχετικά με 

τον τρόπο και τον βαθμό στον οποίο τα 

κριτήρια των περιβαλλοντικά βιώσιμων 

οικονομικών δραστηριοτήτων που 

προβλέπονται στο άρθρο 3 

χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό 

της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας της 

επένδυσης. Όταν οι συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές ή άλλοι 

παράγοντες θεωρούν ότι μια οικονομική 

δραστηριότητα θεωρείται εσφαλμένα ότι 

πληροί ή ότι δεν πληροί τα προβλεπόμενα 

από τον παρόντα κανονισμό τεχνικά 

κριτήρια ελέγχου ή για την οποία δεν 

έχουν ακόμη καθοριστεί τεχνικά κριτήρια 

επιλογής. 

Or. en 

 

Τροπολογία  356 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές που παρέχουν 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα ως 

περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις, ή ως 

επενδύσεις με παρόμοια χαρακτηριστικά, 

δημοσιοποιούν πληροφορίες σχετικά με 

τον τρόπο και τον βαθμό στον οποίο τα 

κριτήρια των περιβαλλοντικά βιώσιμων 

οικονομικών δραστηριοτήτων που 

προβλέπονται στο άρθρο 3 

χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό 

της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας της 

επένδυσης. Όταν οι συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές θεωρούν ότι 

μια οικονομική δραστηριότητα η οποία δεν 

συμμορφώνεται προς τα προβλεπόμενα 

από τον παρόντα κανονισμό τεχνικά 

κριτήρια ελέγχου ή για την οποία δεν 

έχουν ακόμη καθοριστεί τεχνικά κριτήρια 

επιλογής, θα πρέπει να θεωρείται 

περιβαλλοντικά βιώσιμη, μπορούν να 

ενημερώνουν την Επιτροπή. 

2. Οι συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές που παρέχουν 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα ως 

περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις, ή ως 

επενδύσεις με παρόμοια χαρακτηριστικά, 

δημοσιοποιούν πληροφορίες σχετικά με 

τον τρόπο και τον βαθμό στον οποίο τα 

κριτήρια των περιβαλλοντικά βιώσιμων 

οικονομικών δραστηριοτήτων που 

προβλέπονται στο άρθρο 3 

χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό 

της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας της 

επένδυσης. Όταν οι συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές θεωρούν ότι 

μια οικονομική δραστηριότητα η οποία δεν 

συμμορφώνεται προς τα προβλεπόμενα 

από τον παρόντα κανονισμό τεχνικά 

κριτήρια ελέγχου ή για την οποία δεν 

έχουν ακόμη καθοριστεί τεχνικά κριτήρια 

επιλογής, θα πρέπει να θεωρείται 

περιβαλλοντικά βιώσιμη, μπορούν να 

ενημερώνουν την Επιτροπή. Η Επιτροπή 

ενημερώνει, ενδεχομένως, την πλατφόρμα 

για τη βιώσιμη χρηματοδότηση σχετικά 

με τα αιτήματα αυτά των συμμετεχόντων 

στις χρηματοπιστωτικές αγορές. 

Or. en 

 

Τροπολογία  357 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές που παρέχουν 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα ως 

περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις, ή ως 

επενδύσεις με παρόμοια χαρακτηριστικά, 

δημοσιοποιούν πληροφορίες σχετικά με 

2. Οι συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές που παρέχουν 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα ως 

περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις, ή ως 

επενδύσεις με παρόμοια χαρακτηριστικά, 

δημοσιοποιούν πληροφορίες σχετικά με 
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τον τρόπο και τον βαθμό στον οποίο τα 

κριτήρια των περιβαλλοντικά βιώσιμων 

οικονομικών δραστηριοτήτων που 

προβλέπονται στο άρθρο 3 

χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό 

της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας της 

επένδυσης. Όταν οι συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές θεωρούν ότι 

μια οικονομική δραστηριότητα η οποία δεν 

συμμορφώνεται προς τα προβλεπόμενα 

από τον παρόντα κανονισμό τεχνικά 

κριτήρια ελέγχου ή για την οποία δεν 

έχουν ακόμη καθοριστεί τεχνικά κριτήρια 

επιλογής, θα πρέπει να θεωρείται 

περιβαλλοντικά βιώσιμη, μπορούν να 

ενημερώνουν την Επιτροπή. 

τον τρόπο και τον βαθμό στον οποίο τα 

κριτήρια των περιβαλλοντικά βιώσιμων 

οικονομικών δραστηριοτήτων που 

προβλέπονται στο άρθρο 3 

χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό 

της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας της 

επένδυσης. Όταν οι συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές θεωρούν ότι 

μια οικονομική δραστηριότητα η οποία δεν 

συμμορφώνεται προς τα προβλεπόμενα 

από τον παρόντα κανονισμό τεχνικά 

κριτήρια ελέγχου ή για την οποία δεν 

έχουν ακόμη καθοριστεί τεχνικά κριτήρια 

επιλογής, θα πρέπει να θεωρείται 

περιβαλλοντικά βιώσιμη, μπορούν να 

ενημερώνουν την Επιτροπή. Επομένως η 

Επιτροπή πρέπει αμέσως να διαβιβάσει 

αυτήν την πληροφορία στην πλατφόρμα 

βιώσιμης χρηματοδότησης. 

