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Tarkistus  124 

Fulvio Martusciello 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 osasto 

 
Komission teksti Tarkistus 

Ehdotus 

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 

NEUVOSTON ASETUS 

kestävää sijoittamista helpottavasta 

kehyksestä 

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 

Ehdotus 

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 

NEUVOSTON ASETUS 

kestävää rahoitusta helpottavasta 

kehyksestä 

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 

Or. en 

 

Tarkistus  125 

Mireille D'Ornano 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(1) Euroopan unionista tehdyn 

sopimuksen 3 artiklan 3 kohdan tavoitteena 

on toteuttaa sisämarkkinat, joilla pyritään 

Euroopan kestävään kehitykseen, jonka 

perustana ovat muun muassa tasapainoinen 

talouskasvu sekä korkeatasoinen 

ympäristönsuojelu ja ympäristön laadun 

parantaminen. 

(1) Euroopan unionista tehdyn 

sopimuksen 3 artiklan 3 kohdan tavoitteena 

on toteuttaa sisämarkkinat, joilla pyritään 

Euroopan kestävään kehitykseen, jonka 

perustana ovat muun muassa tasapainoinen 

talouskasvu sekä korkeatasoinen 

ympäristönsuojelu ja ympäristön laadun 

parantaminen. Saadut tulokset sekä 

talouskasvun että ympäristönsuojelun 

osalta ovat hyvin kaukana mainituista 

tavoitteista. 

Or. fr 

 

Tarkistus  126 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 
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Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(1) Euroopan unionista tehdyn 

sopimuksen 3 artiklan 3 kohdan tavoitteena 

on toteuttaa sisämarkkinat, joilla pyritään 

Euroopan kestävään kehitykseen, jonka 

perustana ovat muun muassa tasapainoinen 

talouskasvu sekä korkeatasoinen 

ympäristönsuojelu ja ympäristön laadun 

parantaminen. 

(1) Euroopan unionista tehdyn 

sopimuksen 3 artiklan 3 kohdan tavoitteena 

on toteuttaa sisämarkkinat, joilla pyritään 

Euroopan kestävään kehitykseen, jonka 

perustana ovat muun muassa tasapainoinen 

talouskasvu, sosiaalinen kehitys sekä 

korkeatasoinen ympäristönsuojelu ja 

ympäristön laadun parantaminen. 

Or. en 

 

Tarkistus  127 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (3 a) Euroopan parlamentti, neuvosto ja 

komissio antoivat ja allekirjoittivat 

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin, 

jolla edistetään työttömyyden, köyhyyden 

ja syrjinnän torjumista Euroopassa sekä 

yhdenvertaisten mahdollisuuksien 

tarjoamista nuorille ja haavoittuvassa 

asemassa oleville henkilöille. Pilarin 

kattavaa ja perusteellista täytäntöönpanoa 

voidaan helpottaa ohjaamalla 

rahoitusvirrat johdonmukaisesti 

suunnitelman mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus  128 

Mireille D'Ornano 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(4) Kestävyys ja siirtyminen 

vähähiiliseen, ilmastokestävään ja entistä 

resurssitehokkaampaan kiertotalouteen 

ovat keskeisiä tekijöitä unionin talouden 

pitkän aikavälin kilpailukyvyn 

varmistamisessa. Kestävyys on jo pitkään 

ollut unionihankkeen ytimessä, ja sen 

sosiaaliset ja ympäristöulottuvuudet 

tunnustetaan perussopimuksissa. 

(4) Kestävyys ja siirtyminen 

vähähiiliseen, ilmastokestävään ja entistä 

resurssitehokkaampaan kiertotalouteen 

ovat keskeisiä tekijöitä unionin talouden 

pitkän aikavälin kilpailukyvyn 

varmistamisessa. Kestävyys on jo pitkään 

ollut unionihankkeen ytimessä, ja sen 

sosiaaliset ja ympäristöulottuvuudet 

tunnustetaan perussopimuksissa, mutta se 

ilmenee yhä vain turhina toiveina 

sosiaalisten ja ympäristöä koskevien 

tulosten puuttuessa. 

Or. fr 

 

Tarkistus  129 

Luigi Morgano 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (4 a) Sosiaaliseen infrastruktuuriin 

EU:ssa tehtäviä sijoituksia käsittelevä 

korkean tason asiantuntijaryhmä julkaisi 

tammikuussa 2018 raporttinsa, jossa 

arvioidaan sosiaaliseen infrastruktuuriin 

EU:ssa tehtävien sijoitusten vajeen olevan 

100–150 miljardia euroa vuodessa ja 

yhteensä yli 1,5 biljoonaa euroa 

vuosina 2018–2030. 

Or. en 

 

Tarkistus  130 

Luke Ming Flanagan 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 (4 a) TTIP- ja CETA-sopimuksen sekä 

EU:n ja Japanin 

talouskumppanuussopimuksen kaltaisilla 

merkittävillä kauppasopimuksilla voi olla 

suuria kielteisiä ympäristövaikutuksia. 

Or. en 

 

Tarkistus  131 

Stefan Gehrold 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 5 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(5) Komissio antoi joulukuussa 2016 

korkean tason asiantuntijaryhmän 

tehtäväksi laatia kestävää rahoitusta 

koskeva kattava ja kokonaisvaltainen 

unionin strategia. Tammikuun 31 päivänä 

2018 julkaistussa korkean tason 

asiantuntijaryhmän raportissa24 kehotetaan 

luomaan unionin tasolla teknisesti 

luotettava luokitusjärjestelmä, jolla 

selkeytetään, mitkä toiminnat ovat 

”vihreitä” tai ”kestäviä”, ja jossa 

käsitellään ensimmäiseksi 

ilmastonmuutoksen hillintää. 

(5) Komissio antoi joulukuussa 2016 

korkean tason asiantuntijaryhmän 

tehtäväksi laatia kestävää rahoitusta 

koskeva kattava ja kokonaisvaltainen 

unionin strategia. Tammikuun 31 päivänä 

2018 julkaistussa korkean tason 

asiantuntijaryhmän raportissa24 kehotetaan 

luomaan unionin tasolla teknisesti 

luotettava luokitusjärjestelmä, jolla 

selkeytetään, mitkä toiminnat ovat 

”vihreitä” tai ”kestäviä”, ja jossa 

käsitellään ensimmäiseksi toimia, joilla 

vähennetään ihmisen vaikutusta 

ilmastonmuutokseen. 

_________________ _________________ 

24 Kestävää taloutta käsittelevän EU:n 

korkean tason asiantuntijaryhmän 

loppuraportti ”Financing a Sustainable 

European Economy”, saatavissa osoitteessa 

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

131-sustainable-finance-final-report_en.pdf 

24 Kestävää taloutta käsittelevän EU:n 

korkean tason asiantuntijaryhmän 

loppuraportti ”Financing a Sustainable 

European Economy”, saatavissa osoitteessa 

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

131-sustainable-finance-final-report_en.pdf 

Or. de 

 

Tarkistus  132 
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Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(6) Komissio julkaisi maaliskuussa 

2018 kestävän kasvun rahoitusta koskevan 

toimintasuunnitelmansa25, jossa esitetään 

kestävää rahoitusta koskeva 

kunnianhimoinen ja kattava strategia. Yksi 

toimintasuunnitelmassa asetetuista 

tavoitteista on ohjata pääomavirtoja 

kestävään sijoittamiseen kestävän ja 

osallistavan kasvun saavuttamiseksi. 

Tärkein ja kiireellisin 

toimintasuunnitelmassa kaavailluista 

toimista on perustaa kestävien toimintojen 

yhtenäinen luokitusjärjestelmä. 

Toimintasuunnitelmassa tunnustetaan, että 

pääomavirtojen ohjaaminen kestävämpiin 

toimintoihin edellyttää yhteisymmärrystä 

siitä, mitä ”kestävällä” tarkoitetaan. 

Ensimmäisenä toimena olisi annettava 

selkeät ohjeet toiminnoista, joiden voidaan 

katsoa edistävän ympäristötavoitteita, jotta 

sijoittajien olisi helpompi tietää, millä 

sijoituksilla rahoitetaan ympäristön 

kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja. 

Myöhemmässä vaiheessa voidaan laatia 
lisäohjeita toiminnoista, jotka edistävät 

muita kestävyystavoitteita, 

yhteiskunnalliset tavoitteet mukaan 

luettuina. 

(6) Komissio julkaisi maaliskuussa 

2018 kestävän kasvun rahoitusta koskevan 

toimintasuunnitelmansa25, jossa esitetään 

kestävää rahoitusta koskeva 

kunnianhimoinen ja kattava strategia. Yksi 

toimintasuunnitelmassa asetetuista 

tavoitteista on ohjata pääomavirtoja 

kestävään sijoittamiseen kestävän ja 

osallistavan kasvun saavuttamiseksi. 

Tärkeimpiä ja kiireellisimpiä 

toimintasuunnitelmassa kaavailluista 

toimista ovat perustaa kestävien 

toimintojen yhtenäinen luokitusjärjestelmä 

ja vahvistaa indikaattorit toimintojen 

kestävyyden asteen määrittämiseksi. 

Toimintasuunnitelmassa tunnustetaan, että 

pääomavirtojen ohjaaminen kestävämpiin 

toimintoihin edellyttää kokonaisvaltaista 

yhteisymmärrystä siitä, mitä taloudellisten 

toimintojen vaikutuksella ja sijoituksilla 
tarkoitetaan kestävyyden osalta. 

Ensimmäisenä toimena olisi annettava 

selkeät ohjeet toiminnoista, joiden voidaan 

katsoa edistävän ympäristötavoitteita, jotta 

sijoittajien olisi helpompi tietää, millä 

sijoituksilla rahoitetaan ympäristön 

kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja. 

Samanaikaisesti laaditaan lisäohjeita 

toiminnoista, jotka edistävät 

yhteiskunnallisia tavoitteita, ja 

tunnustetaan, että YK:n kestävän 

kehityksen tavoitteet kattavat kaikki 

kestävyyden kolme pilaria: ympäristö, 

yhteiskunta ja talous / hyvä hallintotapa. 

Tämä vastaa myös Eurooppa-neuvoston 

20 päivänä kesäkuuta 2017 antamia 

päätelmiä, joissa vahvistetaan, että unioni 

ja jäsenvaltiot ovat sitoutuneet panemaan 

Agenda 2030 -toimintaohjelman 

täytäntöön täysipainoisella, 

johdonmukaisella, kattavalla, 
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yhdennetyllä ja tehokkaalla tavalla. 

_________________ _________________ 

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

Or. en 

Perustelu 

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 

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 

 

Tarkistus  133 

Elena Gentile 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(6) Komissio julkaisi maaliskuussa 

2018 kestävän kasvun rahoitusta koskevan 

toimintasuunnitelmansa25, jossa esitetään 

kestävää rahoitusta koskeva 

kunnianhimoinen ja kattava strategia. Yksi 

toimintasuunnitelmassa asetetuista 

tavoitteista on ohjata pääomavirtoja 

kestävään sijoittamiseen kestävän ja 

osallistavan kasvun saavuttamiseksi. 

Tärkein ja kiireellisin 

toimintasuunnitelmassa kaavailluista 

toimista on perustaa kestävien toimintojen 

yhtenäinen luokitusjärjestelmä. 

Toimintasuunnitelmassa tunnustetaan, että 

pääomavirtojen ohjaaminen kestävämpiin 

toimintoihin edellyttää yhteisymmärrystä 

siitä, mitä ”kestävällä” tarkoitetaan. 

Ensimmäisenä toimena olisi annettava 

selkeät ohjeet toiminnoista, joiden voidaan 

(6) Komissio julkaisi maaliskuussa 

2018 kestävän kasvun rahoitusta koskevan 

toimintasuunnitelmansa25, jossa esitetään 

kestävää rahoitusta koskeva 

kunnianhimoinen ja kattava strategia. Yksi 

toimintasuunnitelmassa asetetuista 

tavoitteista on ohjata pääomavirtoja 

kestävään sijoittamiseen kestävän ja 

osallistavan kasvun saavuttamiseksi. 

Tärkeimpiä ja kiireellisimpiä 

toimintasuunnitelmassa kaavailluista 

toimista ovat perustaa kestävien 

toimintojen yhtenäinen luokitusjärjestelmä 

ja indikaattorit niiden määrittämiseksi. 

Toimintasuunnitelmassa tunnustetaan, että 

pääomavirtojen ohjaaminen kestävämpiin 

toimintoihin edellyttää kokonaisvaltaista 

yhteisymmärrystä siitä, mitä taloudellisilla 

toiminnoilla ja sijoituksilla 
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katsoa edistävän ympäristötavoitteita, jotta 

sijoittajien olisi helpompi tietää, millä 

sijoituksilla rahoitetaan ympäristön 

kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja. 

Myöhemmässä vaiheessa voidaan laatia 

lisäohjeita toiminnoista, jotka edistävät 

muita kestävyystavoitteita, 

yhteiskunnalliset tavoitteet mukaan 

luettuina. 

ympäristökestävyyteen ja sosiaaliseen 

kestävyyteen ja resurssitehokkuuteen 
tarkoitetaan. Ensimmäisenä toimena olisi 

annettava selkeät ohjeet toiminnoista, 

joiden voidaan katsoa edistävän 

ympäristötavoitteita, jotta sijoittajien olisi 

helpompi tietää, millä sijoituksilla 

rahoitetaan kestäviä taloudellisia 

toimintoja. Myöhemmässä vaiheessa 

voidaan laatia lisäohjeita toiminnoista, 

jotka edistävät muita kestävyystavoitteita, 

yhteiskunnalliset tavoitteet mukaan 

luettuina. 

_________________ _________________ 

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

Or. en 

 

Tarkistus  134 

Anne Sander 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(6) Komissio julkaisi maaliskuussa 

2018 kestävän kasvun rahoitusta koskevan 

toimintasuunnitelmansa25, jossa esitetään 

kestävää rahoitusta koskeva 

kunnianhimoinen ja kattava strategia. Yksi 

toimintasuunnitelmassa asetetuista 

tavoitteista on ohjata pääomavirtoja 

kestävään sijoittamiseen kestävän ja 

osallistavan kasvun saavuttamiseksi. 

Tärkein ja kiireellisin 

toimintasuunnitelmassa kaavailluista 

toimista on perustaa kestävien toimintojen 

yhtenäinen luokitusjärjestelmä. 

Toimintasuunnitelmassa tunnustetaan, että 

pääomavirtojen ohjaaminen kestävämpiin 

toimintoihin edellyttää yhteisymmärrystä 

siitä, mitä ”kestävällä” tarkoitetaan. 

Ensimmäisenä toimena olisi annettava 

selkeät ohjeet toiminnoista, joiden voidaan 

(6) Komissio julkaisi maaliskuussa 

2018 kestävän kasvun rahoitusta koskevan 

toimintasuunnitelmansa25, jossa esitetään 

kestävää rahoitusta koskeva 

kunnianhimoinen ja kattava strategia. Yksi 

toimintasuunnitelmassa asetetuista 

tavoitteista on ohjata pääomavirtoja 

kestävään sijoittamiseen kestävän ja 

osallistavan kasvun saavuttamiseksi. 

Tärkein ja kiireellisin 

toimintasuunnitelmassa kaavailluista 

toimista on perustaa kestävien toimintojen 

yhtenäinen luokitusjärjestelmä ja 

indikaattorit hiilijalanjäljen arvioimiseksi. 

Toimintasuunnitelmassa tunnustetaan, että 

pääomavirtojen ohjaaminen kestävämpiin 

toimintoihin edellyttää yhteisymmärrystä 

siitä, mitä ”kestävällä” tarkoitetaan. 

Ensimmäisenä toimena olisi annettava 
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katsoa edistävän ympäristötavoitteita, jotta 

sijoittajien olisi helpompi tietää, millä 

sijoituksilla rahoitetaan ympäristön 

kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja. 

Myöhemmässä vaiheessa voidaan laatia 

lisäohjeita toiminnoista, jotka edistävät 

muita kestävyystavoitteita, 

yhteiskunnalliset tavoitteet mukaan 

luettuina. 

selkeät ohjeet toiminnoista, joiden voidaan 

katsoa edistävän ympäristötavoitteita, jotta 

sijoittajien olisi helpompi tietää, millä 

sijoituksilla rahoitetaan ympäristön 

kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja. 

Myöhemmässä vaiheessa voidaan laatia 

lisäohjeita toiminnoista, jotka edistävät 

muita kestävyystavoitteita, 

yhteiskunnalliset tavoitteet mukaan 

luettuina. 

_________________ _________________ 

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

Or. en 

 

Tarkistus  135 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(6) Komissio julkaisi maaliskuussa 

2018 kestävän kasvun rahoitusta koskevan 

toimintasuunnitelmansa25, jossa esitetään 

kestävää rahoitusta koskeva 

kunnianhimoinen ja kattava strategia. Yksi 

toimintasuunnitelmassa asetetuista 

tavoitteista on ohjata pääomavirtoja 

kestävään sijoittamiseen kestävän ja 

osallistavan kasvun saavuttamiseksi. 

Tärkein ja kiireellisin 

toimintasuunnitelmassa kaavailluista 

toimista on perustaa kestävien toimintojen 

yhtenäinen luokitusjärjestelmä. 

Toimintasuunnitelmassa tunnustetaan, että 

pääomavirtojen ohjaaminen kestävämpiin 

toimintoihin edellyttää yhteisymmärrystä 

siitä, mitä ”kestävällä” tarkoitetaan. 

Ensimmäisenä toimena olisi annettava 

selkeät ohjeet toiminnoista, joiden voidaan 

katsoa edistävän ympäristötavoitteita, jotta 

sijoittajien olisi helpompi tietää, millä 

sijoituksilla rahoitetaan ympäristön 

(6) Komissio julkaisi maaliskuussa 

2018 kestävän kasvun rahoitusta koskevan 

toimintasuunnitelmansa25, jossa esitetään 

kestävää rahoitusta koskeva 

kunnianhimoinen ja kattava strategia. Yksi 

toimintasuunnitelmassa asetetuista 

tavoitteista on ohjata pääomavirtoja 

kestävään sijoittamiseen kestävän ja 

osallistavan kasvun saavuttamiseksi. 

Tärkein ja kiireellisin 

toimintasuunnitelmassa kaavailluista 

toimista on perustaa kestävien toimintojen 

yhtenäinen luokitusjärjestelmä. 

Toimintasuunnitelmassa tunnustetaan, että 

pääomavirtojen ohjaaminen kestävämpiin 

toimintoihin edellyttää yhteisymmärrystä 

siitä, mitä ”kestävällä” tarkoitetaan. 

Ensimmäisenä toimena olisi annettava 

selkeät ohjeet toiminnoista, joiden voidaan 

katsoa edistävän ympäristötavoitteita, jotta 

sijoittajien olisi helpompi tietää, millä 

sijoituksilla rahoitetaan ympäristön 
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kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja. 