Or. fr 

Τροπολογία  358 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές που παρέχουν 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα ως 

περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις, ή ως 

επενδύσεις με παρόμοια χαρακτηριστικά, 

δημοσιοποιούν πληροφορίες σχετικά με 

τον τρόπο και τον βαθμό στον οποίο τα 

κριτήρια των περιβαλλοντικά βιώσιμων 

οικονομικών δραστηριοτήτων που 

προβλέπονται στο άρθρο 3 

χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό 

της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας της 

επένδυσης. Όταν οι συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές θεωρούν ότι 

μια οικονομική δραστηριότητα η οποία δεν 

συμμορφώνεται προς τα προβλεπόμενα 

από τον παρόντα κανονισμό τεχνικά 

κριτήρια ελέγχου ή για την οποία δεν 

2. Οι συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές που παρέχουν 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα ως 

περιβαλλοντικά ή κοινωνικά βιώσιμες 

επενδύσεις, ή ως επενδύσεις με παρόμοια 

χαρακτηριστικά, δημοσιοποιούν 

πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και τον 

βαθμό στον οποίο τα κριτήρια των 

περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών 

δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο 

άρθρο 3 και τα κριτήρια των κοινωνικά 

βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων 

που προβλέπονται στο άρθρο 3α 
χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό 

της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας της 

επένδυσης. Όταν οι συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές θεωρούν ότι 

μια οικονομική δραστηριότητα η οποία δεν 



 

AM\1172566EL.docx 175/196 PE632.153v01-00 

 EL 

έχουν ακόμη καθοριστεί τεχνικά κριτήρια 

επιλογής, θα πρέπει να θεωρείται 

περιβαλλοντικά βιώσιμη, μπορούν να 

ενημερώνουν την Επιτροπή. 

συμμορφώνεται προς τα προβλεπόμενα 

από τον παρόντα κανονισμό τεχνικά 

κριτήρια ελέγχου ή για την οποία δεν 

έχουν ακόμη καθοριστεί τεχνικά κριτήρια 

επιλογής, θα πρέπει να θεωρείται 

περιβαλλοντικά βιώσιμη ή κοινωνικά 

βιώσιμη, μπορούν να ενημερώνουν την 

Επιτροπή. 

Or. en 

 

Τροπολογία  359 

Kay Swinburne 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές που παρέχουν 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα ως 

περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις, ή ως 

επενδύσεις με παρόμοια χαρακτηριστικά, 

δημοσιοποιούν πληροφορίες σχετικά με 

τον τρόπο και τον βαθμό στον οποίο τα 

κριτήρια των περιβαλλοντικά βιώσιμων 

οικονομικών δραστηριοτήτων που 

προβλέπονται στο άρθρο 3 

χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό 

της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας της 

επένδυσης. Όταν οι συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές θεωρούν ότι 

μια οικονομική δραστηριότητα η οποία δεν 

συμμορφώνεται προς τα προβλεπόμενα 

από τον παρόντα κανονισμό τεχνικά 

κριτήρια ελέγχου ή για την οποία δεν 

έχουν ακόμη καθοριστεί τεχνικά κριτήρια 

επιλογής, θα πρέπει να θεωρείται 

περιβαλλοντικά βιώσιμη, μπορούν να 

ενημερώνουν την Επιτροπή. 

2. Οι συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές που παρέχουν 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή εταιρικά 

ομόλογα ως περιβαλλοντικά βιώσιμες 

επενδύσεις, ή ως επενδύσεις με παρόμοια 

χαρακτηριστικά, δημοσιοποιούν 

πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και τον 

βαθμό στον οποίο τα κριτήρια των 

περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών 

δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο 

άρθρο 3 χρησιμοποιούνται για τον 

προσδιορισμό της περιβαλλοντικής 

βιωσιμότητας της επένδυσης. Όταν οι 

συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές 

αγορές θεωρούν ότι μια οικονομική 

δραστηριότητα η οποία δεν 

συμμορφώνεται προς τα προβλεπόμενα 

από τον παρόντα κανονισμό τεχνικά 

κριτήρια ελέγχου ή για την οποία δεν 

έχουν ακόμη καθοριστεί τεχνικά κριτήρια 

επιλογής, θα πρέπει να θεωρείται 

περιβαλλοντικά βιώσιμη, μπορούν να 

ενημερώνουν την Επιτροπή. 

Or. en 
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Τροπολογία  360 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές που παρέχουν 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα ως 

περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις, ή ως 

επενδύσεις με παρόμοια χαρακτηριστικά, 

δημοσιοποιούν πληροφορίες σχετικά με 

τον τρόπο και τον βαθμό στον οποίο τα 

κριτήρια των περιβαλλοντικά βιώσιμων 

οικονομικών δραστηριοτήτων που 

προβλέπονται στο άρθρο 3 

χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό 

της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας της 

επένδυσης. Όταν οι συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές θεωρούν ότι 

μια οικονομική δραστηριότητα η οποία δεν 

συμμορφώνεται προς τα προβλεπόμενα 

από τον παρόντα κανονισμό τεχνικά 

κριτήρια ελέγχου ή για την οποία δεν 

έχουν ακόμη καθοριστεί τεχνικά κριτήρια 

επιλογής, θα πρέπει να θεωρείται 

περιβαλλοντικά βιώσιμη, μπορούν να 

ενημερώνουν την Επιτροπή. 

2. Οι συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές που παρέχουν 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα τα οποία 

διατίθενται στην αγορά ως 

περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις, ή ως 

επενδύσεις με παρόμοια χαρακτηριστικά, 

δημοσιοποιούν πληροφορίες σχετικά με 

τον τρόπο και τον βαθμό στον οποίο τα 

κριτήρια των περιβαλλοντικά βιώσιμων 

οικονομικών δραστηριοτήτων που 

προβλέπονται στο άρθρο 3 

χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό 

της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας της 

επένδυσης. Όταν οι συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές θεωρούν ότι 

μια οικονομική δραστηριότητα η οποία δεν 

συμμορφώνεται προς τα προβλεπόμενα 

από τον παρόντα κανονισμό τεχνικά 

κριτήρια ελέγχου ή για την οποία δεν 

έχουν ακόμη καθοριστεί τεχνικά κριτήρια 

επιλογής, θα πρέπει να θεωρείται 

περιβαλλοντικά βιώσιμη, μπορούν να 

ενημερώνουν την Επιτροπή. 