Myöhemmässä vaiheessa voidaan laatia 

lisäohjeita toiminnoista, jotka edistävät 

muita kestävyystavoitteita, 

yhteiskunnalliset tavoitteet mukaan 

luettuina. 

kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja. 

Pian tämän jälkeen myöhemmässä 

vaiheessa olisi laadittava lisäohjeita 

toiminnoista, jotka edistävät muita 

kestävyystavoitteita, yhteiskunnalliset ja 

hallinnolliset tavoitteet mukaan luettuina. 

_________________ _________________ 

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

Or. en 

 

Tarkistus  136 

Paul Tang, Pervenche Berès 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(6) Komissio julkaisi maaliskuussa 

2018 kestävän kasvun rahoitusta koskevan 

toimintasuunnitelmansa25, jossa esitetään 

kestävää rahoitusta koskeva 

kunnianhimoinen ja kattava strategia. Yksi 

toimintasuunnitelmassa asetetuista 

tavoitteista on ohjata pääomavirtoja 

kestävään sijoittamiseen kestävän ja 

osallistavan kasvun saavuttamiseksi. 

Tärkein ja kiireellisin 

toimintasuunnitelmassa kaavailluista 

toimista on perustaa kestävien toimintojen 

yhtenäinen luokitusjärjestelmä. 

Toimintasuunnitelmassa tunnustetaan, että 

pääomavirtojen ohjaaminen kestävämpiin 

toimintoihin edellyttää yhteisymmärrystä 

siitä, mitä ”kestävällä” tarkoitetaan. 

Ensimmäisenä toimena olisi annettava 

selkeät ohjeet toiminnoista, joiden voidaan 

katsoa edistävän ympäristötavoitteita, jotta 

sijoittajien olisi helpompi tietää, millä 

sijoituksilla rahoitetaan ympäristön 

kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja. 

Myöhemmässä vaiheessa voidaan laatia 
lisäohjeita toiminnoista, jotka edistävät 

muita kestävyystavoitteita, 

(6) Komissio julkaisi maaliskuussa 

2018 kestävän kasvun rahoitusta koskevan 

toimintasuunnitelmansa25, jossa esitetään 

kestävää rahoitusta koskeva 

kunnianhimoinen ja kattava strategia. Yksi 

toimintasuunnitelmassa asetetuista 

tavoitteista on ohjata pääomavirtoja 

kestävään sijoittamiseen kestävän ja 

osallistavan kasvun saavuttamiseksi. 

Tärkein ja kiireellisin 

toimintasuunnitelmassa kaavailluista 

toimista on perustaa kestävien toimintojen 

yhtenäinen luokitusjärjestelmä. 

Toimintasuunnitelmassa tunnustetaan, että 

pääomavirtojen ohjaaminen kestävämpiin 

toimintoihin edellyttää yhteisymmärrystä 

siitä, mitä ”kestävällä” tarkoitetaan. 

Ensimmäisenä toimena olisi annettava 

selkeät ohjeet toiminnoista, joiden voidaan 

katsoa edistävän ympäristötavoitteita, jotta 

sijoittajien olisi helpompi tietää, millä 

sijoituksilla rahoitetaan ympäristön 

kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja. 

Samanaikaisesti olisi laadittava lisäohjeita 

toiminnoista, jotka edistävät muita 

kestävyystavoitteita, yhteiskunnalliset 
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yhteiskunnalliset tavoitteet mukaan 

luettuina. 

tavoitteet mukaan luettuina. 

_________________ _________________ 

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

Or. en 

 

Tarkistus  137 

Mireille D'Ornano 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(6) Komissio julkaisi maaliskuussa 

2018 kestävän kasvun rahoitusta koskevan 

toimintasuunnitelmansa25, jossa esitetään 

kestävää rahoitusta koskeva 

kunnianhimoinen ja kattava strategia. 

Yksi toimintasuunnitelmassa asetetuista 

tavoitteista on ohjata pääomavirtoja 

kestävään sijoittamiseen kestävän ja 

osallistavan kasvun saavuttamiseksi. 

Tärkein ja kiireellisin 

toimintasuunnitelmassa kaavailluista 

toimista on perustaa kestävien toimintojen 

yhtenäinen luokitusjärjestelmä. 

Toimintasuunnitelmassa tunnustetaan, että 

pääomavirtojen ohjaaminen kestävämpiin 

toimintoihin edellyttää yhteisymmärrystä 

siitä, mitä ”kestävällä” tarkoitetaan. 

Ensimmäisenä toimena olisi annettava 

selkeät ohjeet toiminnoista, joiden voidaan 

katsoa edistävän ympäristötavoitteita, jotta 

sijoittajien olisi helpompi tietää, millä 

sijoituksilla rahoitetaan ympäristön 

kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja. 

Myöhemmässä vaiheessa voidaan laatia 

lisäohjeita toiminnoista, jotka edistävät 

muita kestävyystavoitteita, 

yhteiskunnalliset tavoitteet mukaan 

luettuina. 

(6) Komissio julkaisi maaliskuussa 

2018 kestävän kasvun rahoitusta koskevan 

toimintasuunnitelmansa25, jossa esitetään 

kestävää rahoitusta koskeva strategia. Yksi 

toimintasuunnitelmassa asetetuista 

tavoitteista on ohjata pääomavirtoja 

kestävään sijoittamiseen kestävän ja 

osallistavan kasvun saavuttamiseksi. 

Tärkein ja kiireellisin 

toimintasuunnitelmassa kaavailluista 

toimista on perustaa kestävien toimintojen 

yhtenäinen luokitusjärjestelmä. 

Toimintasuunnitelmassa tunnustetaan, että 

pääomavirtojen ohjaaminen kestävämpiin 

toimintoihin edellyttää yhteisymmärrystä 

siitä, mitä ”kestävällä” tarkoitetaan. 

Ensimmäisenä toimena olisi annettava 

selkeät ohjeet toiminnoista, joiden voidaan 

katsoa edistävän ympäristötavoitteita, jotta 

sijoittajien olisi helpompi tietää, millä 

sijoituksilla rahoitetaan ympäristön 

kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja. 

Myöhemmässä vaiheessa voidaan laatia 

lisäohjeita toiminnoista, jotka edistävät 

muita kestävyystavoitteita, 

yhteiskunnalliset tavoitteet mukaan 

luettuina. 

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

Or. fr 

 

Tarkistus  138 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (7 a) Euroopan parlamentin 29 päivänä 

toukokuuta 2018 antamassa mietinnössä 

kestävästä rahoituksesta esitetään 

keskeiset kestävyysindikaattorien ja 

luokittelun osatekijät kestävän kasvun 

kannustimena. Asiaa koskevan 

lainsäädännön johdonmukaisuus olisi 

varmistettava. 

Or. en 

 

Tarkistus  139 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 7 b kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (7 b) Olisi painotettava, että on tärkeää 

ylläpitää ympäristöön, yhteiskuntaan ja 

hallintoon liittyvien kestävän rahoituksen 

ja sijoitusten ulottuvuuksien välistä 

tasapainoa ja varmistettava se, millä 

vahvistettaisiin ympäristön huomioon 

ottavaa ja sosiaalisesti osallistavaa 

kestävää kasvua. 

Or. en 
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Tarkistus  140 

Fulvio Martusciello 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (8 a) Haasteiden mittakaava edellyttää 

koko rahoitusjärjestelmän ja talouden 

asteittaista siirtämistä tilanteeseen, jossa 

ne pystyvät toimimaan kestävästi. Tätä 

tarkoitusta varten on valtavirtaistettava 

kestävä rahoitus ja tarkasteltava kestävinä 

markkinoitavien rahoitustuotteiden ja -

palvelujen kestävyysvaikutuksia. 

Or. en 

 

Tarkistus  141 

Kay Swinburne 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (8 a) Haasteiden mittakaava, johon 

liittyy koko rahoitusjärjestelmän ja 

talouden siirtäminen tilanteeseen, jossa 

ne pystyvät toimimaan kestävästi, 

edellyttää asteittaista ja progressiivista 

etenemistä ajan myötä. 

Or. en 

 

Tarkistus  142 

Costas Mavrides 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 
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 (8 a) Haasteiden mittakaava edellyttää 

koko rahoitusjärjestelmän asteittaista 

siirtämistä tilanteeseen, jossa ne tukevat 

talouden kestävää toimintaa. 

Or. en 

 

Tarkistus  143 

Miguel Viegas 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(9) Tarjoamalla rahoitustuotteita, 

jotka edistävät ympäristön kannalta 

kestävien tavoitteiden saavuttamista, 

voidaan tehokkaasti ohjata yksityisiä 

sijoituksia kestäviin toimintoihin. 

Kansallisilla vaatimuksilla, jotka koskevat 

rahoitustuotteiden ja 

yritysjoukkovelkakirjalainojen 

markkinoimista kestävinä sijoituksina, ja 

erityisesti sellaisilla vaatimuksilla, jotka 

antavat asianomaisille 

markkinatoimijoille mahdollisuuden 

käyttää kansallista merkkiä, pyritään 

lujittamaan sijoittajien luottamusta, 

luomaan näkyvyyttä ja käsittelemään 

”viherpesuun” liittyviä ongelmia. 

Viherpesulla tarkoitetaan käytäntöä, jossa 

saadaan epäoikeudenmukaista 

kilpailuetua markkinoimalla 

rahoitustuotetta ympäristöystävällisenä 

tuotteena, vaikka se ei itse asiassa täytä 

perusluonteisia ympäristövaatimuksia. 

Nykyään joissakin jäsenvaltioissa on 

käytössä merkintäjärjestelmiä. Ne 

perustuvat erilaisiin ympäristön kannalta 

kestävien taloudellisten toimintojen 

luokitusjärjestelmiin. Ottaen huomioon 

Pariisin sopimuksen mukaiset ja unionin 

tasolla tehdyt poliittiset sitoumukset on 

todennäköistä, että yhä useammat 

jäsenvaltiot ottavat käyttöön 

(9) Puolassa äskettäin järjestetyssä 

YK:n 24. ilmastokokouksessa (COP24) 

julkistetut tulokset kuvastavat sitä, että 

kaikki tähän mennessä käyttöön otetut 

markkinavälineet ovat epäonnistuneet 

tämän ilmastonmuutoskriisin 

ratkaisemisessa. Sen vuoksi on 

välttämätöntä luopua kaikista tähän 

mennessä määritetyistä 

ympäristöpolitiikan suuntaviivoista. 

Johdonmukainen sääntelytapa, jonka 

perustana on tarve varmistaa strategisten 

alojen, kuten energia-, pankki- ja 

liikennealan, julkinen omistus, on 

otettava käyttöön pikaisesti. Jos nämä 

edellytykset eivät täyty, hiilidioksidipäästöt 

eivät epäilemättä koskaan vähene niin, 

että saavutetaan planeettamme 

selviytymisen kannalta välttämätön 

hiilineutraalius. 
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merkintäjärjestelmiä tai asettavat 

markkinatoimijoille muita vaatimuksia, 

jotka koskevat ympäristön kannalta 

kestävinä markkinoituja rahoitustuotteita 

tai yritysjoukkovelkakirjalainoja. 

Tehdessään näin jäsenvaltiot käyttäisivät 

omia kansallisia luokitusjärjestelmiään 

sen määrittämiseen, mitä sijoituksia 

voidaan pitää kestävinä. Jos tällaiset 

kansalliset vaatimukset perustuvat 

erilaisiin kriteereihin siitä, millaista 

taloudellista toimintaa voidaan pitää 

ympäristön kannalta kestävänä, sijoittajat 

ovat haluttomia tekemään sijoituksia yli 

rajojen, koska eri sijoitusmahdollisuuksia 

on vaikea verrata keskenään. Lisäksi 

talouden toimijoiden, jotka haluavat 

houkutella sijoituksia eri puolilta unionia, 

olisi täytettävä erilaiset kriteerit eri 

jäsenvaltioissa, jotta niiden toiminnot 

täyttäisivät eri merkkien 

ympäristökestävyysvaatimukset. Sen 

vuoksi yhdenmukaisten kriteerien 

puuttuminen lisää talouden toimijoiden 

kustannuksia ja on niille merkittävä 

haitta, joka estää pääsyn rajat ylittäville 

kestävien sijoitusten pääomamarkkinoille. 

Nämä esteet, joiden vuoksi on vaikea 

päästä rajat ylittäville 

pääomamarkkinoille hankkimaan varoja 

kestäviin hankkeisiin, todennäköisesti 

kasvavat entisestään. Sen vuoksi kriteerit, 

joilla määritetään, onko jokin 

taloudellinen toiminta ympäristön 

kannalta kestävää, olisi 

yhdenmukaistettava unionin tasolla, jotta 

voidaan poistaa sisämarkkinoiden 

toimintaa haittaavat esteet ja ehkäistä 

niiden syntyminen tulevaisuudessa. 

Yhdenmukaistamisen ansiosta talouden 

toimijoiden on helpompi hankkia 

rahoitusta vihreisiin toimintoihinsa yli 

rajojen, koska niiden taloudellisia 

toimintoja voidaan verrata 

yhdenmukaisilla kriteereillä, joiden 

perusteella ne voidaan valita ympäristön 

kannalta kestäviksi sijoituskohteiksi. Sen 

vuoksi yhdenmukaistaminen helpottaa 
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rajat ylittävää sijoittamista unionissa. 

Or. pt 

Tarkistus  144 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(9) Tarjoamalla rahoitustuotteita, jotka 

edistävät ympäristön kannalta kestävien 

tavoitteiden saavuttamista, voidaan 

tehokkaasti ohjata yksityisiä sijoituksia 

kestäviin toimintoihin. Kansallisilla 

vaatimuksilla, jotka koskevat 

rahoitustuotteiden ja 

yritysjoukkovelkakirjalainojen 

markkinoimista kestävinä sijoituksina, ja 

erityisesti sellaisilla vaatimuksilla, jotka 

antavat asianomaisille markkinatoimijoille 

mahdollisuuden käyttää kansallista 

merkkiä, pyritään lujittamaan sijoittajien 

luottamusta, luomaan näkyvyyttä ja 

käsittelemään ”viherpesuun” liittyviä 

ongelmia. Viherpesulla tarkoitetaan 

käytäntöä, jossa saadaan 

epäoikeudenmukaista kilpailuetua 

markkinoimalla rahoitustuotetta 

ympäristöystävällisenä tuotteena, vaikka 

se ei itse asiassa täytä perusluonteisia 

ympäristövaatimuksia. Nykyään joissakin 

jäsenvaltioissa on käytössä 

merkintäjärjestelmiä. Ne perustuvat 

erilaisiin ympäristön kannalta kestävien 

taloudellisten toimintojen 

luokitusjärjestelmiin. Ottaen huomioon 

Pariisin sopimuksen mukaiset ja unionin 

tasolla tehdyt poliittiset sitoumukset on 

todennäköistä, että yhä useammat 

jäsenvaltiot ottavat käyttöön 

merkintäjärjestelmiä tai asettavat 

markkinatoimijoille muita vaatimuksia, 

jotka koskevat ympäristön kannalta 

kestävinä markkinoituja rahoitustuotteita 

tai yritysjoukkovelkakirjalainoja. 

(9) Tarjoamalla rahoitustuotteita, jotka 

edistävät ympäristön ja talouden kannalta 

kestävien tavoitteiden saavuttamista, 

voidaan tehokkaasti ohjata yksityisiä 

sijoituksia asteittain kestäviin toimintoihin. 

Kansallisilla vaatimuksilla, jotka koskevat 

rahoitustuotteiden ja 

yritysjoukkovelkakirjalainojen 

markkinoimista kestävinä sijoituksina, ja 

erityisesti sellaisilla vaatimuksilla, jotka 

antavat asianomaisille markkinatoimijoille 

mahdollisuuden käyttää kansallista 

merkkiä, pyritään lujittamaan sijoittajien 

luottamusta, luomaan näkyvyyttä ja 

käsittelemään ”viherpesuun” liittyviä 

ongelmia. Nykyään joissakin 

jäsenvaltioissa on käytössä 

merkintäjärjestelmiä. Ne perustuvat 

erilaisiin ympäristön kannalta kestävien 

taloudellisten toimintojen 

luokitusjärjestelmiin. Jos tällaiset 

kansalliset vaatimukset perustuvat erilaisiin 

kriteereihin siitä, millaista taloudellista 

toimintaa voidaan pitää ympäristön 

kannalta kestävänä, sijoittajat ovat 

haluttomia tekemään sijoituksia yli rajojen, 

koska eri sijoitusmahdollisuuksia on vaikea 

verrata keskenään. Lisäksi talouden 

toimijoiden, jotka haluavat houkutella 

sijoituksia eri puolilta unionia, olisi 

täytettävä erilaiset kriteerit eri 

jäsenvaltioissa, jotta niiden toiminnot 

täyttäisivät eri merkkien 

ympäristökestävyysvaatimukset. Sen 

vuoksi yhdenmukaisten kriteerien 

puuttuminen lisää talouden toimijoiden 
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Tehdessään näin jäsenvaltiot käyttäisivät 

omia kansallisia luokitusjärjestelmiään 

sen määrittämiseen, mitä sijoituksia 

voidaan pitää kestävinä. Jos tällaiset 

kansalliset vaatimukset perustuvat erilaisiin 

kriteereihin siitä, millaista taloudellista 

toimintaa voidaan pitää ympäristön 

kannalta kestävänä, sijoittajat ovat 

haluttomia tekemään sijoituksia yli rajojen, 

koska eri sijoitusmahdollisuuksia on vaikea 

verrata keskenään. Lisäksi talouden 

toimijoiden, jotka haluavat houkutella 

sijoituksia eri puolilta unionia, olisi 

täytettävä erilaiset kriteerit eri 

jäsenvaltioissa, jotta niiden toiminnot 

täyttäisivät eri merkkien 

ympäristökestävyysvaatimukset. Sen 

vuoksi yhdenmukaisten kriteerien 

puuttuminen lisää talouden toimijoiden 

kustannuksia ja on niille merkittävä haitta, 

joka estää pääsyn rajat ylittäville kestävien 

sijoitusten pääomamarkkinoille. Nämä 

esteet, joiden vuoksi on vaikea päästä rajat 

ylittäville pääomamarkkinoille hankkimaan 

varoja kestäviin hankkeisiin, 

todennäköisesti kasvavat entisestään. Sen 

vuoksi kriteerit, joilla määritetään, onko 

jokin taloudellinen toiminta ympäristön 

kannalta kestävää, olisi 

yhdenmukaistettava unionin tasolla, jotta 

voidaan poistaa sisämarkkinoiden 

toimintaa haittaavat esteet ja ehkäistä 

niiden syntyminen tulevaisuudessa. 

Yhdenmukaistamisen ansiosta talouden 

toimijoiden on helpompi hankkia 

rahoitusta vihreisiin toimintoihinsa yli 

rajojen, koska niiden taloudellisia 

toimintoja voidaan verrata yhdenmukaisilla 

kriteereillä, joiden perusteella ne voidaan 

valita ympäristön kannalta kestäviksi 

sijoituskohteiksi. Sen vuoksi 

yhdenmukaistaminen helpottaa rajat 

ylittävää sijoittamista unionissa. 

kustannuksia ja on niille merkittävä haitta, 

joka estää pääsyn rajat ylittäville kestävien 

sijoitusten pääomamarkkinoille. Nämä 

esteet, joiden vuoksi on vaikea päästä rajat 

ylittäville pääomamarkkinoille hankkimaan 

varoja kestäviin hankkeisiin, 

todennäköisesti kasvavat entisestään. Sen 

vuoksi kriteerit, joilla määritetään, onko 

jokin taloudellinen toiminta ympäristön ja 

talouden kannalta kestävää, olisi 

yhdenmukaistettava asteittain unionin 

tasolla, jotta voidaan poistaa 

sisämarkkinoiden toimintaa haittaavat 

esteet ja ehkäistä niiden syntyminen 

tulevaisuudessa. Yhdenmukaistamisen 

ansiosta talouden toimijoiden on helpompi 

hankkia rahoitusta vihreisiin toimintoihinsa 

yli rajojen, koska niiden taloudellisia 

toimintoja voidaan verrata yhdenmukaisilla 

kriteereillä, joiden perusteella ne voidaan 

valita ympäristön kannalta kestäviksi 

sijoituskohteiksi. Sen vuoksi 

yhdenmukaistaminen helpottaa rajat 

ylittävää sijoittamista unionissa. 

Or. en 
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Tarkistus  145 

Elena Gentile 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(9) Tarjoamalla rahoitustuotteita, jotka 

edistävät ympäristön kannalta kestävien 

tavoitteiden saavuttamista, voidaan 

tehokkaasti ohjata yksityisiä sijoituksia 

kestäviin toimintoihin. Kansallisilla 

vaatimuksilla, jotka koskevat 

rahoitustuotteiden ja 

yritysjoukkovelkakirjalainojen 

markkinoimista kestävinä sijoituksina, ja 

erityisesti sellaisilla vaatimuksilla, jotka 

antavat asianomaisille markkinatoimijoille 

mahdollisuuden käyttää kansallista 

merkkiä, pyritään lujittamaan sijoittajien 

luottamusta, luomaan näkyvyyttä ja 

käsittelemään ”viherpesuun” liittyviä 

ongelmia. Viherpesulla tarkoitetaan 

käytäntöä, jossa saadaan 

epäoikeudenmukaista kilpailuetua 

markkinoimalla rahoitustuotetta 

ympäristöystävällisenä tuotteena, vaikka se 

ei itse asiassa täytä perusluonteisia 

ympäristövaatimuksia. Nykyään joissakin 

jäsenvaltioissa on käytössä 

merkintäjärjestelmiä. Ne perustuvat 

erilaisiin ympäristön kannalta kestävien 

taloudellisten toimintojen 

luokitusjärjestelmiin. Ottaen huomioon 

Pariisin sopimuksen mukaiset ja unionin 

tasolla tehdyt poliittiset sitoumukset on 

todennäköistä, että yhä useammat 

jäsenvaltiot ottavat käyttöön 

merkintäjärjestelmiä tai asettavat 

markkinatoimijoille muita vaatimuksia, 

jotka koskevat ympäristön kannalta 

kestävinä markkinoituja rahoitustuotteita 

tai yritysjoukkovelkakirjalainoja. 

Tehdessään näin jäsenvaltiot käyttäisivät 

omia kansallisia luokitusjärjestelmiään sen 

määrittämiseen, mitä sijoituksia voidaan 

pitää kestävinä. Jos tällaiset kansalliset 

(9) Tarjoamalla rahoitustuotteita ja -

palveluja, jotka edistävät ympäristön 

kannalta kestävien tavoitteiden 

saavuttamista, voidaan tehokkaasti ohjata 

ja siirtää asteittain yksityisiä sijoituksia 

kestäviin toimintoihin. Kansallisilla 

vaatimuksilla, jotka koskevat 

rahoitustuotteiden ja 

yritysjoukkovelkakirjalainojen 

markkinoimista kestävinä sijoituksina, ja 

erityisesti sellaisilla vaatimuksilla, jotka 

antavat asianomaisille markkinatoimijoille 

mahdollisuuden käyttää kansallista 

merkkiä, pyritään lujittamaan sijoittajien 

luottamusta, luomaan näkyvyyttä ja 

käsittelemään ”viherpesuun” liittyviä 

ongelmia. Viherpesulla tarkoitetaan 

käytäntöä, jossa saadaan 

epäoikeudenmukaista kilpailuetua 

markkinoimalla rahoitustuotetta 

ympäristöystävällisenä tuotteena, vaikka se 

ei itse asiassa täytä perusluonteisia 

ympäristövaatimuksia. Nykyään joissakin 

jäsenvaltioissa on käytössä 

merkintäjärjestelmiä. Ne perustuvat 

erilaisiin ympäristön kannalta kestävien 

taloudellisten toimintojen 

luokitusjärjestelmiin. Ottaen huomioon 

Pariisin sopimuksen mukaiset ja unionin 

tasolla tehdyt poliittiset sitoumukset on 

todennäköistä, että yhä useammat 

jäsenvaltiot ottavat käyttöön 

merkintäjärjestelmiä tai asettavat 

markkinatoimijoille muita vaatimuksia, 

jotka koskevat ympäristön kannalta 

kestävinä markkinoituja rahoitustuotteita 

tai yritysjoukkovelkakirjalainoja. 

Tehdessään näin jäsenvaltiot käyttäisivät 

omia kansallisia luokitusjärjestelmiään sen 

määrittämiseen, mitä sijoituksia voidaan 
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vaatimukset perustuvat erilaisiin 

kriteereihin siitä, millaista taloudellista 

toimintaa voidaan pitää ympäristön 

kannalta kestävänä, sijoittajat ovat 

haluttomia tekemään sijoituksia yli rajojen, 

koska eri sijoitusmahdollisuuksia on vaikea 

verrata keskenään. Lisäksi talouden 

toimijoiden, jotka haluavat houkutella 

sijoituksia eri puolilta unionia, olisi 

täytettävä erilaiset kriteerit eri 

jäsenvaltioissa, jotta niiden toiminnot 

täyttäisivät eri merkkien 

ympäristökestävyysvaatimukset. Sen 

vuoksi yhdenmukaisten kriteerien 

puuttuminen lisää talouden toimijoiden 

kustannuksia ja on niille merkittävä haitta, 

joka estää pääsyn rajat ylittäville kestävien 

sijoitusten pääomamarkkinoille. Nämä 

esteet, joiden vuoksi on vaikea päästä rajat 

ylittäville pääomamarkkinoille hankkimaan 

varoja kestäviin hankkeisiin, 

todennäköisesti kasvavat entisestään. Sen 

vuoksi kriteerit, joilla määritetään, onko 

jokin taloudellinen toiminta ympäristön 

kannalta kestävää, olisi 

yhdenmukaistettava unionin tasolla, jotta 

voidaan poistaa sisämarkkinoiden 

toimintaa haittaavat esteet ja ehkäistä 

niiden syntyminen tulevaisuudessa. 

Yhdenmukaistamisen ansiosta talouden 

toimijoiden on helpompi hankkia 

rahoitusta vihreisiin toimintoihinsa yli 

rajojen, koska niiden taloudellisia 

toimintoja voidaan verrata yhdenmukaisilla 

kriteereillä, joiden perusteella ne voidaan 

valita ympäristön kannalta kestäviksi 

sijoituskohteiksi. Sen vuoksi 

yhdenmukaistaminen helpottaa rajat 

ylittävää sijoittamista unionissa. 

pitää kestävinä. Jos tällaiset kansalliset 

vaatimukset perustuvat erilaisiin 

kriteereihin siitä, millaista taloudellista 

toimintaa voidaan pitää ympäristön 

kannalta kestävänä, sijoittajat ovat 

haluttomia tekemään sijoituksia yli rajojen, 

koska eri sijoitusmahdollisuuksia on vaikea 

verrata keskenään. Lisäksi talouden 

toimijoiden, jotka haluavat houkutella 

sijoituksia eri puolilta unionia, olisi 

täytettävä erilaiset kriteerit eri 

jäsenvaltioissa, jotta niiden toiminnot 

täyttäisivät eri merkkien 

ympäristökestävyysvaatimukset. Sen 

vuoksi yhdenmukaisten kriteerien 

puuttuminen lisää talouden toimijoiden 

kustannuksia ja on niille merkittävä haitta, 

joka estää pääsyn rajat ylittäville kestävien 

sijoitusten pääomamarkkinoille. Nämä 

esteet, joiden vuoksi on vaikea päästä rajat 

ylittäville pääomamarkkinoille hankkimaan 

varoja kestäviin hankkeisiin, 

todennäköisesti kasvavat entisestään. Sen 

vuoksi kriteerit, joilla määritetään, onko 

jokin taloudellinen toiminta ympäristön 

kannalta kestävää, olisi 

yhdenmukaistettava unionin tasolla, jotta 

voidaan poistaa sisämarkkinoiden 

toimintaa haittaavat esteet ja ehkäistä 

niiden syntyminen tulevaisuudessa. 

Yhdenmukaistamisen ansiosta talouden 

toimijoiden on helpompi hankkia 

rahoitusta vihreisiin toimintoihinsa yli 

rajojen, koska niiden taloudellisia 

toimintoja voidaan verrata yhdenmukaisilla 

kriteereillä, joiden perusteella ne voidaan 

valita ympäristön kannalta kestäviksi 

sijoituskohteiksi. Sen vuoksi 

yhdenmukaistaminen helpottaa rajat 

ylittävää sijoittamista unionissa. 

Or. en 

 

Tarkistus  146 

Mireille D'Ornano 
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Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(9) Tarjoamalla rahoitustuotteita, jotka 

edistävät ympäristön kannalta kestävien 

tavoitteiden saavuttamista, voidaan 

tehokkaasti ohjata yksityisiä sijoituksia 

kestäviin toimintoihin. Kansallisilla 

vaatimuksilla, jotka koskevat 

rahoitustuotteiden ja 

yritysjoukkovelkakirjalainojen 

markkinoimista kestävinä sijoituksina, ja 

erityisesti sellaisilla vaatimuksilla, jotka 

antavat asianomaisille markkinatoimijoille 

mahdollisuuden käyttää kansallista 

merkkiä, pyritään lujittamaan sijoittajien 

luottamusta, luomaan näkyvyyttä ja 

käsittelemään ”viherpesuun” liittyviä 

ongelmia. Viherpesulla tarkoitetaan 

käytäntöä, jossa saadaan 

epäoikeudenmukaista kilpailuetua 

markkinoimalla rahoitustuotetta 

ympäristöystävällisenä tuotteena, vaikka se 

ei itse asiassa täytä perusluonteisia 

ympäristövaatimuksia. Nykyään joissakin 

jäsenvaltioissa on käytössä 

merkintäjärjestelmiä. Ne perustuvat 

erilaisiin ympäristön kannalta kestävien 

taloudellisten toimintojen 

luokitusjärjestelmiin. Ottaen huomioon 

Pariisin sopimuksen mukaiset ja unionin 

tasolla tehdyt poliittiset sitoumukset on 

todennäköistä, että yhä useammat 

jäsenvaltiot ottavat käyttöön 

merkintäjärjestelmiä tai asettavat 

markkinatoimijoille muita vaatimuksia, 

jotka koskevat ympäristön kannalta 

kestävinä markkinoituja rahoitustuotteita 

tai yritysjoukkovelkakirjalainoja. 

Tehdessään näin jäsenvaltiot käyttäisivät 

omia kansallisia luokitusjärjestelmiään sen 

määrittämiseen, mitä sijoituksia voidaan 

pitää kestävinä. Jos tällaiset kansalliset 

vaatimukset perustuvat erilaisiin 

kriteereihin siitä, millaista taloudellista 

toimintaa voidaan pitää ympäristön 

(9) Tarjoamalla rahoitustuotteita, jotka 

edistävät ympäristön kannalta kestävien 

tavoitteiden saavuttamista, voidaan 

tehokkaasti ohjata yksityisiä sijoituksia 

kestäviin toimintoihin. Kansallisilla 

vaatimuksilla, jotka koskevat 

rahoitustuotteiden ja 

yritysjoukkovelkakirjalainojen 

markkinoimista kestävinä sijoituksina, ja 

erityisesti sellaisilla vaatimuksilla, jotka 

antavat asianomaisille markkinatoimijoille 

mahdollisuuden käyttää kansallista 

merkkiä, pyritään lujittamaan sijoittajien 

luottamusta, luomaan näkyvyyttä ja 

käsittelemään ”viherpesuun” liittyviä 

ongelmia. Viherpesulla tarkoitetaan 

käytäntöä, jossa saadaan 

epäoikeudenmukaista kilpailuetua 

markkinoimalla rahoitustuotetta 

ympäristöystävällisenä tuotteena, vaikka se 

ei itse asiassa täytä perusluonteisia 

ympäristövaatimuksia. Nykyään joissakin 

jäsenvaltioissa on käytössä 

merkintäjärjestelmiä. Ne perustuvat 

erilaisiin ympäristön kannalta kestävien 

taloudellisten toimintojen 

luokitusjärjestelmiin. Ottaen huomioon 

Pariisin sopimuksen mukaiset ja unionin 

tasolla tehdyt poliittiset sitoumukset on 

mahdollista, että yhä useammat 

jäsenvaltiot ottavat käyttöön 

merkintäjärjestelmiä tai asettavat 

markkinatoimijoille muita vaatimuksia, 

jotka koskevat ympäristön kannalta 

kestävinä markkinoituja rahoitustuotteita 

tai yritysjoukkovelkakirjalainoja. 

Tehdessään näin jäsenvaltiot käyttäisivät 

omia kansallisia luokitusjärjestelmiään sen 

määrittämiseen, mitä sijoituksia voidaan 

pitää kestävinä. Jos tällaiset kansalliset 

vaatimukset perustuvat erilaisiin 

kriteereihin siitä, millaista taloudellista 

toimintaa voidaan pitää ympäristön 
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kannalta kestävänä, sijoittajat ovat 

haluttomia tekemään sijoituksia yli rajojen, 

koska eri sijoitusmahdollisuuksia on vaikea 

verrata keskenään. Lisäksi talouden 

toimijoiden, jotka haluavat houkutella 

sijoituksia eri puolilta unionia, olisi 

täytettävä erilaiset kriteerit eri 

jäsenvaltioissa, jotta niiden toiminnot 

täyttäisivät eri merkkien 

ympäristökestävyysvaatimukset. Sen 

vuoksi yhdenmukaisten kriteerien 

puuttuminen lisää talouden toimijoiden 

kustannuksia ja on niille merkittävä haitta, 

joka estää pääsyn rajat ylittäville kestävien 

sijoitusten pääomamarkkinoille. Nämä 

esteet, joiden vuoksi on vaikea päästä rajat 

ylittäville pääomamarkkinoille hankkimaan 

varoja kestäviin hankkeisiin, 

todennäköisesti kasvavat entisestään. Sen 

vuoksi kriteerit, joilla määritetään, onko 

jokin taloudellinen toiminta ympäristön 

kannalta kestävää, olisi 

yhdenmukaistettava unionin tasolla, jotta 

voidaan poistaa sisämarkkinoiden 

toimintaa haittaavat esteet ja ehkäistä 

niiden syntyminen tulevaisuudessa. 

Yhdenmukaistamisen ansiosta talouden 

toimijoiden on helpompi hankkia 

rahoitusta vihreisiin toimintoihinsa yli 

rajojen, koska niiden taloudellisia 

toimintoja voidaan verrata yhdenmukaisilla 

kriteereillä, joiden perusteella ne voidaan 

valita ympäristön kannalta kestäviksi 

sijoituskohteiksi. Sen vuoksi 

yhdenmukaistaminen helpottaa rajat 

ylittävää sijoittamista unionissa. 

kannalta kestävänä, sijoittajat ovat 

haluttomia tekemään sijoituksia yli rajojen, 

koska eri sijoitusmahdollisuuksia on vaikea 

verrata keskenään. Lisäksi talouden 

toimijoiden, jotka haluavat houkutella 

sijoituksia eri puolilta unionia, olisi 

täytettävä erilaiset kriteerit eri 

jäsenvaltioissa, jotta niiden toiminnot 

täyttäisivät eri merkkien 

ympäristökestävyysvaatimukset. Sen 

vuoksi yhdenmukaisten kriteerien 

puuttuminen lisää talouden toimijoiden 

kustannuksia ja on niille merkittävä haitta, 

joka estää pääsyn rajat ylittäville kestävien 

sijoitusten pääomamarkkinoille. Nämä 

esteet, joiden vuoksi on vaikea päästä rajat 

ylittäville pääomamarkkinoille hankkimaan 

varoja kestäviin hankkeisiin, 

todennäköisesti kasvavat entisestään. Sen 

vuoksi kriteerit, joilla määritetään, onko 

jokin taloudellinen toiminta ympäristön 

kannalta kestävää, voitaisiin, yhtenä 

mahdollisena ratkaisuna, 

yhdenmukaistaa unionin tasolla, jotta 

voidaan poistaa sisämarkkinoiden 

toimintaa haittaavat esteet ja ehkäistä 

niiden syntyminen tulevaisuudessa. 

Yhdenmukaistamisen ansiosta talouden 

toimijoiden on helpompi hankkia 

rahoitusta vihreisiin toimintoihinsa yli 

rajojen, koska niiden taloudellisia 

toimintoja voidaan verrata yhdenmukaisilla 

kriteereillä, joiden perusteella ne voidaan 

valita ympäristön kannalta kestäviksi 

sijoituskohteiksi. Sen vuoksi 

yhdenmukaistaminen helpottaa rajat 

ylittävää sijoittamista unionissa. 