Or. en 

 

Τροπολογία  361 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 β (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2β. Ο παρών κανονισμός δεν 

επιβάλλει καμία απαίτηση 

δημοσιοποίησης που προβλέπεται στο 

πλαίσιο της [πρότασης κανονισμού της 
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Επιτροπής για τις γνωστοποιήσεις 

σχετικά με τις αειφόρες επενδύσεις και 

τους κινδύνους βιωσιμότητας και για την 

τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 

2016/2341]. 

Or. en 

 

Τροπολογία  362 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Ο παρών κανονισμός δεν επιβάλλει καμία 

απαίτηση στο πλαίσιο του [Υπηρεσία 

Εκδόσεων: να προστεθεί αναφορά στον 

κανονισμό για τις γνωστοποιήσεις 

σχετικά με τις αειφόρες επενδύσεις και 

τους κινδύνους βιωσιμότητας και για την 

τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 

2016/2341]. 

Or. en 

 

Τροπολογία  363 

Sirpa Pietikäinen 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα) 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 β α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Οι συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές 

χρησιμοποιούν την υπηρεσία τρίτου 

μέρους που έχει εξουσιοδοτηθεί δυνάμει 

του άρθρου 4α να ελέγχει κατά πόσο τα 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα 

συμμορφώνονται με τα κριτήρια του 

άρθρου 3 για τις περιβαλλοντικά βιώσιμες 
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οικονομικές δραστηριότητες. Ωστόσο, η 

χρήση της υπηρεσίας αυτής δεν 

επηρεάζει, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, 

την ευθύνη του συμμετέχοντος σε 

χρηματοπιστωτικές αγορές όσον αφορά 

τις νομικές υποχρεώσεις του δυνάμει του 

παρόντος κανονισμού. Όταν ο 

συμμετέχων στις χρηματοπιστωτικές 

αγορές χρησιμοποιεί την υπηρεσία τρίτου 

μέρους που έχει εξουσιοδοτηθεί δυνάμει 

του άρθρου 4α να αξιολογεί κατά πόσο τα 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα 

συμμορφώνονται με τα κριτήρια που 

προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο, η 

δημοσιοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 4 

παράγραφος 2 περιλαμβάνει δήλωση 

σύμφωνα με την οποία η συμμόρφωση με 

τα κριτήρια των περιβαλλοντικά 

βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων 

επιβεβαιώθηκε από το συγκεκριμένο 

εξουσιοδοτημένο τρίτο μέρος. Η 

κοινοποίηση περιλαμβάνει την ονομασία 

του εξουσιοδοτημένου τρίτου μέρους και 

τον τόπο εγκατάστασής του. 

Or. en 

 

Τροπολογία  364 

Bas Eickhout 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Οι συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές 

χρησιμοποιούν την υπηρεσία τρίτου 

μέρους που έχει εξουσιοδοτηθεί δυνάμει 

του άρθρου 4α να ελέγχει τη συμμόρφωση 

με τις απαιτήσεις της παραγράφου 2. Τα 

πιστωτικά ιδρύματα χρησιμοποιούν την 

υπηρεσία τρίτου μέρους που έχει 

εξουσιοδοτηθεί δυνάμει του άρθρου 4α να 

ελέγχει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις 

της παραγράφου 2a. 



 

AM\1172566EL.docx 179/196 PE632.153v01-00 

 EL 

 Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου, η 

χρήση της υπηρεσίας αυτής δεν 

επηρεάζει, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, 

την ευθύνη του συμμετέχοντος σε 

χρηματοπιστωτικές αγορές όσον αφορά 

τις νομικές υποχρεώσεις του δυνάμει του 

παρόντος κανονισμού. Η απαίτηση 

δημοσιοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 4 

παράγραφοι 2 και 2α περιλαμβάνει 

δήλωση σύμφωνα με την οποία η 

συμμόρφωση με τις απαιτήσεις αυτών 

των παραγράφων επιβεβαιώθηκε από το 

συγκεκριμένο εξουσιοδοτημένο τρίτο 

μέρος. Η κοινοποίηση περιλαμβάνει την 

ονομασία του εξουσιοδοτημένου τρίτου 

μέρους και τον τόπο εγκατάστασής του. 

Or. en 

 

Τροπολογία  365 

Barbara Kappel 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Ο συμμετέχων στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές ο οποίος 

παρέχει χρηματοπιστωτικά προϊόντα ως 

περιβαλλοντικά βιώσιμα ή ως επενδύσεις 

με παρόμοια χαρακτηριστικά δεν είναι 

υπεύθυνος για την εσφαλμένη αξιολόγηση 

της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας μιας 

επένδυσης, εάν η αξιολόγηση έχει 

πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα 

γνωστοποιηθέντα κριτήρια. Ο 

συμμετέχων στις χρηματοπιστωτικές 

αγορές δεν έχει υποχρέωση να επαληθεύει 

τις πληροφορίες που δημοσιεύονται από 

τις επιχειρήσεις σχετικά με τις 

οικονομικές δραστηριότητές τους, αλλά 

επιτρέπεται να χρησιμοποιεί αυτές τις 

πληροφορίες για την αξιολόγηση της 

περιβαλλοντικής βιωσιμότητας της 

επένδυσης. 
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Or. en 

 

Τροπολογία  366 

Herbert Dorfmann 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Οι επιχειρήσεις είναι υπεύθυνες 

για την πιστοποίηση των συγκεκριμένων 

οικονομικών δραστηριοτήτων τους βάσει 

της κατ´ εξουσιοδότηση πράξης που 

αναφέρεται στην παράγραφο 2. 

Or. en 

 

Τροπολογία  367 

Κώστας Μαυρίδης 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Οι επιχειρήσεις είναι υπεύθυνες 

για την πιστοποίηση των συγκεκριμένων 

οικονομικών δραστηριοτήτων τους βάσει 

της κατ´ εξουσιοδότηση πράξης που 

αναφέρεται στην παράγραφο 2. 