Or. fr 

 

Tarkistus  147 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 9 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(9) Tarjoamalla rahoitustuotteita, jotka 

edistävät ympäristön kannalta kestävien 

tavoitteiden saavuttamista, voidaan 

tehokkaasti ohjata yksityisiä sijoituksia 

kestäviin toimintoihin. Kansallisilla 

vaatimuksilla, jotka koskevat 

rahoitustuotteiden ja 

yritysjoukkovelkakirjalainojen 

markkinoimista kestävinä sijoituksina, ja 

erityisesti sellaisilla vaatimuksilla, jotka 

antavat asianomaisille markkinatoimijoille 

mahdollisuuden käyttää kansallista 

merkkiä, pyritään lujittamaan sijoittajien 

luottamusta, luomaan näkyvyyttä ja 

käsittelemään ”viherpesuun” liittyviä 

ongelmia. Viherpesulla tarkoitetaan 

käytäntöä, jossa saadaan 

epäoikeudenmukaista kilpailuetua 

markkinoimalla rahoitustuotetta 

ympäristöystävällisenä tuotteena, vaikka se 

ei itse asiassa täytä perusluonteisia 

ympäristövaatimuksia. Nykyään joissakin 

jäsenvaltioissa on käytössä 

merkintäjärjestelmiä. Ne perustuvat 

erilaisiin ympäristön kannalta kestävien 

taloudellisten toimintojen 

luokitusjärjestelmiin. Ottaen huomioon 

Pariisin sopimuksen mukaiset ja unionin 

tasolla tehdyt poliittiset sitoumukset on 

todennäköistä, että yhä useammat 

jäsenvaltiot ottavat käyttöön 

merkintäjärjestelmiä tai asettavat 

markkinatoimijoille muita vaatimuksia, 

jotka koskevat ympäristön kannalta 

kestävinä markkinoituja rahoitustuotteita 

tai yritysjoukkovelkakirjalainoja. 

Tehdessään näin jäsenvaltiot käyttäisivät 

omia kansallisia luokitusjärjestelmiään sen 

määrittämiseen, mitä sijoituksia voidaan 

pitää kestävinä. Jos tällaiset kansalliset 

vaatimukset perustuvat erilaisiin 

kriteereihin siitä, millaista taloudellista 

toimintaa voidaan pitää ympäristön 

kannalta kestävänä, sijoittajat ovat 

haluttomia tekemään sijoituksia yli rajojen, 

koska eri sijoitusmahdollisuuksia on vaikea 

(9) Tarjoamalla rahoitustuotteita, jotka 

edistävät ympäristön kannalta kestävien 

tavoitteiden saavuttamista ja joita 

markkinoidaan sellaisina, voidaan 

tehokkaasti ohjata yksityisiä sijoituksia 

kestäviin toimintoihin. Kansallisilla 

vaatimuksilla, jotka koskevat 

rahoitustuotteiden ja 

yritysjoukkovelkakirjalainojen 

markkinoimista kestävinä sijoituksina, ja 

erityisesti sellaisilla vaatimuksilla, jotka 

antavat asianomaisille markkinatoimijoille 

mahdollisuuden käyttää kansallista 

merkkiä, pyritään lujittamaan sijoittajien 

luottamusta, luomaan näkyvyyttä ja 

käsittelemään ”viherpesuun” liittyviä 

ongelmia. Viherpesulla tarkoitetaan 

käytäntöä, jossa saadaan 

epäoikeudenmukaista kilpailuetua 

markkinoimalla rahoitustuotetta 

ympäristöystävällisenä tuotteena, vaikka se 

ei itse asiassa täytä perusluonteisia 

ympäristövaatimuksia. Nykyään joissakin 

jäsenvaltioissa on käytössä 

merkintäjärjestelmiä. Ne perustuvat 

erilaisiin ympäristön kannalta kestävien 

taloudellisten toimintojen 

luokitusjärjestelmiin. Ottaen huomioon 

Pariisin sopimuksen mukaiset ja unionin 

tasolla tehdyt poliittiset sitoumukset on 

todennäköistä, että yhä useammat 

jäsenvaltiot ottavat käyttöön 

merkintäjärjestelmiä tai asettavat 

markkinatoimijoille muita vaatimuksia, 

jotka koskevat ympäristön kannalta 

kestävinä markkinoituja rahoitustuotteita 

tai yritysjoukkovelkakirjalainoja. 

Tehdessään näin jäsenvaltiot käyttäisivät 

omia kansallisia luokitusjärjestelmiään sen 

määrittämiseen, mitä sijoituksia voidaan 

pitää kestävinä. Jos tällaiset kansalliset 

vaatimukset perustuvat erilaisiin 

kriteereihin siitä, millaista taloudellista 

toimintaa voidaan pitää ympäristön 

kannalta kestävänä, sijoittajat ovat 

haluttomia tekemään sijoituksia yli rajojen, 
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verrata keskenään. Lisäksi talouden 

toimijoiden, jotka haluavat houkutella 

sijoituksia eri puolilta unionia, olisi 

täytettävä erilaiset kriteerit eri 

jäsenvaltioissa, jotta niiden toiminnot 

täyttäisivät eri merkkien 

ympäristökestävyysvaatimukset. Sen 

vuoksi yhdenmukaisten kriteerien 

puuttuminen lisää talouden toimijoiden 

kustannuksia ja on niille merkittävä haitta, 

joka estää pääsyn rajat ylittäville kestävien 

sijoitusten pääomamarkkinoille. Nämä 

esteet, joiden vuoksi on vaikea päästä rajat 

ylittäville pääomamarkkinoille hankkimaan 

varoja kestäviin hankkeisiin, 

todennäköisesti kasvavat entisestään. Sen 

vuoksi kriteerit, joilla määritetään, onko 

jokin taloudellinen toiminta ympäristön 

kannalta kestävää, olisi 

yhdenmukaistettava unionin tasolla, jotta 

voidaan poistaa sisämarkkinoiden 

toimintaa haittaavat esteet ja ehkäistä 

niiden syntyminen tulevaisuudessa. 

Yhdenmukaistamisen ansiosta talouden 

toimijoiden on helpompi hankkia 

rahoitusta vihreisiin toimintoihinsa yli 

rajojen, koska niiden taloudellisia 

toimintoja voidaan verrata yhdenmukaisilla 

kriteereillä, joiden perusteella ne voidaan 

valita ympäristön kannalta kestäviksi 

sijoituskohteiksi. Sen vuoksi 

yhdenmukaistaminen helpottaa rajat 

ylittävää sijoittamista unionissa. 

koska eri sijoitusmahdollisuuksia on vaikea 

verrata keskenään. Lisäksi talouden 

toimijoiden, jotka haluavat houkutella 

sijoituksia eri puolilta unionia, olisi 

täytettävä erilaiset kriteerit eri 

jäsenvaltioissa, jotta niiden toiminnot 

täyttäisivät eri merkkien 

ympäristökestävyysvaatimukset. Sen 

vuoksi yhdenmukaisten kriteerien 

puuttuminen lisää talouden toimijoiden 

kustannuksia ja on niille merkittävä haitta, 

joka estää pääsyn rajat ylittäville kestävien 

sijoitusten pääomamarkkinoille. Nämä 

esteet, joiden vuoksi on vaikea päästä rajat 

ylittäville pääomamarkkinoille hankkimaan 

varoja kestäviin hankkeisiin, 

todennäköisesti kasvavat entisestään. Sen 

vuoksi kriteerit, joilla määritetään, onko 

jokin taloudellinen toiminta ympäristön 

kannalta kestävää, olisi 

yhdenmukaistettava unionin tasolla, jotta 

voidaan poistaa sisämarkkinoiden 

toimintaa haittaavat esteet ja ehkäistä 

niiden syntyminen tulevaisuudessa. 

Yhdenmukaistamisen ansiosta talouden 

toimijoiden on helpompi hankkia 

rahoitusta vihreisiin toimintoihinsa yli 

rajojen, koska niiden taloudellisia 

toimintoja voidaan verrata yhdenmukaisilla 

kriteereillä, joiden perusteella ne voidaan 

valita ympäristön kannalta kestäviksi 

sijoituskohteiksi. Sen vuoksi 

yhdenmukaistaminen helpottaa rajat 

ylittävää sijoittamista unionissa. 

Or. en 

 

Tarkistus  148 

Pavel Poc 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (9 a) Kestävien sijoitusten 
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luokitusjärjestelmällä olisi ensisijaisesti 

helpotettava tällaisia sijoituksia eikä se 

saisi olla väline, jolla ohjataan väkisin 

sijoituksia muista hankkeista. Kestävien 

sijoitusten luokitusjärjestelmällä ei pitäisi 

vaikuttaa perusteellisesti muiden 

rahoitusmuotojen 

saatavuuteen/kustannuksiin. On 

tarkasteltava, mitä vaikutuksia ’kestävillä’ 

välineillä voi olla aiemmin toteutettuihin 

muihin kuin kestäviin välineisiin. On 

myös tärkeää säätää, että tätä asetusta 

sovelletaan vain uusiin sijoituksiin 

taannehtivan vaikutuksen välttämiseksi. 

Or. en 

Perustelu 

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. 

 

Tarkistus  149 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (9 a) Lisäksi rahoitustuotteiden tai 

yritysvelkakirjalainojen merkitseminen 

tarvittaessa ympäristölle haitalliseksi 

yhdenmukaisten kriteerien mukaisesti 

tarjoaisi markkinoita koskevia lisätietoja 

sellaisista taloudellisista toiminnoista, 

jotka haittaavat merkittävästi 

ympäristötavoitteita, ja antaisi 

rahoitusmarkkinoille mahdollisuuden 

ohjata yksityisiä sijoituksia asteittain 

kohti ympäristön kannalta neutraaleja 



 

PE632.153v01-00 26/177 AM\1172566FI.docx 

FI 

taloudellisia toimintoja, joita ei ole 

erityisesti merkitty, tai ympäristön 

kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja. 

Se antaisi myös unionille ja jäsenvaltioille 

mahdollisuuden lopettaa julkinen 

rahoitustuki sijoituksille, jotka haittaavat 

merkittävästi ympäristötavoitteita. 

Or. en 

 

Tarkistus  150 

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

Elsi Katainen, Petri Sarvamaa 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (9 a) Yksityisiä sijoituksia on 

mobilisoitava, jotta unioni voi saavuttaa 

ympäristöä ja ilmastoa koskevat 

sitoumuksensa. Tämän saavuttaminen 

edellyttää sekä pitkän aikavälin 

suunnitelmia että sääntelyn vakautta ja 

ennakoitavuutta sijoittajien kannalta. 

Kestävien sijoitusten johdonmukaisen 

poliittisen kehyksen takaamiseksi onkin 

siis tärkeää, että tämän asetuksen 

säännökset perustuvat olemassa olevaan 

unionin lainsäädäntöön. 

Or. en 

 

Tarkistus  151 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (9 a) Unionin ympäristö- ja 

ilmastositoumusten saavuttaminen 
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edellyttää yksityisiä sijoituksia. Yksityisten 

sijoitusten mobilisoimiseksi on taattava 

kestävien sijoitusten johdonmukainen 

poliittinen kehys. Tämä edellyttää 

sääntelyn vakautta ja ennakoitavuutta 

sijoittajien kannalta pitkällä aikavälillä. 

Tämän vuoksi on tärkeää, että tämän 

asetuksen säännökset perustuvat unionin 

olemassa olevaan lainsäädäntöön. 

Or. en 

 

Tarkistus  152 

Fulvio Martusciello 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 10 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(10) Jos markkinatoimijat eivät anna 

sijoittajille mitään selityksiä siitä, miten 

toiminnoilla, joihin nämä sijoittavat, 

edistetään ympäristötavoitteita, tai jos 

markkinatoimijat käyttävät eri käsitteitä 

selittäessään, mitä ”kestävä” taloudellinen 

toiminta on, sijoittajien on kohtuuttoman 

raskasta arvioida ja verrata näitä erilaisia 

rahoitustuotteita keskenään. Sijoittajien on 

tästä syystä todettu olevan haluttomia 

sijoittamaan vihreisiin rahoitustuotteisiin. 

Lisäksi sijoittajien luottamuksen puute 

vaikuttaa hyvin haitallisesti kestävien 

sijoitusten markkinoihin. On myös 

osoitettu, että kansalliset säännöt tai 

markkinaperusteiset aloitteet, joihin on 

ryhdytty tämän ongelman ratkaisemiseksi 

kansallisten rajojen sisäpuolella, hajottavat 

sisämarkkinoita. Jos 

finanssimarkkinatoimijat ilmoittavat, miten 

rahoitustuotteet, joiden ne väittävät olevan 

ympäristöystävällisiä, täyttävät 

ympäristötavoitteet, ja käyttävät näissä 

ilmoituksissaan koko unionissa yhteisiä 

kriteerejä sen määrittämiseen, mitä 

ympäristön kannalta kestävä taloudellinen 

(10) Jos markkinatoimijat eivät paljasta, 

miten toiminnoilla, joihin nämä sijoittavat, 

edistetään ympäristötavoitteita, tai jos 

markkinatoimijat käyttävät eri mittareita ja 

kriteerejä sille, mitä ”kestävä” 

taloudellinen toiminta on, sijoittajien on 

kohtuuttoman raskasta arvioida ja verrata 

näitä erilaisia rahoitustuotteita keskenään. 

Sijoittajien on tästä syystä todettu olevan 

haluttomia sijoittamaan kestäviin 

rahoitustuotteisiin. Lisäksi sijoittajien 

luottamuksen puute vaikuttaa hyvin 

haitallisesti kestävien sijoitusten 

markkinoihin. On myös osoitettu, että 

kansalliset säännöt tai markkinaperusteiset 

aloitteet, joihin on ryhdytty tämän 

ongelman ratkaisemiseksi kansallisten 

rajojen sisäpuolella, hajottavat 

sisämarkkinoita. Jos 

finanssimarkkinatoimijat ilmoittavat, miten 

rahoitustuotteet, joiden ne väittävät olevan 

ympäristöystävällisiä, täyttävät 

ympäristötavoitteet, ja käyttävät näissä 

ilmoituksissaan koko unionissa yhteisiä 

kriteerejä sen määrittämiseen, mitä 

ympäristön kannalta kestävä taloudellinen 
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toiminta on, sijoittajien on helpompi 

vertailla ympäristöystävällisiä 

sijoitusmahdollisuuksia yli rajojen. 

Tällöin sijoittajat sijoittavat vihreisiin 

rahoitustuotteisiin suuremmalla 

varmuudella koko unionissa, mikä parantaa 

sisämarkkinoiden toimintaa. 

toiminta on, sijoittajien on helpompi 

vertailla sijoitusmahdollisuuksien 

ympäristövaikutuksia yli rajojen. Tällöin 

sijoittajat sijoittavat vihreisiin 

rahoitustuotteisiin suuremmalla 

varmuudella koko unionissa, mikä parantaa 

sisämarkkinoiden toimintaa. 

Or. en 

 

Tarkistus  153 

Elena Gentile 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 10 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(10) Jos markkinatoimijat eivät anna 

sijoittajille mitään selityksiä siitä, miten 

toiminnoilla, joihin nämä sijoittavat, 

edistetään ympäristötavoitteita, tai jos 

markkinatoimijat käyttävät eri käsitteitä 

selittäessään, mitä ”kestävä” taloudellinen 

toiminta on, sijoittajien on kohtuuttoman 

raskasta arvioida ja verrata näitä erilaisia 

rahoitustuotteita keskenään. Sijoittajien on 

tästä syystä todettu olevan haluttomia 

sijoittamaan vihreisiin rahoitustuotteisiin. 

Lisäksi sijoittajien luottamuksen puute 

vaikuttaa hyvin haitallisesti kestävien 

sijoitusten markkinoihin. On myös 

osoitettu, että kansalliset säännöt tai 

markkinaperusteiset aloitteet, joihin on 

ryhdytty tämän ongelman ratkaisemiseksi 

kansallisten rajojen sisäpuolella, hajottavat 

sisämarkkinoita. Jos 

finanssimarkkinatoimijat ilmoittavat, miten 

rahoitustuotteet, joiden ne väittävät olevan 

ympäristöystävällisiä, täyttävät 

ympäristötavoitteet, ja käyttävät näissä 

ilmoituksissaan koko unionissa yhteisiä 

kriteerejä sen määrittämiseen, mitä 

ympäristön kannalta kestävä taloudellinen 

toiminta on, sijoittajien on helpompi 

vertailla ympäristöystävällisiä 

(10) Jos markkinatoimijat eivät paljasta, 

miten toiminnoilla, joihin nämä sijoittavat, 

edistetään ympäristötavoitteita, tai jos 

markkinatoimijat käyttävät eri mittareita ja 

kriteerejä sille, mitä ”kestävä” 

taloudellinen toiminta on, sijoittajien on 

kohtuuttoman raskasta arvioida ja verrata 

näitä erilaisia rahoitustuotteita keskenään. 

Sijoittajien on tästä syystä todettu olevan 

haluttomia sijoittamaan kestäviin 

rahoitustuotteisiin. Lisäksi sijoittajien 

luottamuksen puute vaikuttaa hyvin 

haitallisesti kestävien sijoitusten 

markkinoihin. On myös osoitettu, että 

kansalliset säännöt tai markkinaperusteiset 

aloitteet, joihin on ryhdytty tämän 

ongelman ratkaisemiseksi kansallisten 

rajojen sisäpuolella, hajottavat 

sisämarkkinoita. Jos 

finanssimarkkinatoimijat ilmoittavat, miten 

rahoitustuotteet, joiden ne väittävät olevan 

ympäristöystävällisiä, täyttävät 

ympäristötavoitteet, ja käyttävät näissä 

ilmoituksissaan koko unionissa yhteisiä 

kriteerejä sen määrittämiseen, mitä 

ympäristön kannalta kestävä taloudellinen 

toiminta on, sijoittajien on helpompi 

vertailla ympäristöystävällisiä 
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sijoitusmahdollisuuksia yli rajojen. Tällöin 

sijoittajat sijoittavat vihreisiin 

rahoitustuotteisiin suuremmalla 

varmuudella koko unionissa, mikä parantaa 

sisämarkkinoiden toimintaa. 

sijoitusmahdollisuuksia yli rajojen. Tällöin 

sijoittajat sijoittavat vihreisiin 

rahoitustuotteisiin suuremmalla 

varmuudella koko unionissa, mikä parantaa 

sisämarkkinoiden toimintaa. 

Or. en 

 

Tarkistus  154 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 10 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(10) Jos markkinatoimijat eivät anna 

sijoittajille mitään selityksiä siitä, miten 

toiminnoilla, joihin nämä sijoittavat, 

edistetään ympäristötavoitteita, tai jos 

markkinatoimijat käyttävät eri käsitteitä 

selittäessään, mitä ”kestävä” taloudellinen 

toiminta on, sijoittajien on kohtuuttoman 

raskasta arvioida ja verrata näitä erilaisia 

rahoitustuotteita keskenään. Sijoittajien on 

tästä syystä todettu olevan haluttomia 

sijoittamaan vihreisiin rahoitustuotteisiin. 