Or. en 

 

Τροπολογία  368 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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 2α. Η Επιτροπή ενημερώνει αμέσως 

την πλατφόρμα για τη βιώσιμη 

χρηματοδότηση σχετικά με το αίτημα 

των συμμετεχόντων στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές. 

Or. en 

 

Τροπολογία  369 

Markus Ferber 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 

άρθρο 16 για τη συμπλήρωση της 

παραγράφου 2, ώστε να διευκρινίζει τις 

πληροφορίες που απαιτούνται 

προκειμένου να επιτυγχάνεται 

συμμόρφωση προς την εν λόγω 

παράγραφο, λαμβάνοντας υπόψη τα 

τεχνικά κριτήρια ελέγχου που θεσπίζονται 

σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Οι 

εν λόγω πληροφορίες επιτρέπουν στους 

επενδυτές να προσδιορίζουν: 

διαγράφεται 

α) το ποσοστό των συμμετοχών που 

ανήκουν σε επιχειρήσεις οι οποίες ασκούν 

περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 

δραστηριότητες· 

 

β) το μερίδιο της επένδυσης που 

χρηματοδοτεί περιβαλλοντικά βιώσιμες 

οικονομικές δραστηριότητες ως ποσοστό 

επί του συνόλου των οικονομικών 

δραστηριοτήτων. 

 

Or. en 

 

Τροπολογία  370 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 

άρθρο 16 για τη συμπλήρωση της 

παραγράφου 2, ώστε να διευκρινίζει τις 

πληροφορίες που απαιτούνται προκειμένου 

να επιτυγχάνεται συμμόρφωση προς την εν 

λόγω παράγραφο, λαμβάνοντας υπόψη τα 

τεχνικά κριτήρια ελέγχου που θεσπίζονται 

σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Οι εν 

λόγω πληροφορίες επιτρέπουν στους 

επενδυτές να προσδιορίζουν: 

3. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 

άρθρο 16 για τη συμπλήρωση της 

παραγράφου 2, ώστε να διευκρινίζει τις 

πληροφορίες που απαιτούνται προκειμένου 

να επιτυγχάνεται συμμόρφωση προς την εν 

λόγω παράγραφο, λαμβάνοντας υπόψη τη 

διαθεσιμότητα των σχετικών 

πληροφοριών και τα τεχνικά κριτήρια 

ελέγχου που θεσπίζονται σύμφωνα με τον 

παρόντα κανονισμό. Οι εν λόγω 

πληροφορίες επιτρέπουν στους επενδυτές 

να προσδιορίζουν: 

Or. en 

 

Τροπολογία  371 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 

άρθρο 16 για τη συμπλήρωση της 

παραγράφου 2, ώστε να διευκρινίζει τις 

πληροφορίες που απαιτούνται προκειμένου 

να επιτυγχάνεται συμμόρφωση προς την εν 

λόγω παράγραφο, λαμβάνοντας υπόψη τα 

τεχνικά κριτήρια ελέγχου που θεσπίζονται 

σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Οι εν 

λόγω πληροφορίες επιτρέπουν στους 

επενδυτές να προσδιορίζουν: 

3. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 

άρθρο 16 για τη συμπλήρωση της 

παραγράφου 2, ώστε να διευκρινίζει τις 

πληροφορίες που απαιτούνται προκειμένου 

να επιτυγχάνεται συμμόρφωση προς την εν 

λόγω παράγραφο, λαμβάνοντας υπόψη τα 

τεχνικά κριτήρια ελέγχου που θεσπίζονται 

σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Οι εν 

λόγω πληροφορίες ενδέχεται να 

επιτρέπουν στους επενδυτές να 

προσδιορίζουν: 

Or. en 
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Τροπολογία  372 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) το ποσοστό των συμμετοχών που 

ανήκουν σε επιχειρήσεις οι οποίες ασκούν 

περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 

δραστηριότητες· 

α) το ποσοστό των συμμετοχών που 

ανήκουν σε επιχειρήσεις οι οποίες ασκούν 

βιώσιμες δραστηριότητες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  373 

Elena Gentile 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) το ποσοστό των συμμετοχών που 

ανήκουν σε επιχειρήσεις οι οποίες ασκούν 

περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 

δραστηριότητες· 

α) το ποσοστό των συμμετοχών που 

ανήκουν σε επιχειρήσεις οι οποίες ασκούν 

περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιμες 

οικονομικές δραστηριότητες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  374 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) το ποσοστό των συμμετοχών που 

ανήκουν σε επιχειρήσεις οι οποίες ασκούν 

περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 

δραστηριότητες· 

α) το ποσοστό των συμμετοχών που 

ανήκουν σε επιχειρήσεις οι οποίες ασκούν 

περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιμες 

οικονομικές δραστηριότητες· 

Or. en 
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Τροπολογία  375 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο -α α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) το ποσοστό των συμμετοχών που 

ανήκουν σε επιχειρήσεις οι οποίες ασκούν 

περιβαλλοντικά επιζήμιες οικονομικές 

δραστηριότητες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  376 

Barbara Kappel 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) το μερίδιο της επένδυσης που 

χρηματοδοτεί περιβαλλοντικά βιώσιμες 

οικονομικές δραστηριότητες ως ποσοστό 

επί του συνόλου των οικονομικών 

δραστηριοτήτων. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  377 

Κώστας Μαυρίδης 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) το μερίδιο της επένδυσης που 

χρηματοδοτεί περιβαλλοντικά βιώσιμες 

οικονομικές δραστηριότητες ως ποσοστό 

επί του συνόλου των οικονομικών 

διαγράφεται 
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δραστηριοτήτων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  378 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) το μερίδιο της επένδυσης που 

χρηματοδοτεί περιβαλλοντικά βιώσιμες 

οικονομικές δραστηριότητες ως ποσοστό 

επί του συνόλου των οικονομικών 

δραστηριοτήτων. 