Lisäksi sijoittajien luottamuksen puute 

vaikuttaa hyvin haitallisesti kestävien 

sijoitusten markkinoihin. On myös 

osoitettu, että kansalliset säännöt tai 

markkinaperusteiset aloitteet, joihin on 

ryhdytty tämän ongelman ratkaisemiseksi 

kansallisten rajojen sisäpuolella, hajottavat 

sisämarkkinoita. Jos 

finanssimarkkinatoimijat ilmoittavat, miten 

rahoitustuotteet, joiden ne väittävät olevan 

ympäristöystävällisiä, täyttävät 

ympäristötavoitteet, ja käyttävät näissä 

ilmoituksissaan koko unionissa yhteisiä 

kriteerejä sen määrittämiseen, mitä 

ympäristön kannalta kestävä taloudellinen 

toiminta on, sijoittajien on helpompi 

vertailla ympäristöystävällisiä 

sijoitusmahdollisuuksia yli rajojen. Tällöin 

sijoittajat sijoittavat vihreisiin 

(10) Jos markkinatoimijat eivät anna 

sijoittajille mitään selityksiä siitä, miten 

toiminnoilla, joihin nämä sijoittavat, 

edistetään ympäristötavoitteita, tai jos 

markkinatoimijat käyttävät eri käsitteitä 

selittäessään, mitä ”kestävä” taloudellinen 

toiminta on, sijoittajien on kohtuuttoman 

raskasta arvioida ja verrata näitä erilaisia 

rahoitustuotteita keskenään. Sijoittajien on 

tästä syystä todettu olevan haluttomia 

sijoittamaan vihreisiin rahoitustuotteisiin. 

Lisäksi sijoittajien luottamuksen puute 

vaikuttaa hyvin haitallisesti kestävien 

sijoitusten markkinoihin. On myös 

osoitettu, että kansalliset säännöt tai 

markkinaperusteiset aloitteet, joihin on 

ryhdytty tämän ongelman ratkaisemiseksi 

kansallisten rajojen sisäpuolella, hajottavat 

sisämarkkinoita. Jos 

finanssimarkkinatoimijat ilmoittavat, miten 

rahoitustuotteet, joiden ne väittävät olevan 

ympäristöystävällisiä, täyttävät 

ympäristötavoitteet, ja käyttävät näissä 

ilmoituksissaan koko unionissa yhteisiä 

kriteerejä sen määrittämiseen, mitä 

ympäristön kannalta kestävä taloudellinen 

toiminta on, sijoittajien on helpompi 

vertailla ympäristöystävällisiä 

sijoitusmahdollisuuksia yli rajojen ja tämä 

kannustaa kohdeyhtiöitä tekemään 
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rahoitustuotteisiin suuremmalla 

varmuudella koko unionissa, mikä parantaa 

sisämarkkinoiden toimintaa. 

liiketoimintamalleistaan kestävämpiä. 

Tällöin sijoittajat sijoittavat vihreisiin 

rahoitustuotteisiin suuremmalla 

varmuudella koko unionissa, mikä parantaa 

sisämarkkinoiden toimintaa. 

Or. en 

 

Tarkistus  155 

Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 10 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(10) Jos markkinatoimijat eivät anna 

sijoittajille mitään selityksiä siitä, miten 

toiminnoilla, joihin nämä sijoittavat, 

edistetään ympäristötavoitteita, tai jos 

markkinatoimijat käyttävät eri käsitteitä 

selittäessään, mitä ”kestävä” taloudellinen 

toiminta on, sijoittajien on kohtuuttoman 

raskasta arvioida ja verrata näitä erilaisia 

rahoitustuotteita keskenään. Sijoittajien on 

tästä syystä todettu olevan haluttomia 

sijoittamaan vihreisiin rahoitustuotteisiin. 

Lisäksi sijoittajien luottamuksen puute 

vaikuttaa hyvin haitallisesti kestävien 

sijoitusten markkinoihin. On myös 

osoitettu, että kansalliset säännöt tai 

markkinaperusteiset aloitteet, joihin on 

ryhdytty tämän ongelman ratkaisemiseksi 

kansallisten rajojen sisäpuolella, hajottavat 

sisämarkkinoita. Jos 

finanssimarkkinatoimijat ilmoittavat, miten 

rahoitustuotteet, joiden ne väittävät olevan 

ympäristöystävällisiä, täyttävät 

ympäristötavoitteet, ja käyttävät näissä 

ilmoituksissaan koko unionissa yhteisiä 

kriteerejä sen määrittämiseen, mitä 

ympäristön kannalta kestävä taloudellinen 

toiminta on, sijoittajien on helpompi 

vertailla ympäristöystävällisiä 

sijoitusmahdollisuuksia yli rajojen. Tällöin 

sijoittajat sijoittavat vihreisiin 

(10) Jos markkinatoimijat eivät anna 

sijoittajille mitään selityksiä siitä, miten 

toiminnoilla, joihin nämä sijoittavat, 

edistetään ympäristötavoitteita, tai jos 

markkinatoimijat käyttävät eri käsitteitä 

selittäessään, mitä ”kestävä” taloudellinen 

toiminta on, sijoittajien on kohtuuttoman 

raskasta arvioida ja verrata näitä erilaisia 

rahoitustuotteita keskenään. Sijoittajien on 

tästä syystä todettu olevan haluttomia 

sijoittamaan kestäviin rahoitustuotteisiin. 

Lisäksi sijoittajien luottamuksen puute 

vaikuttaa hyvin haitallisesti kestävien 

sijoitusten markkinoihin. On myös 

osoitettu, että kansalliset säännöt tai 

markkinaperusteiset aloitteet, joihin on 

ryhdytty tämän ongelman ratkaisemiseksi 

kansallisten rajojen sisäpuolella, hajottavat 

sisämarkkinoita. Jos 

finanssimarkkinatoimijat ilmoittavat, miten 

rahoitustuotteet, joiden ne väittävät olevan 

ympäristöystävällisiä, täyttävät 

ympäristötavoitteet, ja käyttävät näissä 

ilmoituksissaan koko unionissa yhteisiä 

kriteerejä sen määrittämiseen, mitä 

ympäristön kannalta kestävä taloudellinen 

toiminta on, sijoittajien on helpompi 

vertailla ympäristöystävällisiä 

sijoitusmahdollisuuksia yli rajojen. Tällöin 

sijoittajat sijoittavat kestäviin 
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rahoitustuotteisiin suuremmalla 

varmuudella koko unionissa, mikä parantaa 

sisämarkkinoiden toimintaa. 

rahoitustuotteisiin suuremmalla 

varmuudella koko unionissa, mikä parantaa 

sisämarkkinoiden toimintaa. 

Or. en 

 

Tarkistus  156 

Mireille D'Ornano 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 10 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(10) Jos markkinatoimijat eivät anna 

sijoittajille mitään selityksiä siitä, miten 

toiminnoilla, joihin nämä sijoittavat, 

edistetään ympäristötavoitteita, tai jos 

markkinatoimijat käyttävät eri käsitteitä 

selittäessään, mitä ”kestävä” taloudellinen 

toiminta on, sijoittajien on kohtuuttoman 

raskasta arvioida ja verrata näitä erilaisia 

rahoitustuotteita keskenään. Sijoittajien on 

tästä syystä todettu olevan haluttomia 

sijoittamaan vihreisiin rahoitustuotteisiin. 

Lisäksi sijoittajien luottamuksen puute 

vaikuttaa hyvin haitallisesti kestävien 

sijoitusten markkinoihin. On myös 

osoitettu, että kansalliset säännöt tai 

markkinaperusteiset aloitteet, joihin on 

ryhdytty tämän ongelman ratkaisemiseksi 

kansallisten rajojen sisäpuolella, hajottavat 

sisämarkkinoita. Jos 

finanssimarkkinatoimijat ilmoittavat, miten 

rahoitustuotteet, joiden ne väittävät olevan 

ympäristöystävällisiä, täyttävät 

ympäristötavoitteet, ja käyttävät näissä 

ilmoituksissaan koko unionissa yhteisiä 

kriteerejä sen määrittämiseen, mitä 

ympäristön kannalta kestävä taloudellinen 

toiminta on, sijoittajien on helpompi 

vertailla ympäristöystävällisiä 

sijoitusmahdollisuuksia yli rajojen. Tällöin 

sijoittajat sijoittavat vihreisiin 

rahoitustuotteisiin suuremmalla 

varmuudella koko unionissa, mikä parantaa 

(10) Jos markkinatoimijat eivät anna 

sijoittajille mitään selityksiä siitä, miten 

toiminnoilla, joihin nämä sijoittavat, 

edistetään ympäristötavoitteita, tai jos 

markkinatoimijat käyttävät eri käsitteitä 

selittäessään, mitä ”kestävä” taloudellinen 

toiminta on, sijoittajien on kohtuuttoman 

raskasta arvioida ja verrata näitä erilaisia 

rahoitustuotteita keskenään. Sijoittajien on 

tästä syystä todettu olevan haluttomia 

sijoittamaan vihreisiin rahoitustuotteisiin. 

Lisäksi sijoittajien luottamuksen puute 

vaikuttaa hyvin haitallisesti kestävien 

sijoitusten markkinoihin. On myös 

olemassa näkemyksiä, joiden mukaan 
kansalliset säännöt tai markkinaperusteiset 

aloitteet, joihin on ryhdytty tämän 

ongelman ratkaisemiseksi kansallisten 

rajojen sisäpuolella, hajottavat 

sisämarkkinoita. Jos 

finanssimarkkinatoimijat ilmoittavat, miten 

rahoitustuotteet, joiden ne väittävät olevan 

ympäristöystävällisiä, täyttävät 

ympäristötavoitteet, ja käyttävät näissä 

ilmoituksissaan koko unionissa yhteisiä 

kriteerejä sen määrittämiseen, mitä 

ympäristön kannalta kestävä taloudellinen 

toiminta on, sijoittajien on helpompi 

vertailla ympäristöystävällisiä 

sijoitusmahdollisuuksia yli rajojen. Tällöin 

sijoittajat sijoittavat vihreisiin 

rahoitustuotteisiin suuremmalla 
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sisämarkkinoiden toimintaa. varmuudella koko unionissa, mikä parantaa 

sisämarkkinoiden toimintaa. 

Or. fr 

 

Tarkistus  157 

Fulvio Martusciello 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (10 a) Indikaattorit olisi 

yhdenmukaistetttava olemassa olevien 

hankkeiden, kuten komission, Euroopan 

ympäristökeskuksen ja OECD:n työn 

perusteella, ja niillä olisi mitattava 

hiilidioksidiin ja muihin päästöihin, 

biologiseen monimuotoisuutteen, jätteiden 

syntymiseen, energian ja uusiutuvan 

energian käyttöön, raaka-aineisiin, veteen 

sekä suoraan ja epäsuoraan 

maankäyttöön liittyviä 

ympäristövaikutuksia komission 

kiertotalouden seurantakehyksestä 

antaman tiedonannon (COM/2018/29 

final), kiertotaloutta koskevan EU:n 

toimintasuunnitelman (COM/2015/0614 

final) ja Euroopan parlamentin 9 päivänä 

heinäkuuta 2015 resurssitehokkuudesta 

antaman päätöslauselman mukaisesti: 

siirtyminen kohti kiertotaloutta 

(2014/2208(INI)). Lisäksi indikaattorien 

suunnittelussa olisi otettava huomioon 

myös kiertotalouden rahoittamisen 

tukemista käsittelevän Euroopan 

komission korkean tason työryhmän 

suositukset. Komission olisi arvioitava, 

miten tämän asiantuntijaryhmän työ 

yhdennetään teknisten asiantuntijoiden 

ryhmän työhön. Indikaattoreissa olisi 

otettava huomioon kansainvälisesti 

tunnustetut kestävyyttä koskevat normit. 

Or. en 
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Tarkistus  158 

Elena Gentile 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (10 a) Indikaattorit olisi 

yhdenmukaistettava olemassa olevien 

hankkeiden, kuten komission, Euroopan 

ympäristökeskuksen ja OECD:n työn 

perusteella, ja niillä olisi mitattava 

hiilidioksidiin ja muihin päästöihin, 

biologiseen monimuotoisuutteen, jätteiden 

syntymiseen, energian käyttöön, raaka-

aineisiin, veteen sekä suoraan ja 

epäsuoraan maankäyttöön liittyviä 

ympäristövaikutuksia komission 

kiertotalouden seurantakehyksestä 

antaman tiedonannon (COM(2018)0029), 

kiertotaloutta koskevan EU:n 

toimintasuunnitelman (COM(2015)0614) 

ja Euroopan parlamentin 

resurssitehokkuudesta antaman 

päätöslauselman mukaisesti: siirtyminen 

kohti kiertotaloutta (2014/2208(INI)). 

Lisäksi indikaattorien suunnittelussa olisi 

otettava huomioon myös kiertotalouden 

rahoittamisen tukemista käsittelevän 

Euroopan komission korkean tason 

työryhmän suositukset. Komission olisi 

arvioitava, miten tämän 

asiantuntijaryhmän työ yhdennetään 

teknisten asiantuntijoiden ryhmän 

työhön. Indikaattoreissa olisi otettava 

huomioon kansainvälisesti tunnustetut 

kestävyyttä koskevat normit. 

Or. en 

 

Tarkistus  159 

Othmar Karas, Lukas Mandl 
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Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (10 a) Tehokkaan ympäristöön ja 

kestävyyteen kohdistuvan vaikutuksen 

saavuttamiseksi, 

finanssimarkkinatoimijoiden 

tarpeettoman hallinnollisen rasitteen 

vähentämiseksi ja kestäviä taloudellisia 

toimintoja rahoittavien Euroopan 

rahoitusmarkkinoiden kasvun 

helpottamiseksi luokitusjärjestelmän olisi 

perustuttava yhdenmukaistettuihin, 

vertailukelpoisiin ja yhtenäisiin 

kriteereihin. On vältettävä mahdollista 

sääntelyn päällekkäisyyttä tai korvaavia 

lainsäädäntötoimia, jotka eivät olisi 

paremman sääntelyn periaatteen ja 

suhteellisuusperiaatteen mukaisia, jotka 

olisivat vastoin johdonmukaisen 

terminologian ja selkeän 

sääntelykehyksen luomista koskevaa 

tavoitetta tai jotka johtaisivat sekä 

viranomaisten että rahoituslaitosten 

tarpeettomaan rasitukseen. 

Or. en 

 

Tarkistus  160 

Mireille D'Ornano 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 11 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(11) Jotta voidaan puuttua 

sisämarkkinoiden toimintaa nykyään 

haittaaviin esteisiin ja estää uusien esteiden 

syntyminen tulevaisuudessa, jäsenvaltiot 

olisi velvoitettava käyttämään yhteistä 

ympäristön kannalta kestävän sijoituksen 

käsitettä, kun ne asettavat 

markkinatoimijoille ympäristön kannalta 

(11) Jotta voidaan puuttua 

sisämarkkinoiden toimintaa nykyään 

haittaaviin esteisiin ja estää uusien esteiden 

syntyminen tulevaisuudessa, jäsenvaltioita 

voitaisiin kehottaa käyttämään yhteistä 

ympäristön kannalta kestävän sijoituksen 

käsitettä, kun ne asettavat 

markkinatoimijoille ympäristön kannalta 
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kestävinä markkinoituja rahoitustuotteita 

tai yritysjoukkovelkakirjalainoja koskevia 

merkintävaatimuksia kansallisella tasolla. 

Samoista syistä rahastonhoitajien ja 

yhteisösijoittajien, jotka väittävät 

edistävänsä ympäristötavoitteita, olisi 

käytettävä samaa ympäristön kannalta 

kestävän sijoituksen käsitettä 

ilmoittaessaan, miten ne edistävät näitä 

tavoitteita. 

kestävinä markkinoituja rahoitustuotteita 

tai yritysjoukkovelkakirjalainoja koskevia 

merkintävaatimuksia kansallisella tasolla. 

Samoista syistä rahastonhoitajien ja 

yhteisösijoittajien, jotka väittävät 

edistävänsä ympäristötavoitteita, olisi 

käytettävä samaa ympäristön kannalta 

kestävän sijoituksen käsitettä 

ilmoittaessaan, miten ne edistävät näitä 

tavoitteita. 

Or. fr 

 

Tarkistus  161 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 12 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(12) Kriteerien vahvistaminen 

ympäristön kannalta kestäville 

taloudellisilla toiminnoille voi kannustaa 

yrityksiä antamaan tietoja 

harjoittamistaan ympäristön kannalta 

kestävistä taloudellisista toiminnoista 

vapaaehtoisesti verkkosivustoillaan. 

Tällaisten tietojen avulla 

finanssimarkkinoiden asianomaiset toimijat 

voivat helpommin yksilöidä yritykset, jotka 

harjoittavat ympäristön kannalta kestäviä 

taloudellisia toimintoja, ja kyseiset 

yritykset voivat helpommin hankkia 

rahoitusta vihreisiin toimintoihinsa. 

(12) Toimintojen ympäristövaikutuksia 

ja sosiaalisia vaikutuksia koskevien 
tietojen avulla finanssimarkkinoiden 

asianomaiset toimijat voivat helpommin 

määrittää yritysten taloudellisten 

toimintojen kestävyyden asteen, ja 

yritykset voivat helpommin hankkia 

rahoitusta kestäviin toimintoihinsa. 

Or. en 

 

Tarkistus  162 

Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 12 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(12) Kriteerien vahvistaminen 

ympäristön kannalta kestäville 

taloudellisilla toiminnoille voi kannustaa 

yrityksiä antamaan tietoja harjoittamistaan 

ympäristön kannalta kestävistä 

taloudellisista toiminnoista vapaaehtoisesti 

verkkosivustoillaan. Tällaisten tietojen 

avulla finanssimarkkinoiden asianomaiset 

toimijat voivat helpommin yksilöidä 

yritykset, jotka harjoittavat ympäristön 

kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja, 

ja kyseiset yritykset voivat helpommin 

hankkia rahoitusta vihreisiin 

toimintoihinsa. 

(12) Kriteerien vahvistaminen 

ympäristön kannalta kestäville 

taloudellisilla toiminnoille voi kannustaa 

yrityksiä antamaan tietoja harjoittamistaan 

ympäristön kannalta kestävistä 

taloudellisista toiminnoista vapaaehtoisesti 

verkkosivustoillaan. Tällaisten tietojen 

avulla finanssimarkkinoiden asianomaiset 

toimijat voivat helpommin yksilöidä 

yritykset, jotka harjoittavat ympäristön 

kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja, 

ja kyseiset yritykset voivat helpommin 

hankkia rahoitusta kestäviin 

toimintoihinsa. 

Or. en 

 

Tarkistus  163 

Elena Gentile 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 12 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(12) Kriteerien vahvistaminen 

ympäristön kannalta kestäville 

taloudellisilla toiminnoille voi kannustaa 

yrityksiä antamaan tietoja harjoittamistaan 

ympäristön kannalta kestävistä 

taloudellisista toiminnoista vapaaehtoisesti 

verkkosivustoillaan. Tällaisten tietojen 

avulla finanssimarkkinoiden asianomaiset 

toimijat voivat helpommin yksilöidä 

yritykset, jotka harjoittavat ympäristön 

kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja, 

ja kyseiset yritykset voivat helpommin 

hankkia rahoitusta vihreisiin 

toimintoihinsa. 

(12) Kriteerien vahvistaminen 

ympäristön kannalta kestäville 

taloudellisilla toiminnoille voi kannustaa 

yrityksiä antamaan tietoja harjoittamistaan 

ympäristön kannalta kestävistä 

taloudellisista toiminnoista vapaaehtoisesti 

verkkosivustoillaan. Tällaisten tietojen 

avulla finanssimarkkinoiden asianomaiset 

toimijat voivat helpommin yksilöidä 

yritykset, jotka harjoittavat ympäristön 

kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja, 

ja kyseiset yritykset voivat helpommin 

hankkia rahoitusta kestäviin 

toimintoihinsa. 

Or. en 
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Tarkistus  164 

Fulvio Martusciello 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(13) Tarkoitus on, että unionin käyttöön 

ottama ympäristön kannalta kestävien 
taloudellisten toimintojen luokitus antaa 

mahdollisuuden kehittää unionin tulevia 

politiikkoja, mihin sisältyvät ympäristön 

kannalta kestäviä rahoitustuotteita koskevat 

unionin laajuiset standardit ja lopulta 

sellaisten merkkien käyttöönotto, joilla 

tunnustetaan virallisesti näiden standardien 

noudattaminen koko unionissa. 

Yhdenmukaisia oikeudellisia vaatimuksia, 

joiden täyttyessä sijoituksia pidetään 

ympäristön kannalta kestävinä ja jotka 

perustuvat ympäristön kannalta kestävien 

taloudellisten toimintojen yhdenmukaisiin 

kriteereihin, tarvitaan vertailuperustana 

unionin tulevaa lainsäädäntöä varten, jonka 

tavoitteena on mahdollistaa tällaiset 

sijoitukset. 

(13) Tarkoitus on, että unionin laajuiset 

taloudellisten toimintojen 

ympäristövaikutukset määrittävät 

indikaattorit antavat mahdollisuuden 

kehittää unionin tulevia politiikkoja, mihin 

sisältyvät ympäristön kannalta kestäviä 

rahoitustuotteita koskevat unionin laajuiset 

standardit ja lopulta sellaisten merkkien 

käyttöönotto, joilla tunnustetaan virallisesti 

näiden standardien noudattaminen koko 

unionissa. Yhdenmukaisia oikeudellisia 

vaatimuksia sijoitusten 

ympäristökestävyyden arvioimiseksi ja 

jotka perustuvat taloudellisten toimintojen 

ympäristökestävyyden määrittäviin 
yhdenmukaisiin kriteereihin ja yhteisiin 

indikaattoreihin sijoitusten 

ympäristövaikutusten arvioimiseksi, 

tarvitaan vertailuperustana unionin tulevaa 

lainsäädäntöä varten, jonka tavoitteena on 

helpottaa siirtymistä kielteisten 

ympäristövaikutusten sijoituksista 

myönteisen vaikutuksen sijoituksiin. 

Or. en 

 

Tarkistus  165 

Markus Ferber 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(13) Tarkoitus on, että unionin käyttöön 

ottama ympäristön kannalta kestävien 

taloudellisten toimintojen luokitus antaa 

mahdollisuuden kehittää unionin tulevia 

(13) Tarkoitus on, että unionin käyttöön 

ottama ympäristön kannalta kestävien 

taloudellisten toimintojen luokitus antaa 

mahdollisuuden kehittää ympäristön 



 

PE632.153v01-00 38/177 AM\1172566FI.docx 

FI 

politiikkoja, mihin sisältyvät ympäristön 

kannalta kestäviä rahoitustuotteita koskevat 

unionin laajuiset standardit ja lopulta 

sellaisten merkkien käyttöönotto, joilla 

tunnustetaan virallisesti näiden standardien 

noudattaminen koko unionissa. 

Yhdenmukaisia oikeudellisia vaatimuksia, 

joiden täyttyessä sijoituksia pidetään 

ympäristön kannalta kestävinä ja jotka 

perustuvat ympäristön kannalta kestävien 

taloudellisten toimintojen yhdenmukaisiin 

kriteereihin, tarvitaan vertailuperustana 

unionin tulevaa lainsäädäntöä varten, 

jonka tavoitteena on mahdollistaa tällaiset 

sijoitukset. 

kannalta kestäviä rahoitustuotteita koskevat 

unionin laajuiset standardit ja lopulta 

sellaisten merkkien käyttöönotto, joilla 

tunnustetaan virallisesti näiden standardien 

noudattaminen koko unionissa. Nämä 

ympäristön kannalta kestävien 

taloudellisten toimintojen standardit eivät 

kuitenkaan saisi olla 

vakavaraisuusvaatimusten, kuten omia 

varoja tai pääomaa koskevien 

vaatimusten perusta. 

Or. en 

Perustelu 

On selvennettävä, että kestävyyden tarkastelulla ei saa olla vaikutusta 

vakavaraisuusvaatimusten, kuten omia varoja tai pääomaa koskevien vaatimusten 

vahvistamiseen. Vakavaraisuusvaatimusten on perustuttava yksinomaan riskeihin. 

 

Tarkistus  166 

Jakob von Weizsäcker 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(13) Tarkoitus on, että unionin käyttöön 

ottama ympäristön kannalta kestävien 

taloudellisten toimintojen luokitus antaa 

mahdollisuuden kehittää unionin tulevia 

politiikkoja, mihin sisältyvät ympäristön 

kannalta kestäviä rahoitustuotteita koskevat 

unionin laajuiset standardit ja lopulta 

sellaisten merkkien käyttöönotto, joilla 

tunnustetaan virallisesti näiden standardien 

noudattaminen koko unionissa. 

Yhdenmukaisia oikeudellisia vaatimuksia, 

joiden täyttyessä sijoituksia pidetään 

ympäristön kannalta kestävinä ja jotka 

perustuvat ympäristön kannalta kestävien 

(13) Kestävän rahoituksen foorumin ja 

komission tämän asetuksen toistuvissa 

tarkistuksissa olisi ratkaistava se, onko 

tarpeen siirtyä taloudellisten toimintojen 

ympäristön kannalta kestäväksi 

luokittelun yhteisistä kriteereistä unionin 

ympäristön kannalta kestävien 

taloudellisten toimintojen ja sijoitusten 

luokitukseen, erityisesti ottaen huomioon 

kansallisten hallitusten kannustimet 

luokitella taloudelliset toiminnot 

suvaitsevammin ympäristön kannalta 

kestäviksi lisäsijoitusten 

houkuttelemiseksi. Tarkoitus on, että 
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taloudellisten toimintojen yhdenmukaisiin 

kriteereihin, tarvitaan vertailuperustana 

unionin tulevaa lainsäädäntöä varten, jonka 

tavoitteena on mahdollistaa tällaiset 

sijoitukset. 

unionin käyttöön ottama ympäristön 

kannalta kestävien taloudellisten 

toimintojen luokitus antaa lisäksi 

mahdollisuuden kehittää unionin tulevia 

politiikkoja, mihin sisältyvät ympäristön 

kannalta kestäviä rahoitustuotteita koskevat 

unionin laajuiset standardit ja lopulta 

sellaisten merkkien käyttöönotto, joilla 

tunnustetaan virallisesti näiden standardien 

noudattaminen koko unionissa. 

Yhdenmukaisia oikeudellisia vaatimuksia, 

joiden täyttyessä sijoituksia pidetään 

ympäristön kannalta kestävinä ja jotka 

perustuvat ympäristön kannalta kestävien 

taloudellisten toimintojen yhdenmukaisiin 

kriteereihin, tarvitaan vertailuperustana 

unionin tulevaa lainsäädäntöä varten, jonka 

tavoitteena on mahdollistaa tällaiset 

sijoitukset, ja niihin sisältyy myös 

ympäristön kannalta haitallisia ruskeita 

omaisuuseriä rankaisevan tekijän 

sisällyttäminen rahoituslaitosten 

vakavaraisuuskehykseen, jotta voidaan 

asianmukaisesti ottaa huomioon hiili-

intensiivisiin omaisuuseriin liittyviä 

ilmastonmuutosriskejä. 

Or. en 

 

Tarkistus  167 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(13) Tarkoitus on, että unionin käyttöön 

ottama ympäristön kannalta kestävien 

taloudellisten toimintojen luokitus antaa 

mahdollisuuden kehittää unionin tulevia 

politiikkoja, mihin sisältyvät ympäristön 

kannalta kestäviä rahoitustuotteita 

koskevat unionin laajuiset standardit ja 

lopulta sellaisten merkkien käyttöönotto, 

joilla tunnustetaan virallisesti näiden 

(13) Tarkoitus on, että unionin käyttöön 

ottama ympäristön ja talouden kannalta 

kestävien toimintojen luokitus antaa 

mahdollisuuden kehittää asteittain unionin 

tulevia politiikkoja, mihin sisältyvät 

kestäviä rahoitustuotteita koskevat unionin 

laajuiset standardit ja lopulta sellaisten 

merkkien käyttöönotto, joilla tunnustetaan 

virallisesti näiden standardien 
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standardien noudattaminen koko unionissa. 

Yhdenmukaisia oikeudellisia vaatimuksia, 

joiden täyttyessä sijoituksia pidetään 

ympäristön kannalta kestävinä ja jotka 

perustuvat ympäristön kannalta kestävien 

taloudellisten toimintojen yhdenmukaisiin 

kriteereihin, tarvitaan vertailuperustana 

unionin tulevaa lainsäädäntöä varten, jonka 

tavoitteena on mahdollistaa tällaiset 

sijoitukset. 

noudattaminen koko unionissa. 

Yhdenmukaisia oikeudellisia vaatimuksia, 

joiden täyttyessä sijoituksia pidetään 

kestävinä ja jotka perustuvat tiettyjen 

kestävien taloudellisten toimintojen 

yhdenmukaisiin kriteereihin, tarvitaan 

vertailuperustana unionin tulevaa 

lainsäädäntöä varten, jonka tavoitteena on 

mahdollistaa tällaiset sijoitukset. 

Or. en 

 

Tarkistus  168 

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

Caroline Nagtegaal 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(13) Tarkoitus on, että unionin käyttöön 

ottama ympäristön kannalta kestävien 

taloudellisten toimintojen luokitus antaa 

mahdollisuuden kehittää unionin tulevia 

politiikkoja, mihin sisältyvät ympäristön 

kannalta kestäviä rahoitustuotteita koskevat 

unionin laajuiset standardit ja lopulta 

sellaisten merkkien käyttöönotto, joilla 

tunnustetaan virallisesti näiden standardien 

noudattaminen koko unionissa. 

Yhdenmukaisia oikeudellisia vaatimuksia, 

joiden täyttyessä sijoituksia pidetään 

ympäristön kannalta kestävinä ja jotka 

perustuvat ympäristön kannalta kestävien 

taloudellisten toimintojen yhdenmukaisiin 

kriteereihin, tarvitaan vertailuperustana 

unionin tulevaa lainsäädäntöä varten, jonka 

tavoitteena on mahdollistaa tällaiset 

sijoitukset. 

(13) Tarkoitus on, että unionin käyttöön 

ottama ympäristön kannalta kestävien 

taloudellisten toimintojen luokitus antaa 

mahdollisuuden kehittää unionin tulevia 

politiikkoja ja strategioita, mihin sisältyvät 

ympäristön kannalta kestäviä 

rahoitustuotteita koskevat unionin laajuiset 

standardit ja lopulta sellaisten merkkien 

käyttöönotto, joilla tunnustetaan virallisesti 

näiden standardien noudattaminen koko 

unionissa. Yhdenmukaisia oikeudellisia 

vaatimuksia, joiden täyttyessä sijoituksia 

pidetään ympäristön kannalta kestävinä ja 

jotka perustuvat ympäristön kannalta 

kestävien taloudellisten toimintojen 

yhdenmukaisiin kriteereihin, tarvitaan 

vertailuperustana unionin tulevaa 

lainsäädäntöä varten, jonka tavoitteena on 

mahdollistaa tällaiset sijoitukset. 

Or. en 
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Tarkistus  169 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(13) Tarkoitus on, että unionin käyttöön 

ottama ympäristön kannalta kestävien 

taloudellisten toimintojen luokitus antaa 

mahdollisuuden kehittää unionin tulevia 

politiikkoja, mihin sisältyvät ympäristön 

kannalta kestäviä rahoitustuotteita koskevat 

unionin laajuiset standardit ja lopulta 

sellaisten merkkien käyttöönotto, joilla 

tunnustetaan virallisesti näiden standardien 

noudattaminen koko unionissa. 

Yhdenmukaisia oikeudellisia vaatimuksia, 

joiden täyttyessä sijoituksia pidetään 

ympäristön kannalta kestävinä ja jotka 

perustuvat ympäristön kannalta kestävien 

taloudellisten toimintojen yhdenmukaisiin 

kriteereihin, tarvitaan vertailuperustana 

unionin tulevaa lainsäädäntöä varten, jonka 

tavoitteena on mahdollistaa tällaiset 

sijoitukset. 

(13) Tarkoitus on, että unionin käyttöön 

ottama ympäristön kannalta kestävien 

taloudellisten toimintojen luokitus antaa 

mahdollisuuden kehittää unionin tulevia 

politiikkoja ja strategioita, mihin sisältyvät 

ympäristön kannalta kestäviä 

rahoitustuotteita koskevat unionin laajuiset 

standardit ja lopulta sellaisten merkkien 

käyttöönotto, joilla tunnustetaan virallisesti 

näiden standardien noudattaminen koko 

unionissa. Yhdenmukaisia oikeudellisia 

vaatimuksia, joiden täyttyessä sijoituksia 

pidetään ympäristön kannalta kestävinä ja 

jotka perustuvat ympäristön kannalta 

kestävien taloudellisten toimintojen 

yhdenmukaisiin kriteereihin, tarvitaan 

vertailuperustana unionin tulevaa 

lainsäädäntöä varten, jonka tavoitteena on 

mahdollistaa tällaiset sijoitukset. 

Or. en 

 

Tarkistus  170 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (13 a) Tehokkaiden ja vaikuttavien 

lainsäädäntötoimien varmistamiseksi ja 

mahdollisten päällekkäisyyksien, 

byrokraattisen rasitteen tai 

reaalitaloudelle aiheutuvien 

lisäkustannusten välttämiseksi teknisten 

seulontakriteerien ulottuvuus ja käyttö 

sekä niiden yhteys muihin aloitteisiin olisi 
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määriteltävä selkeästi ennen 

luokitusjärjestelmän ja siihen liittyvien 

kriteerien voimaantuloa. 

Or. en 

 

Tarkistus  171 

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

Elsi Katainen, Petri Sarvamaa 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (13 a) Yhdenmukaistettujen kriteerien 

vahvistaminen ympäristön kannalta 

kestäville taloudellisille toiminnoille ei 

saisi vaarantaa toimivallan jakautumista 

jäsenvaltioiden ja unionin kesken eri 

politiikanaloilla. 

Or. en 

 

Tarkistus  172 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (13 a) Yhdenmukaistettujen kriteerien 

vahvistaminen ympäristön kannalta 

kestäville taloudellisille toiminnoille ei 

saisi vaarantaa toimivallan jakautumista 

jäsenvaltioiden ja unionin kesken. 

Or. en 

 

Tarkistus  173 

Stefan Gehrold 
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Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 14 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(14) Unionin pyrkimyksissä saavuttaa 

kestävän kehityksen tavoitteita on käynyt 

ilmi, että sellaiset toimintavaihtoehdot kuin 

Euroopan strategisten investointien 

rahaston luominen ovat tehokas keino 

edistää yksityisten varojen ohjaamista 

kestäviin sijoituksiin julkisten menojen 

ohella. Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksessa (EU) 2015/101727 asetetaan 

tavoitteeksi, että ilmastoinvestointien 

osuus rahoituksesta, joka myönnetään 

Euroopan strategisten investointien 

rahastosta infrastruktuuri- ja 

innovointihankkeisiin, on 40 prosenttia. 

Yhteisillä taloudellisten toimintojen 

kestävyyskriteereillä voitaisiin tukea 

samanlaisia tulevia unionin aloitteita, joilla 

tuetaan ilmastoon liittyviin tai muihin 

ympäristötavoitteisiin tähtääviä sijoituksia. 

(14) Unionin pyrkimyksissä saavuttaa 

kestävän kehityksen tavoitteita on käynyt 

ilmi, että sellaiset toimintavaihtoehdot kuin 

Euroopan strategisten investointien 

rahaston luominen ovat tehokas keino 

edistää yksityisten varojen ohjaamista 

kestäviin sijoituksiin julkisten menojen 

ohella. Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksessa (EU) 2015/101727 asetetaan 

tavoitteeksi, että investointien, joilla 

vähennetään ihmisen vaikutusta 

ilmastonmuutokseen, osuus rahoituksesta, 

joka myönnetään Euroopan strategisten 

investointien rahastosta infrastruktuuri- ja 

innovointihankkeisiin, on 40 prosenttia. 

Yhteisillä taloudellisten toimintojen 

kestävyyskriteereillä voitaisiin tukea 

samanlaisia tulevia unionin aloitteita, joilla 

tuetaan ilmastoon liittyviin tai muihin 

ympäristötavoitteisiin tähtääviä sijoituksia. 

_________________ _________________ 

27 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) 2017/2396, annettu 13 päivänä 

joulukuuta 2017, asetusten (EU) 

N:o 1316/2013 ja (EU) 2015/1017 

muuttamisesta Euroopan strategisten 

investointien rahaston voimassaolon 

pidentämisen osalta sekä kyseistä rahastoa 

ja Euroopan investointineuvontakeskusta 

koskevien teknisten parannusten 

tekemiseksi (EUVL L 345, 27.12.2017, 

s. 34). 

27 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) 2017/2396, annettu 13 päivänä 

joulukuuta 2017, asetusten (EU) 

N:o 1316/2013 ja (EU) 2015/1017 

muuttamisesta Euroopan strategisten 

investointien rahaston voimassaolon 

pidentämisen osalta sekä kyseistä rahastoa 

ja Euroopan investointineuvontakeskusta 

koskevien teknisten parannusten 

tekemiseksi (EUVL L 345, 27.12.2017, 

s. 34). 