β) το μερίδιο της επένδυσης που 

χρηματοδοτεί βιώσιμες δραστηριότητες ως 

ποσοστό επί του συνόλου των οικονομικών 

δραστηριοτήτων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  379 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) το μερίδιο της επένδυσης που 

χρηματοδοτεί περιβαλλοντικά βιώσιμες 

οικονομικές δραστηριότητες ως ποσοστό 

επί του συνόλου των οικονομικών 

δραστηριοτήτων. 

β) το μερίδιο της επένδυσης που 

χρηματοδοτεί περιβαλλοντικά και 

κοινωνικά βιώσιμες οικονομικές 

δραστηριότητες ως ποσοστό επί του 

συνόλου των οικονομικών 

δραστηριοτήτων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  380 

Elena Gentile 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο β 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) το μερίδιο της επένδυσης που 

χρηματοδοτεί περιβαλλοντικά βιώσιμες 

οικονομικές δραστηριότητες ως ποσοστό 

επί του συνόλου των οικονομικών 

δραστηριοτήτων. 

β) το μερίδιο της επένδυσης που 

χρηματοδοτεί περιβαλλοντικά και 

κοινωνικά βιώσιμες οικονομικές 

δραστηριότητες ως ποσοστό επί του 

συνόλου των οικονομικών 

δραστηριοτήτων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  381 

Κώστας Μαυρίδης 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) Τα κράτη μέλη, σε στενή 

συνεργασία με την οικεία ΕΕΑ, 

παρακολουθούν τις πληροφορίες που 

αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 2α. 

Μετά τη γνωστοποίηση των εν λόγω 

πληροφοριών, οι συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές υποβάλλουν 

έκθεση στην οικεία αρμόδια εθνική αρχή, 

η οποία την κοινοποιεί αμελλητί στην 

οικεία ΕΕΑ. Όταν η οικεία αρμόδια 

εθνική αρχή ή η οικεία ΕΕΑ διαφωνεί με 

τις πληροφορίες που υποβάλλονται 

σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 2α, οι 

συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές 

αγορές επανεξετάζουν και διορθώνουν τις 

κοινοποιηθείσες πληροφορίες. 

Or. en 

 

Τροπολογία  382 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) το μερίδιο της επένδυσης που 

χρηματοδοτεί περιβαλλοντικά επιζήμιες 

οικονομικές δραστηριότητες ως ποσοστό 

επί του συνόλου των οικονομικών 

δραστηριοτήτων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  383 

Markus Ferber 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η Επιτροπή εκδίδει την κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με την 

παράγραφο 3 έως τις 31 Δεκεμβρίου 

2019, ώστε να διασφαλιστεί η έναρξη 

ισχύος της την 1η Ιουλίου 2020. Η 

Επιτροπή δύναται να τροποποιήσει την 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, ιδίως υπό το 

πρίσμα των τροποποιήσεων των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων που εκδίδονται 

σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2, 

το άρθρο 7 παράγραφος 2, το άρθρο 8 

παράγραφος 2, το άρθρο 9 παράγραφος 2, 

το άρθρο 10 παράγραφος 2 και το άρθρο 

11 παράγραφος 2. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  384 

Bas Eickhout 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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 Άρθρο 4α 

 Έλεγχος των περιβαλλοντικά βιώσιμων 

επενδύσεων από τρίτο μέρος 

 Το τρίτο μέρος που αναφέρεται στο 

άρθρο 4 παράγραφος 2β εξουσιοδοτείται 

από την ΕΑΚΑΑ να αξιολογεί τη 

συμμόρφωση των χρηματοπιστωτικών 

προϊόντων με τα κριτήρια που 

προβλέπονται στο άρθρο 3 και 3α, εάν 

πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:  

 α) το τρίτο μέρος είναι νομικό πρόσωπο 

εγκατεστημένο στην Ένωση·  

 β) το τρίτο μέρος επιβάλλει αποκλειστικά 

τέλη χωρίς διακρίσεις και βάσει του 

κόστους στους συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές των οποίων 

τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα αξιολογεί 

το τρίτο μέρος, χωρίς διαφοροποίηση 

των τελών ανάλογα με τα αποτελέσματα 

της αξιολόγησης ή σε σχέση με αυτά. Οι 

τιμές και τα τέλη που συνδέονται με 

αυτές τις υπηρεσίες αξιολόγησης 

δημοσιοποιούνται για κάθε παρεχόμενη 

υπηρεσία χωριστά, 

συμπεριλαμβανομένων των εκπτώσεων 

και των επιστροφών, καθώς και των 

όρων παροχής του οφέλους των εν λόγω 

μειώσεων. Το τρίτο μέρος επιτρέπει 

στους δυνητικούς πελάτες και στους 

πελάτες να αξιολογούν συγκεκριμένες 

υπηρεσίες χωριστά·  

 γ) η απόδοση των άλλων δραστηριοτήτων 

του τρίτου μέρους δεν διακινδυνεύει την 

ανεξαρτησία ή την ακεραιότητα της 

αξιολόγησής του·  

 δ) το τρίτο μέρος αποδεικνύει επαρκή 

οικονομική ευρωστία που 

χρηματοδοτείται από ίδια κεφάλαια 

προκειμένου να συνεχίσει να παρέχει 

υπηρεσίες σε συνθήκες δρώσας 

οικονομικής κατάστασης χωρίς κίνδυνο 

διακύβευσης της ανεξαρτησίας ή της 

ακεραιότητας της αξιολόγησής του· 

 ε) το τρίτο μέρος ή οποιαδήποτε 

συνδεδεμένη οντότητα, όπως αναφέρεται 
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στην παράγραφο 9 στοιχείο β) του 