Or. de 

 

Tarkistus  174 

Othmar Karas 

 

Ehdotus asetukseksi 
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Johdanto-osan 14 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(14) Unionin pyrkimyksissä saavuttaa 

kestävän kehityksen tavoitteita on käynyt 

ilmi, että sellaiset toimintavaihtoehdot kuin 

Euroopan strategisten investointien 

rahaston luominen ovat tehokas keino 

edistää yksityisten varojen ohjaamista 

kestäviin sijoituksiin julkisten menojen 

ohella. Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksessa (EU) 2015/101727 asetetaan 

tavoitteeksi, että ilmastoinvestointien osuus 

rahoituksesta, joka myönnetään Euroopan 

strategisten investointien rahastosta 

infrastruktuuri- ja innovointihankkeisiin, 

on 40 prosenttia. Yhteisillä taloudellisten 

toimintojen kestävyyskriteereillä voitaisiin 

tukea samanlaisia tulevia unionin aloitteita, 

joilla tuetaan ilmastoon liittyviin tai 

muihin ympäristötavoitteisiin tähtääviä 

sijoituksia. 

(14) Unionin pyrkimyksissä saavuttaa 

kestävän kehityksen tavoitteita on käynyt 

ilmi, että sellaiset toimintavaihtoehdot kuin 

Euroopan strategisten investointien 

rahaston luominen ovat tehokas keino 

edistää yksityisten varojen mobilisoimista 

kestäviin sijoituksiin julkisten menojen 

ohella. Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksessa (EU) 2015/101727 asetetaan 

tavoitteeksi, että horisontaalisten 

ilmastoinvestointien osuus rahoituksesta, 

joka myönnetään Euroopan strategisten 

investointien rahastosta infrastruktuuri- ja 

innovointihankkeisiin, on 40 prosenttia. 

Yhteisillä taloudellisten toimintojen 

kestävyyskriteereillä voidaan tukea 

samanlaisia tulevia unionin aloitteita, joilla 

mobilisoidaan ilmastoon liittyviin tai 

muihin ympäristötavoitteisiin tähtääviä 

sijoituksia. 

_________________ _________________ 

27 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) 2017/2396, annettu 13 päivänä 

joulukuuta 2017, asetusten (EU) 

N:o 1316/2013 ja (EU) 2015/1017 

muuttamisesta Euroopan strategisten 

investointien rahaston voimassaolon 

pidentämisen osalta sekä kyseistä rahastoa 

ja Euroopan investointineuvontakeskusta 

koskevien teknisten parannusten 

tekemiseksi (EUVL L 345, 27.12.2017, 

s. 34). 

27 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) 2017/2396, annettu 13 päivänä 

joulukuuta 2017, asetusten (EU) 

N:o 1316/2013 ja (EU) 2015/1017 

muuttamisesta Euroopan strategisten 

investointien rahaston voimassaolon 

pidentämisen osalta sekä kyseistä rahastoa 

ja Euroopan investointineuvontakeskusta 

koskevien teknisten parannusten 

tekemiseksi (EUVL L 345, 27.12.2017, 

s. 34). 

Or. en 

 

Tarkistus  175 

Elena Gentile 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 15 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(15) Jotta vältettäisiin markkinoiden 

pirstoutuminen ja kuluttajien etuihin 

kohdistuvat haitat, jotka johtuvat 

keskenään erilaisista ympäristön kannalta 

kestävien taloudellisten toimintojen 

käsitteistä, kansallisten vaatimusten, joita 

markkinatoimijoiden on noudatettava 

halutessaan markkinoida rahoitustuotteita 

tai yritysjoukkovelkakirjalainoja 

ympäristön kannalta kestävinä, olisi 

perustuttava ympäristön kannalta kestäviä 

taloudellisia toimintoja koskeviin 

yhdenmukaisiin kriteereihin. Kyseisiin 

markkinatoimijoihin kuuluvat ”vihreitä” 

rahoitustuotteita tarjoavat 

finanssimarkkinatoimijat ja ”vihreitä” 

yritysjoukkovelkakirjalainoja tarjoavat 

finanssialan ulkopuoliset yritykset. 

(15) Jotta vältettäisiin markkinoiden 

pirstoutuminen ja kuluttajien etuihin 

kohdistuvat haitat, jotka johtuvat 

keskenään erilaisista ympäristön kannalta 

kestävien taloudellisten toimintojen 

käsitteistä, kansallisten vaatimusten, joita 

markkinatoimijoiden on noudatettava 

halutessaan markkinoida tässä asetuksessa 

määriteltyjä rahoitustuotteita tai 

yritysjoukkovelkakirjalainoja ympäristön 

kannalta kestävinä, olisi perustuttava 

ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia 

toimintoja koskeviin yhdenmukaisiin 

kriteereihin. Kyseisiin markkinatoimijoihin 

kuuluvat kestäviä rahoitustuotteita tai -

palveluja tarjoavat 

finanssimarkkinatoimijat ja kestäviä 

yritysjoukkovelkakirjalainoja tarjoavat 

finanssialan ulkopuoliset yritykset. 

Or. en 

 

Tarkistus  176 

Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 15 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(15) Jotta vältettäisiin markkinoiden 

pirstoutuminen ja kuluttajien etuihin 

kohdistuvat haitat, jotka johtuvat 

keskenään erilaisista ympäristön kannalta 

kestävien taloudellisten toimintojen 

käsitteistä, kansallisten vaatimusten, joita 

markkinatoimijoiden on noudatettava 

halutessaan markkinoida rahoitustuotteita 

tai yritysjoukkovelkakirjalainoja 

ympäristön kannalta kestävinä, olisi 

perustuttava ympäristön kannalta kestäviä 

taloudellisia toimintoja koskeviin 

yhdenmukaisiin kriteereihin. Kyseisiin 

markkinatoimijoihin kuuluvat ”vihreitä” 

(15) Jotta vältettäisiin markkinoiden 

pirstoutuminen ja kuluttajien etuihin 

kohdistuvat haitat, jotka johtuvat 

keskenään erilaisista ympäristön kannalta 

kestävien taloudellisten toimintojen 

käsitteistä, kansallisten vaatimusten, joita 

markkinatoimijoiden on noudatettava 

halutessaan markkinoida rahoitustuotteita 

tai yritysjoukkovelkakirjalainoja 

ympäristön kannalta kestävinä, olisi 

perustuttava ympäristön kannalta kestäviä 

taloudellisia toimintoja koskeviin 

yhdenmukaisiin kriteereihin. Kyseisiin 

markkinatoimijoihin kuuluvat kestäviä 
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rahoitustuotteita tarjoavat 

finanssimarkkinatoimijat ja ”vihreitä” 

yritysjoukkovelkakirjalainoja tarjoavat 

finanssialan ulkopuoliset yritykset. 

rahoitustuotteita tarjoavat 

finanssimarkkinatoimijat ja kestäviä 

yritysjoukkovelkakirjalainoja tarjoavat 

finanssialan ulkopuoliset yritykset. 

Or. en 

 

Tarkistus  177 

Mireille D'Ornano 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 15 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(15) Jotta vältettäisiin markkinoiden 

pirstoutuminen ja kuluttajien etuihin 

kohdistuvat haitat, jotka johtuvat 

keskenään erilaisista ympäristön kannalta 

kestävien taloudellisten toimintojen 

käsitteistä, kansallisten vaatimusten, joita 

markkinatoimijoiden on noudatettava 

halutessaan markkinoida rahoitustuotteita 

tai yritysjoukkovelkakirjalainoja 

ympäristön kannalta kestävinä, olisi 

perustuttava ympäristön kannalta kestäviä 

taloudellisia toimintoja koskeviin 

yhdenmukaisiin kriteereihin. Kyseisiin 

markkinatoimijoihin kuuluvat ”vihreitä” 

rahoitustuotteita tarjoavat 

finanssimarkkinatoimijat ja ”vihreitä” 

yritysjoukkovelkakirjalainoja tarjoavat 

finanssialan ulkopuoliset yritykset. 

(15) Jotta vältettäisiin markkinoiden 

pirstoutuminen ja kuluttajien etuihin 

kohdistuvat haitat, jotka johtuvat 

keskenään erilaisista ympäristön kannalta 

kestävien taloudellisten toimintojen 

käsitteistä, kansalliset vaatimukset, joita 

markkinatoimijoiden on noudatettava 

halutessaan markkinoida rahoitustuotteita 

tai yritysjoukkovelkakirjalainoja 

ympäristön kannalta kestävinä, voisivat 

perustua ympäristön kannalta kestäviä 

taloudellisia toimintoja koskeviin 

yhdenmukaisiin kriteereihin. Kyseisiin 

markkinatoimijoihin kuuluvat ”vihreitä” 

rahoitustuotteita tarjoavat 

finanssimarkkinatoimijat ja ”vihreitä” 

yritysjoukkovelkakirjalainoja tarjoavat 

finanssialan ulkopuoliset yritykset. 

Or. fr 

 

Tarkistus  178 

Othmar Karas 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 
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 (15 a) Suhteellisuusperiaatteen 

mukaisesti tämän asetuksen vaatimuksia 

ei tulisi soveltaa asetuksessa 

[julkaisutoimisto lisää viittauksen 

asetuksen (EU) N:o 575/2013 

asianmukaiseen artiklaan] määriteltyihin 

pieniin ja yhdestä osasta muodostuviin 

laitoksiin. 

Or. en 

 

Tarkistus  179 

Markus Ferber 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 16 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(16) Jotta ei vahingoitettaisi kuluttajien 

etuja, rahastonhoitajien ja 

yhteisösijoittajien, jotka tarjoavat 

rahoitustuotteita ympäristön kannalta 

kestävinä, olisi ilmoitettava, miten ja missä 

määrin ympäristön kannalta kestävien 

taloudellisten toimintojen kriteerejä 

käytetään sijoitusten 

ympäristökestävyyden määrittämiseen. 

Annettujen tietojen avulla sijoittajien olisi 

saatava selville sellaisen sijoituksen 

prosenttiosuus, jolla rahoitetaan 

ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia 

toimintoja, kaikista taloudellisista 

toiminnoista ja näin ollen sijoituksen 

ympäristökestävyyden aste. Komission 

olisi täsmennettävä, mitkä tiedot on 

annettava tätä tarkoitusta varten. Tietojen 

avulla kansallisten toimivaltaisten 

viranomaisten olisi voitava tarkistaa 

helposti tiedonantovelvollisuuden 

noudattaminen ja panna kyseinen 

velvollisuus sovellettavan kansallisen 

lainsäädännön mukaisesti täytäntöön. 

(16) Jotta ei vahingoitettaisi kuluttajien 

etuja, rahastonhoitajien ja 

yhteisösijoittajien, jotka tarjoavat 

rahoitustuotteita ympäristön kannalta 

kestävinä, olisi ilmoitettava 

asiaankuuluvat tiedot kestäviin 

sijoituksiin ja kestävyysriskeihin liittyvien 

tietojen antamisesta ja direktiivin (EU) 

2016/2341 muuttamisesta annetun 

asetuksen säännösten mukaisesti. 

Or. en 
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Perustelu 

Kaikki tiedonantovelvollisuudet esitetään kestäviin sijoituksiin ja kestävyysriskeihin liittyvien 

tietojen antamisesta ja direktiivin (EU) 2016/2341 muuttamisesta annetussa asetuksessa. Ei 

ole tarpeen ottaa käyttöön toista kestävää taloutta koskevaa tiedonantojärjestelmää. 

 

Tarkistus  180 

Sirpa Pietikäinen 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 16 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(16) Jotta ei vahingoitettaisi kuluttajien 

etuja, rahastonhoitajien ja 

yhteisösijoittajien, jotka tarjoavat 

rahoitustuotteita ympäristön kannalta 

kestävinä, olisi ilmoitettava, miten ja missä 

määrin ympäristön kannalta kestävien 

taloudellisten toimintojen kriteerejä 

käytetään sijoitusten 

ympäristökestävyyden määrittämiseen. 

Annettujen tietojen avulla sijoittajien olisi 

saatava selville sellaisen sijoituksen 

prosenttiosuus, jolla rahoitetaan 

ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia 

toimintoja, kaikista taloudellisista 

toiminnoista ja näin ollen sijoituksen 

ympäristökestävyyden aste. Komission 

olisi täsmennettävä, mitkä tiedot on 

annettava tätä tarkoitusta varten. Tietojen 

avulla kansallisten toimivaltaisten 

viranomaisten olisi voitava tarkistaa 

helposti tiedonantovelvollisuuden 

noudattaminen ja panna kyseinen 

velvollisuus sovellettavan kansallisen 

lainsäädännön mukaisesti täytäntöön. 

(16) Jotta voitaisiin tiedottaa asiasta 

piensijoittajille ja varmistaa kuluttajien 

suojelu, rahastonhoitajien ja 

yhteisösijoittajien, jotka tarjoavat 

rahoitustuotteita ympäristön kannalta 

kestävinä, olisi ilmoitettava, mikä on 

sijoitusten ympäristökestävyyden aste ja 

mitkä ovat niiden ympäristövaikutukset. 

Annettujen tietojen avulla sijoittajien olisi 

saatava selville ympäristövaikutusten 

määrittämiseen käytettävät kriteerit ja 

indikaattorit, sijoituksen 

ympäristökestävyyden aste sekä 

kohdeyhtiöiden niiden tukitoimintojen 

liikevaihdon prosenttiosuus, jotka 

luokitellaan ympäristön kannalta 

kestäviksi tai joilla on kielteisiä 

ympäristövaikutuksia. Komission olisi 

täsmennettävä, mitkä tiedot on annettava 

tätä tarkoitusta varten tarkastetuissa 

vuosikertomuksissa ja 

toimintakertomuksissa ja mitkä tiedot 

riippumattomien tarkastajien olisi 

tarkastettava osana integroitua 

raportointia. Tarkastettujen ja 

todennettujen tietojen avulla kansallisten 

toimivaltaisten viranomaisten ja 

tarvittaessa Euroopan 

valvontaviranomaisten olisi voitava 

tarkistaa helposti tiedonantovelvollisuuden 

noudattaminen ja panna kyseinen 

velvollisuus sovellettavan kansallisen ja 
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unionin lainsäädännön mukaisesti 

täytäntöön. Näiden 

tiedonantovelvollisuuksien olisi oltava 

GRI-ohjeiston ja YK:n vastuullisen 

sijoittamisen periaatteiden kaltaisten 

globaalien tiedonantovaatimuksia 

koskevien aloitteiden mukaisia. Euroopan 

valvontaviranomaisten olisi hyväksyttävä 

riippumattomat tarkastajat. 

Or. en 

 

Tarkistus  181 

Elena Gentile 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 16 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(16) Jotta ei vahingoitettaisi kuluttajien 

etuja, rahastonhoitajien ja 

yhteisösijoittajien, jotka tarjoavat 

rahoitustuotteita ympäristön kannalta 

kestävinä, olisi ilmoitettava, miten ja missä 

määrin ympäristön kannalta kestävien 

taloudellisten toimintojen kriteerejä 

käytetään sijoitusten 

ympäristökestävyyden määrittämiseen. 

Annettujen tietojen avulla sijoittajien olisi 

saatava selville sellaisen sijoituksen 

prosenttiosuus, jolla rahoitetaan 

ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia 

toimintoja, kaikista taloudellisista 

toiminnoista ja näin ollen sijoituksen 

ympäristökestävyyden aste. Komission 

olisi täsmennettävä, mitkä tiedot on 

annettava tätä tarkoitusta varten. Tietojen 

avulla kansallisten toimivaltaisten 

viranomaisten olisi voitava tarkistaa 

helposti tiedonantovelvollisuuden 

noudattaminen ja panna kyseinen 

velvollisuus sovellettavan kansallisen 

lainsäädännön mukaisesti täytäntöön. 

(16) Jotta voitaisiin tiedottaa asiasta 

piensijoittajille ja varmistaa kuluttajien 

suojelu, rahastonhoitajien ja 

yhteisösijoittajien, jotka tarjoavat 

rahoitustuotteita ympäristön kannalta 

kestävinä, olisi ilmoitettava sijoitusten 

ympäristökestävyysnäkökohdat, myös 

niiden ESG-valintaperusteet ja 

ympäristövaikutukset. Annettujen tietojen 

avulla sijoittajien olisi saatava selville 

sijoitusten ympäristövaikutusten ja 

ympäristökestävyysnäkökohtien 

määrittelyyn käytetyt kriteerit ja 

indikaattorit. Komission olisi 

täsmennettävä, mitkä tiedot on annettava 

tätä tarkoitusta varten. Näiden 

tiedonantovelvollisuuksien olisi 

perustuttava GRI-ohjeistoa koskevaan 

työhön ja YK:n vastuullisen sijoittamisen 

periaatteisiin. 

Or. en 
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Tarkistus  182 

Fulvio Martusciello 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 16 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(16) Jotta ei vahingoitettaisi kuluttajien 

etuja, rahastonhoitajien ja 

yhteisösijoittajien, jotka tarjoavat 

rahoitustuotteita ympäristön kannalta 

kestävinä, olisi ilmoitettava, miten ja missä 

määrin ympäristön kannalta kestävien 

taloudellisten toimintojen kriteerejä 

käytetään sijoitusten 

ympäristökestävyyden määrittämiseen. 

Annettujen tietojen avulla sijoittajien olisi 

saatava selville sellaisen sijoituksen 

prosenttiosuus, jolla rahoitetaan 

ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia 

toimintoja, kaikista taloudellisista 

toiminnoista ja näin ollen sijoituksen 

ympäristökestävyyden aste. Komission 

olisi täsmennettävä, mitkä tiedot on 

annettava tätä tarkoitusta varten. Tietojen 

avulla kansallisten toimivaltaisten 

viranomaisten olisi voitava tarkistaa 

helposti tiedonantovelvollisuuden 

noudattaminen ja panna kyseinen 

velvollisuus sovellettavan kansallisen 

lainsäädännön mukaisesti täytäntöön. 

(16) Jotta voitaisiin tiedottaa asiasta 

piensijoittajille ja varmistaa kuluttajien 

suojelu, rahastonhoitajien ja 

yhteisösijoittajien, jotka tarjoavat 

rahoitustuotteita ympäristön kannalta 

kestävinä, olisi ilmoitettava sijoitusten 

ympäristökestävyysnäkökohdat, myös 

niiden ESG-valintaperusteet ja 

ympäristövaikutukset. Annettujen tietojen 

avulla sijoittajien olisi saatava selville 

sijoitusten ympäristövaikutusten ja 

ympäristökestävyysnäkökohtien 

määrittelyyn käytetyt kriteerit ja 

indikaattorit. Komission olisi 

täsmennettävä, mitkä tiedot on annettava 

tätä tarkoitusta varten. Näiden 

tiedonantovelvollisuuksien olisi 

perustuttava GRI-ohjeistoa koskevaan 

työhön ja YK:n vastuullisen sijoittamisen 

periaatteisiin. 