διεθνούς λογιστικού προτύπου 24 

(«Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων 

μερών») στο παράρτημα του κανονισμού 

της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 1126/2008, δεν 

παρέχει καμία μορφή συμβουλευτικής, 

ελεγκτικής ή ισοδύναμης υπηρεσίας στον 

συμμετέχοντα στις χρηματοπιστωτικές 

αγορές ο οποίος συμμετέχει στην 

ανάπτυξη, τη διάθεση στην αγορά, τη 

διανομή ή την πώληση του σχετικού 

χρηματοπιστωτικού προϊόντος· 

 στ) το τρίτο μέρος τηρεί αναγνωρισμένο 

κώδικα δεοντολογίας στον τομέα της 

εταιρικής διακυβέρνησης ή αρχές 

χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης· 

 ζ) τα μέλη του διοικητικού οργάνου, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 

σημείο 36 της οδηγίας για τις αγορές 

χρηματοπιστωτικών μέσων ΙΙ, του τρίτου 

μέρους διαθέτουν επαγγελματικά 

προσόντα, εκπαίδευση, γνώσεις και 

εμπειρία κατάλληλα για το έργο του 

τρίτου μέρους, χαίρουν υπόληψης και 

χαρακτηρίζονται από ακεραιότητα· 

 η) το διοικητικό όργανο του τρίτου 

μέρους περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα 

τρίτο και όχι λιγότερα από δύο 

ανεξάρτητα μέλη· 

 θ) το τρίτο μέρος λαμβάνει όλα τα 

αναγκαία μέτρα προκειμένου να 

διασφαλίσει ότι ο έλεγχος της 

συμμόρφωσης με τα κριτήρια των 

άρθρων 3 και 3α δεν επηρεάζεται από 

οποιαδήποτε υφιστάμενη ή δυνητική 

σύγκρουση συμφερόντων ή 

επιχειρηματική σχέση στην οποία 

εμπλέκεται το τρίτο μέρος, μητρική, 

τελική μητρική ή οποιαδήποτε άλλη 

συνδεδεμένη οντότητά του, μέτοχοι ή 

εταίροι του, διευθυντικά στελέχη, 

υπάλληλοι ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό 

πρόσωπο του οποίου οι υπηρεσίες 

τίθενται στη διάθεση ή υπό τον έλεγχο 

του τρίτου μέρους. Για τον σκοπό αυτό, 

το τρίτο μέρος δημιουργεί, συντηρεί, 
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επιβάλλει την εφαρμογή και τεκμηριώνει 

ένα σύστημα αποτελεσματικού 

εσωτερικού ελέγχου που διέπει την 

εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών για 

τον εντοπισμό και την πρόληψη 

ενδεχομένων συγκρούσεων συμφερόντων. 

Ενδεχόμενες ή υφιστάμενες συγκρούσεις 

συμφερόντων που έχουν εντοπιστεί 

εξαλείφονται ή μετριάζονται, 

γνωστοποιούνται δε χωρίς καθυστέρηση. 

Το τρίτο μέρος δημιουργεί, συντηρεί, 

επιβάλλει την εφαρμογή και τεκμηριώνει 

κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες 

προκειμένου να διασφαλίσει την 

ανεξαρτησία της αξιολόγησης των 

κριτηρίων που αναφέρονται στα άρθρα 3 

και 3α. Το τρίτο μέρος παρακολουθεί και 

επανεξετάζει σε περιοδικά διαστήματα 

τις εν λόγω πολιτικές και διαδικασίες 

προκειμένου να αξιολογείται η 

αποτελεσματικότητά τους και να 

εκτιμάται αν είναι απαραίτητο να 

επικαιροποιηθούν· και 

 ι) το τρίτο μέρος μπορεί να αποδείξει ότι 

διαθέτει κατάλληλες μεθοδολογίες, 

επιχειρησιακές εγγυήσεις και εσωτερικές 

διαδικασίες που του επιτρέπουν να 

αξιολογήσει τη συμμόρφωση με τα 

κριτήρια που αναφέρονται στα άρθρα 3 

και 3α.  

 2. Ένα εξουσιοδοτημένο τρίτο μέρος 

πληροί ανά πάσα στιγμή τους όρους για 

την εξουσιοδότηση που προβλέπονται 

στην παράγραφο 1. Τρίτο μέρος που έχει 

εξουσιοδοτηθεί σύμφωνα με την 

παράγραφο 1 ενημερώνει αμελλητί την 

ΕΑΚΑΑ σχετικά με οποιαδήποτε 

ουσιαστική τροποποίηση των 

πληροφοριών που παρέχονται δυνάμει 

της εν λόγω παραγράφου ή σχετικά με 

οποιαδήποτε άλλη αλλαγή που θα 

μπορούσε εύλογα να θεωρηθεί ότι 

επηρεάζει την αξιολόγηση της ΕΑΚΑΑ. 

 3. Η ΕΑΚΑΑ επιβάλλει τέλη στο τρίτο 

μέρος που προβλέπεται στην παράγραφο 

1, ώστε να καλυφθούν οι αναγκαίες 

δαπάνες για την αξιολόγηση των 
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αιτήσεων για την εξουσιοδότηση και για 

τον επακόλουθο έλεγχο της συμμόρφωσης 

με τους όρους εξουσιοδότησης που 

καθορίζονται στην παράγραφο 1. 

 4. Η εξουσιοδότηση του τρίτου μέρους 

σύμφωνα με το παρόν άρθρο ισχύει για 

όλη την επικράτεια της Ένωσης.  

 5. Η ΕΑΚΑΑ ανακαλεί την 

εξουσιοδότηση όταν: 

 α. το τρίτο μέρος παραιτηθεί ρητώς από 

αυτήν· 

 β. το τρίτο μέρος έλαβε εξουσιοδότηση 

βάσει ψευδών δηλώσεων ή με 

οποιονδήποτε άλλο παράτυπο τρόπο· 

 γ. η ΕΑΚΑΑ κρίνει ότι το τρίτο μέρος δεν 

πληροί πλέον τους όρους της παραγράφου 

1· 

 6. Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια 

ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων 

διευκρινίζοντας τις πληροφορίες που 

πρέπει να παρέχονται στην αίτηση για την 

εξουσιοδότηση τρίτου μέρους σύμφωνα 

με την παράγραφο 1. 

 Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει αυτά τα σχέδια 

ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην 

Επιτροπή έως [12 μήνες από την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

κανονισμού]. 

 7. Η Επιτροπή εκδίδει κανονισμό για τα 

τέλη. Ο κανονισμός καθορίζει ειδικότερα 

το είδος των τελών και τα θέματα για τα 

οποία επιβάλλονται, το ύψος τους και τον 

τρόπο καταβολής τους. Το ύψος του 

τέλους που επιβάλλεται σε τρίτο μέρος 

καλύπτει όλες τις διοικητικές δαπάνες 

και είναι ανάλογο προς τον κύκλο 

εργασιών του τρίτου μέρους.  

 8. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 

να συμπληρώσει τον παρόντα κανονισμό 

εγκρίνοντας τα ρυθμιστικά τεχνικά 

πρότυπα που προβλέπονται στην 

παρούσα παράγραφο σύμφωνα με τη 

διαδικασία των άρθρων 10 έως 14 του 
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κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010. 

Or. en 

 

Τροπολογία  385 

Sirpa Pietikäinen 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 4α 

 Έλεγχος των περιβαλλοντικά βιώσιμων 

επενδύσεων από τρίτο μέρος 

 1. Το τρίτο μέρος που αναφέρεται στο 

άρθρο 4 εδάφιο 2 στοιχείο βα) 

εξουσιοδοτείται από την ΕΑΚΑΑ να 

αξιολογεί τη συμμόρφωση των 

χρηματοπιστωτικών προϊόντων με τα 

κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 3. 

Η ΕΑΚΑΑ χορηγεί την εξουσιοδότηση 

εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

 α) το τρίτο μέρος είναι νομικό πρόσωπο 

εγκατεστημένο στην Ένωση·  

 β) το τρίτο μέρος επιβάλλει αποκλειστικά 

τέλη χωρίς διακρίσεις και βάσει του 

κόστους στους συμμετέχοντες στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές των οποίων 

τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα αξιολογεί 

το τρίτο μέρος, χωρίς διαφοροποίηση 

των τελών ανάλογα με τα αποτελέσματα 

της αξιολόγησης ή σε σχέση με αυτά. Οι 

τιμές και τα τέλη που συνδέονται με 

αυτές τις υπηρεσίες αξιολόγησης 

δημοσιοποιούνται για κάθε παρεχόμενη 

υπηρεσία χωριστά, 

συμπεριλαμβανομένων των εκπτώσεων 

και των επιστροφών, καθώς και των 

όρων παροχής του οφέλους των εν λόγω 

μειώσεων. Το τρίτο μέρος επιτρέπει 

στους δυνητικούς πελάτες και στους 

πελάτες να αξιολογούν συγκεκριμένες 
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υπηρεσίες χωριστά·  

 γ) η απόδοση των άλλων δραστηριοτήτων 

του τρίτου μέρους δεν διακινδυνεύει την 

ανεξαρτησία ή την ακεραιότητα της 

αξιολόγησής του· 

 δ) το τρίτο μέρος αποδεικνύει επαρκή 

οικονομική ευρωστία που 

χρηματοδοτείται από ίδια κεφάλαια 

προκειμένου να συνεχίσει να παρέχει 

υπηρεσίες σε συνθήκες δρώσας 

οικονομικής κατάστασης χωρίς κίνδυνο 

διακύβευσης της ανεξαρτησίας ή της 

ακεραιότητας της αξιολόγησής του·  

 ε) το τρίτο μέρος ή οποιαδήποτε 

συνδεδεμένη οντότητα, όπως αναφέρεται 

στην παράγραφο 9 στοιχείο β) του 

διεθνούς λογιστικού προτύπου 24 

(«Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων 

μερών») στο παράρτημα του κανονισμού 

της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 1126/2008[1], 

δεν παρέχει καμία μορφή 

συμβουλευτικής, ελεγκτικής ή 

ισοδύναμης υπηρεσίας στον 

συμμετέχοντα στις χρηματοπιστωτικές 

αγορές ο οποίος συμμετέχει στην 

ανάπτυξη, τη διάθεση στην αγορά, τη 

διανομή ή την πώληση του σχετικού 

χρηματοπιστωτικού προϊόντος·  

 στ) το τρίτο μέρος τηρεί αναγνωρισμένο 

κώδικα δεοντολογίας στον τομέα της 

εταιρικής διακυβέρνησης ή αρχές 

χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης·  

 ζ) τα μέλη του διοικητικού οργάνου, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 

σημείο 36 της οδηγίας για τις αγορές 

χρηματοπιστωτικών μέσων ΙΙ [2], του 

τρίτου μέρους διαθέτουν επαγγελματικά 

προσόντα, εκπαίδευση, γνώσεις και 

εμπειρία κατάλληλα για το έργο του 

τρίτου μέρους, χαίρουν υπόληψης και 

χαρακτηρίζονται από ακεραιότητα· 

 η) το διοικητικό όργανο του τρίτου 

μέρους περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα 

τρίτο και όχι λιγότερα από δύο 

ανεξάρτητα μέλη· 



 

PE632.153v01-00 194/196 AM\1172566EL.docx 

EL 

 θ) το τρίτο μέρος λαμβάνει όλα τα 

αναγκαία μέτρα προκειμένου να 

διασφαλίσει ότι ο έλεγχος της 

συμμόρφωσης με τα κριτήρια του άρθρου 

3 για τις περιβαλλοντικά βιώσιμες 

οικονομικές δραστηριότητες δεν 

επηρεάζεται από οποιαδήποτε 

υφιστάμενη ή δυνητική σύγκρουση 

συμφερόντων ή επιχειρηματική σχέση 

στην οποία εμπλέκεται το τρίτο μέρος, 

μητρική, τελική μητρική ή οποιαδήποτε 

άλλη συνδεδεμένη οντότητά του, μέτοχοι 

ή εταίροι του, διευθυντικά στελέχη, 

υπάλληλοι ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό 

πρόσωπο του οποίου οι υπηρεσίες 

τίθενται στη διάθεση ή υπό τον έλεγχο 

του τρίτου μέρους. Για τον σκοπό αυτό, 

το τρίτο μέρος δημιουργεί, συντηρεί, 

επιβάλλει την εφαρμογή και τεκμηριώνει 

ένα σύστημα αποτελεσματικού 

εσωτερικού ελέγχου που διέπει την 

εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών για 

τον εντοπισμό και την πρόληψη 

ενδεχομένων συγκρούσεων συμφερόντων. 

Ενδεχόμενες ή υφιστάμενες συγκρούσεις 

συμφερόντων που έχουν εντοπιστεί 

εξαλείφονται ή μετριάζονται, 

γνωστοποιούνται δε χωρίς καθυστέρηση. 

Το τρίτο μέρος δημιουργεί, συντηρεί, 

επιβάλλει την εφαρμογή και τεκμηριώνει 

κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες 

προκειμένου να διασφαλίσει την 

ανεξαρτησία της αξιολόγησης των 

κριτηρίων των περιβαλλοντικά βιώσιμων 

οικονομικών δραστηριοτήτων. Το τρίτο 

μέρος παρακολουθεί και επανεξετάζει σε 

περιοδικά διαστήματα τις εν λόγω 

πολιτικές και διαδικασίες προκειμένου να 

αξιολογείται η αποτελεσματικότητά τους 

και να εκτιμάται αν είναι απαραίτητο να 

επικαιροποιηθούν· και 

 ι) το τρίτο μέρος μπορεί να αποδείξει ότι 

διαθέτει κατάλληλες μεθοδολογίες, 

επιχειρησιακές εγγυήσεις και εσωτερικές 

διαδικασίες που του επιτρέπουν να 

αξιολογήσει τη συμμόρφωση με τα 

κριτήρια των περιβαλλοντικά βιώσιμων 
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οικονομικών δραστηριοτήτων.  

 2. Ένα εξουσιοδοτημένο τρίτο μέρος 

πληροί ανά πάσα στιγμή τους όρους για 

την άδεια που προβλέπονται στον 

παράγραφος 1. Τρίτο μέρος που έχει 

εξουσιοδοτηθεί σύμφωνα με την 

παράγραφο 1 ενημερώνει αμελλητί την 

ΕΑΚΑΑ σχετικά με οποιαδήποτε 

ουσιαστική τροποποίηση των 

πληροφοριών που παρέχονται δυνάμει 

της εν λόγω παραγράφου ή σχετικά με 

οποιαδήποτε άλλη αλλαγή που θα 

μπορούσε εύλογα να θεωρηθεί ότι 

επηρεάζει την αξιολόγηση της ΕΑΚΑΑ. 

 3. Η ΕΑΚΑΑ επιβάλλει τέλη στο τρίτο 

μέρος που προβλέπεται στην παράγραφο 

1, ώστε να καλυφθούν οι αναγκαίες 

δαπάνες για την αξιολόγηση των 

αιτήσεων εξουσιοδότησης και για τον 

επακόλουθο έλεγχο της συμμόρφωσης με 

τους όρους εξουσιοδότησης που 

καθορίζονται στην παράγραφο 1. 

 4. Η εξουσιοδότηση του τρίτου μέρους 

σύμφωνα με το παρόν άρθρο ισχύει για 

όλη την επικράτεια της Ένωσης.  

 5. Η ΕΑΚΑΑ ανακαλεί την 

εξουσιοδότηση όταν: 

 α) το τρίτο μέρος παραιτηθεί ρητώς από 

αυτήν· 

 β) το τρίτο μέρος έλαβε εξουσιοδότηση 

βάσει ψευδών δηλώσεων ή με 

οποιονδήποτε άλλο παράτυπο τρόπο· 

 γ) η ΕΑΚΑΑ κρίνει ότι το τρίτο μέρος δεν 

πληροί πλέον τους όρους της παραγράφου 

1.  

 6. Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια 

ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων 

διευκρινίζοντας τις πληροφορίες που 

πρέπει να παρέχονται στην αίτηση για την 

εξουσιοδότηση τρίτου μέρους σύμφωνα 

με την παράγραφο 1. Η ΕΑΚΑΑ 

υποβάλλει αυτά τα σχέδια ρυθμιστικών 

τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως 

[12 μήνες από την ημερομηνία έναρξης 
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ισχύος του παρόντος κανονισμού]. 

 7. Η Επιτροπή εκδίδει κανονισμό για τα 

τέλη. Ο κανονισμός καθορίζει ειδικότερα 

το είδος των τελών και τα θέματα για τα 

οποία επιβάλλονται, το ύψος τους και τον 

τρόπο καταβολής τους. Το ύψος του 

τέλους που επιβάλλεται σε τρίτο μέρος 

καλύπτει όλες τις διοικητικές δαπάνες 

και είναι ανάλογο προς τον κύκλο 

εργασιών του τρίτου μέρους.  

 8. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 

να συμπληρώσει τον παρόντα κανονισμό 

εγκρίνοντας τα ρυθμιστικά τεχνικά 

πρότυπα που προβλέπονται στην 

παρούσα παράγραφο σύμφωνα με τη 

διαδικασία των άρθρων 10 έως 14 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010. [1] 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 της 

Επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 2008, για 

την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών 

λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 320 της 29.11.2008, σ. 

1). [2] Οδηγία 2014/65/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για τις 

αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και 

την τροποποίηση της οδηγίας 

2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ 

(ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349-496). 

Or. en 

 