Or. en 

 

Tarkistus  183 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 16 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(16) Jotta ei vahingoitettaisi kuluttajien (16) Jotta ei vahingoitettaisi kuluttajien 
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etuja, rahastonhoitajien ja 

yhteisösijoittajien, jotka tarjoavat 

rahoitustuotteita ympäristön kannalta 

kestävinä, olisi ilmoitettava, miten ja missä 

määrin ympäristön kannalta kestävien 

taloudellisten toimintojen kriteerejä 

käytetään sijoitusten ympäristökestävyyden 

määrittämiseen. Annettujen tietojen avulla 

sijoittajien olisi saatava selville sellaisen 

sijoituksen prosenttiosuus, jolla 

rahoitetaan ympäristön kannalta kestäviä 

taloudellisia toimintoja, kaikista 

taloudellisista toiminnoista ja näin ollen 

sijoituksen ympäristökestävyyden aste. 

Komission olisi täsmennettävä, mitkä 

tiedot on annettava tätä tarkoitusta 

varten. Tietojen avulla kansallisten 

toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava 

tarkistaa helposti 

tiedonantovelvollisuuden noudattaminen 

ja panna kyseinen velvollisuus 

sovellettavan kansallisen lainsäädännön 

mukaisesti täytäntöön. 

etuja, rahastonhoitajat ja yhteisösijoittajat, 

jotka tarjoavat rahoitustuotteita ympäristön 

kannalta kestävinä, voivat päättää 

ilmoittaa, miten ja missä määrin kestävien 

taloudellisten toimintojen kriteerejä 

käytetään sijoitusten kestävyyden 

määrittämiseen. Annettujen tietojen avulla 

sijoittajat voisivat saada selville sellaisen 

sijoituksen prosenttiosuuden, jolla 

rahoitetaan kestäviä taloudellisia 

toimintoja, kaikista taloudellisista 

toiminnoista ja näin ollen sijoituksen 

kestävyyden aste. 

Or. en 

 

Tarkistus  184 

Kay Swinburne 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 16 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(16) Jotta ei vahingoitettaisi kuluttajien 

etuja, rahastonhoitajien ja 

yhteisösijoittajien, jotka tarjoavat 

rahoitustuotteita ympäristön kannalta 

kestävinä, olisi ilmoitettava, miten ja missä 

määrin ympäristön kannalta kestävien 

taloudellisten toimintojen kriteerejä 

käytetään sijoitusten ympäristökestävyyden 

määrittämiseen. Annettujen tietojen avulla 

sijoittajien olisi saatava selville sellaisen 

sijoituksen prosenttiosuus, jolla rahoitetaan 

ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia 

(16) Jotta ei vahingoitettaisi kuluttajien 

etuja, rahastonhoitajien ja 

yhteisösijoittajien, jotka tarjoavat 

rahoitustuotteita ympäristön kannalta 

kestävinä, olisi ilmoitettava, miten ja missä 

määrin ympäristön kannalta kestävien 

taloudellisten toimintojen kriteerejä 

käytetään sijoitusten ympäristökestävyyden 

määrittämiseen. Annettujen tietojen avulla 

sijoittajien olisi saatava selville sellaisen 

sijoituksen prosenttiosuus, jolla rahoitetaan 

ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia 
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toimintoja, kaikista taloudellisista 

toiminnoista ja näin ollen sijoituksen 

ympäristökestävyyden aste. Komission 

olisi täsmennettävä, mitkä tiedot on 

annettava tätä tarkoitusta varten. Tietojen 

avulla kansallisten toimivaltaisten 

viranomaisten olisi voitava tarkistaa 

helposti tiedonantovelvollisuuden 

noudattaminen ja panna kyseinen 

velvollisuus sovellettavan kansallisen 

lainsäädännön mukaisesti täytäntöön. 

toimintoja, kaikista taloudellisista 

toiminnoista ja näin ollen sijoituksen 

ympäristökestävyyden aste. Komission 

olisi täsmennettävä, mitkä tiedot on 

annettava tätä tarkoitusta varten sekä 

tiedonantojen jaksotus, muoto ja 

vastaanottajat. Tietojen avulla kansallisten 

toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava 

tarkistaa helposti tiedonantovelvollisuuden 

noudattaminen ja panna kyseinen 

velvollisuus sovellettavan kansallisen 

lainsäädännön mukaisesti täytäntöön. 

Komission olisi varmistettava, että 

mahdolliset uudet tiedonantovaatimukset 

täydentävät nykyisen lainsäädännön 

vaatimuksia eivätkä johda raportoinnin 

tarpeettomaan päällekkäisyyteen. 

Or. en 

 

Tarkistus  185 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (16 a) Innovoinnin, tutkimuksen ja 

kehittämisen lisäämiseksi 

ilmastonmuutoksen alalla, jossa tarvitaan 

pitkäaikaisia sijoituksia, tämä asetus olisi 

yhdenmukaistettava muun unionin 

lainsäädännön kanssa. Näin varmistetaan 

sääntelykehyksen pitkän aikavälin vakaus 

heikentämättä mahdollisuuksia pitkän 

aikavälin sijoituksiin. 

Or. en 

 

Tarkistus  186 

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

Elsi Katainen, Petri Sarvamaa 
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Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (16 a) Tämä asetus olisi 

yhdenmukaistettava unionin muun 

innovointiin, tutkimukseen ja 

kehittämiseen kannustavan 

lainsäädännön kanssa, erityisesti 

ilmastonmuutoksen alalla, jossa tarvitaan 

pitkän aikavälin sijoituksia, jotta ei 

vahingoiteta innovointiympäristöä EU:ssa 

ja jäsenvaltioissa. 

Or. en 

 

Tarkistus  187 

Markus Ferber, Christophe Hansen 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 17 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(17) Tiedonantovelvollisuuden 

kiertämisen estämiseksi kyseistä 

velvollisuutta olisi sovellettava myös 

silloin, kun rahoitustuotteita tarjotaan 

ympäristön kannalta kestävien sijoitusten 

kaltaisina sijoituksina, mukaan luettuina 

rahoitustuotteet, joiden tavoitteena on 

ympäristönsuojelu sen laajassa 

merkityksessä. 

Finanssimarkkinatoimijoilta ei saisi 

vaatia, että ne sijoittavat ainoastaan 

ympäristön kannalta kestäviin 

taloudellisiin toimintoihin, jotka 

määritetään tässä asetuksessa 

vahvistettujen teknisten seulontakriteerien 

mukaisesti. Niitä olisi kannustettava 

siihen, että jos ne katsovat, että 

taloudellista toimintaa, joka ei täytä 

teknisiä seulontakriteerejä tai jolle ei ole 

vielä vahvistettu tällaisia kriteerejä, olisi 

pidettävä ympäristön kannalta kestävänä, 

Poistetaan. 
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ne ilmoittavat asiasta komissiolle ja 

auttavat siten komissiota arvioimaan, 

onko teknisiä seulontakriteerejä 

aiheellista täydentää tai päivittää. 

Or. en 

Perustelu 

Kaikki tiedonantovelvollisuudet esitetään kestäviin sijoituksiin ja kestävyysriskeihin liittyvien 

tietojen antamisesta ja direktiivin (EU) 2016/2341 muuttamisesta annetussa asetuksessa. Ei 

ole tarpeen ottaa käyttöön toista kestävää taloutta koskevaa tiedonantojärjestelmää. 

 

Tarkistus  188 

Anne Sander 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 17 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(17) Tiedonantovelvollisuuden 

kiertämisen estämiseksi kyseistä 

velvollisuutta olisi sovellettava myös 

silloin, kun rahoitustuotteita tarjotaan 

ympäristön kannalta kestävien sijoitusten 

kaltaisina sijoituksina, mukaan luettuina 

rahoitustuotteet, joiden tavoitteena on 

ympäristönsuojelu sen laajassa 

merkityksessä. Finanssimarkkinatoimijoilta 

ei saisi vaatia, että ne sijoittavat ainoastaan 

ympäristön kannalta kestäviin taloudellisiin 

toimintoihin, jotka määritetään tässä 

asetuksessa vahvistettujen teknisten 

seulontakriteerien mukaisesti. Niitä olisi 

kannustettava siihen, että jos ne katsovat, 

että taloudellista toimintaa, joka ei täytä 

teknisiä seulontakriteerejä tai jolle ei ole 

vielä vahvistettu tällaisia kriteerejä, olisi 

pidettävä ympäristön kannalta kestävänä, 

ne ilmoittavat asiasta komissiolle ja 

auttavat siten komissiota arvioimaan, onko 

teknisiä seulontakriteerejä aiheellista 

täydentää tai päivittää. 

(17) Tiedonantovelvollisuuden 

kiertämisen estämiseksi kyseistä 

velvollisuutta olisi sovellettava myös 

silloin, kun rahoitustuotteita tarjotaan 

ympäristön kannalta kestävien sijoitusten 

kaltaisina sijoituksina, mukaan luettuina 

rahoitustuotteet, joiden tavoitteena on 

ympäristönsuojelu sen laajassa 

merkityksessä. Finanssimarkkinatoimijoilta 

ei saisi vaatia, että ne sijoittavat ainoastaan 

ympäristön kannalta kestäviin taloudellisiin 

toimintoihin, jotka määritetään tässä 

asetuksessa vahvistettujen teknisten 

seulontakriteerien mukaisesti. Niitä olisi 

kannustettava siihen, että jos ne katsovat, 

että taloudellista toimintaa, joka ei täytä 

teknisiä seulontakriteerejä tai jolle ei ole 

vielä vahvistettu tällaisia kriteerejä, olisi 

pidettävä ympäristön kannalta kestävänä, 

ne ilmoittavat asiasta komissiolle ja 

auttavat siten komissiota arvioimaan, onko 

teknisiä seulontakriteerejä aiheellista 

täydentää tai päivittää. Vastaavasti 

finanssimarkkinatoimijoiden olisi 

edelleen sallittava soveltaa kestäviä 
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investointilähestymistapoja, joiden 

ominaispiirteet eivät rajoitu pelkästään 

pääoman ohjaamiseen tässä asetuksessa 

määritetyille aloille. Kestävien 

investointilähestymistapojen olisi 

sallittava sisältää muun muassa ESG-

tekijöiden integroiminen, seulonta, alan 

huippuina pidettyjen työntekijöiden 

vaihto, käytön hallinta, sitoutuminen ja 

äänestys. 

Or. en 

 

Tarkistus  189 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 17 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(17) Tiedonantovelvollisuuden 

kiertämisen estämiseksi kyseistä 

velvollisuutta olisi sovellettava myös 

silloin, kun rahoitustuotteita tarjotaan 

ympäristön kannalta kestävien sijoitusten 

kaltaisina sijoituksina, mukaan luettuina 

rahoitustuotteet, joiden tavoitteena on 

ympäristönsuojelu sen laajassa 

merkityksessä. 

Finanssimarkkinatoimijoilta ei saisi vaatia, 

että ne sijoittavat ainoastaan ympäristön 

kannalta kestäviin taloudellisiin 

toimintoihin, jotka määritetään tässä 

asetuksessa vahvistettujen teknisten 

seulontakriteerien mukaisesti. Niitä olisi 

kannustettava siihen, että jos ne katsovat, 

että taloudellista toimintaa, joka ei täytä 

teknisiä seulontakriteerejä tai jolle ei ole 

vielä vahvistettu tällaisia kriteerejä, olisi 

pidettävä ympäristön kannalta kestävänä, 

ne ilmoittavat asiasta komissiolle ja 

auttavat siten komissiota arvioimaan, onko 

teknisiä seulontakriteerejä aiheellista 

täydentää tai päivittää. 

(17) Tiedonantovelvollisuuden 

kiertämisen estämiseksi kyseistä 

velvollisuutta olisi sovellettava kaikkiin 

rahoitustuotteisiin. 

Finanssimarkkinatoimijoilta ei saisi vaatia, 

että ne sijoittavat ainoastaan ympäristön 

kannalta kestäviin taloudellisiin 

toimintoihin, jotka määritetään tässä 

asetuksessa vahvistettujen teknisten 

seulontakriteerien mukaisesti. 

Finanssimarkkinatoimijoita ja muita 

toimijoita olisi kannustettava siihen, että 

jos ne katsovat, että taloudellisen 

toiminnan katsotaan virheellisesti 

täyttävän tai olevan täyttämättä teknisiä 

seulontakriteerejä tai jolle ei ole vielä 

vahvistettu tällaisia kriteerejä, ne 

ilmoittavat asiasta komissiolle ja auttavat 

siten komissiota arvioimaan, onko teknisiä 

seulontakriteerejä aiheellista täydentää tai 

päivittää. 
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Or. en 

 

Tarkistus  190 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 18 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(18) Sen määrittämiseksi, onko 

taloudellinen toiminta ympäristön kannalta 

kestävää, olisi vahvistettava tyhjentävä 

luettelo ympäristötavoitteista. 

(18) Sen määrittämiseksi, onko 

taloudellinen toiminta ympäristön kannalta 

tai sosiaalisesti kestävää, olisi 

vahvistettava tyhjentävä luettelo 

ympäristötavoitteista ja sosiaalisista 

tavoitteista, jotka perustuvat 

ympäristövaikutuksia ja sosiaalisia 

vaikutuksia mittaaviin indikaattoreihin. 

Or. en 

 

Tarkistus  191 

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

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 18 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(18) Sen määrittämiseksi, onko 

taloudellinen toiminta ympäristön kannalta 

kestävää, olisi vahvistettava tyhjentävä 

luettelo ympäristötavoitteista. 

(18) Sen määrittämiseksi, onko 

taloudellinen toiminta ympäristön kannalta 

kestävää, olisi vahvistettava tyhjentävä 

luettelo ympäristötavoitteista ja 

varmistettava johdonmukaisuus unionin 

nykyisen lainsäädännön, kuten puhtaan 

energian säädöspaketin kanssa. 

Or. en 

 

Tarkistus  192 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 
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Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 18 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(18) Sen määrittämiseksi, onko 

taloudellinen toiminta ympäristön kannalta 

kestävää, olisi vahvistettava tyhjentävä 

luettelo ympäristötavoitteista. 

(18) Sen määrittämiseksi, onko 

taloudellinen toiminta ympäristön kannalta 

kestävää, olisi vahvistettava tyhjentävä 

luettelo ympäristötavoitteista, samalla kun 

otetaan huomioon niiden vaikutukset 

teollisuuden koko arvoketjuun. 

Or. fr 

 

Tarkistus  193 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 18 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(18) Sen määrittämiseksi, onko 

taloudellinen toiminta ympäristön kannalta 

kestävää, olisi vahvistettava tyhjentävä 

luettelo ympäristötavoitteista. 

(18) Sen määrittämiseksi, onko 

taloudellinen toiminta ympäristön kannalta 

kestävää tai haitallista, olisi vahvistettava 

tyhjentävä luettelo ympäristötavoitteista. 

Or. en 

 

Tarkistus  194 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 20 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(20) Kutakin ympäristötavoitetta varten 

olisi vahvistettava yhdenmukaiset kriteerit, 

joiden perusteella taloudellisten 

toimintojen katsotaan edistävän 

merkittävästi kyseistä tavoitetta. Yhtenä 

yhdenmukaisten kriteerien osatekijöistä 

pitäisi olla se, ettei aiheuteta huomattavaa 

haittaa millekään tässä asetuksessa 

(20) Kutakin ympäristötavoitetta varten 

olisi vahvistettava yhdenmukaiset kriteerit, 

joiden perusteella taloudellisten 

toimintojen katsotaan edistävän 

merkittävästi kyseistä tavoitetta. Toisena 

yhdenmukaisten kriteerien osatekijöistä 

pitäisi olla sellaisten taloudellisten 

toimintojen määrittäminen, jotka 
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vahvistetuista ympäristötavoitteista. Tällä 

pyritään välttämään se, että sijoituksia 

pidetään ympäristön kannalta kestävinä, 

vaikka taloudelliset toiminnot, joita 

sijoitukset hyödyttävät, aiheuttavat 

ympäristölle enemmän haittaa kuin 

edistävät ympäristötavoitetta. Merkittävää 

edistämistä ja huomattavan haitan 

puuttumista koskevien edellytysten olisi 

mahdollistettava ympäristön kannalta 

kestäviin taloudellisiin toimintoihin 

tehtävät sijoitukset, joilla tosiasiallisesti 

edistetään ympäristötavoitteiden 

saavuttamista. 

aiheuttavat huomattavaa haittaa joillekin 

tässä asetuksessa vahvistetuista 

ympäristötavoitteista. Merkittävää 

edistämistä ja huomattavan haitan 

aiheuttamista koskevien edellytysten olisi 

mahdollistettava ympäristön kannalta 

kestäviin taloudellisiin toimintoihin 

tehtävät sijoitukset, joilla tosiasiallisesti 

edistetään ympäristötavoitteiden 

saavuttamista, ja niiden olisi 

mahdollistettava sijoitusten asteittainen 

siirtäminen pois ympäristöä 

vahingoittavista taloudellisista 

toiminnoista. 

Or. en 

 

Tarkistus  195 

Markus Ferber, Christophe Hansen 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 20 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(20) Kutakin ympäristötavoitetta varten 

olisi vahvistettava yhdenmukaiset kriteerit, 

joiden perusteella taloudellisten 

toimintojen katsotaan edistävän 

merkittävästi kyseistä tavoitetta. Yhtenä 

yhdenmukaisten kriteerien osatekijöistä 

pitäisi olla se, ettei aiheuteta huomattavaa 

haittaa millekään tässä asetuksessa 

vahvistetuista ympäristötavoitteista. Tällä 

pyritään välttämään se, että sijoituksia 

pidetään ympäristön kannalta kestävinä, 

vaikka taloudelliset toiminnot, joita 

sijoitukset hyödyttävät, aiheuttavat 

ympäristölle enemmän haittaa kuin 

edistävät ympäristötavoitetta. Merkittävää 

edistämistä ja huomattavan haitan 

puuttumista koskevien edellytysten olisi 

mahdollistettava ympäristön kannalta 

kestäviin taloudellisiin toimintoihin 

tehtävät sijoitukset, joilla tosiasiallisesti 

edistetään ympäristötavoitteiden 

(20) Kutakin ympäristötavoitetta varten 

olisi vahvistettava yhdenmukaiset kriteerit, 

joiden perusteella taloudellisten 

toimintojen katsotaan edistävän 

merkittävästi kyseistä tavoitetta. Yhtenä 

yhdenmukaisten kriteerien osatekijöistä 

pitäisi olla se, ettei aiheuteta huomattavaa 

haittaa millekään tässä asetuksessa 

vahvistetuista ympäristötavoitteista. Tällä 

pyritään välttämään se, että sijoituksia 

pidetään ympäristön kannalta kestävinä, 

vaikka taloudelliset toiminnot, joita 

sijoitukset hyödyttävät, aiheuttavat 

ympäristölle enemmän haittaa kuin 

edistävät ympäristötavoitetta. Merkittävää 

edistämistä ja huomattavan haitan 

puuttumista koskevien edellytysten olisi 

mahdollistettava ympäristön kannalta 

kestäviin taloudellisiin toimintoihin 

tehtävät sijoitukset, joilla tosiasiallisesti 

edistetään ympäristötavoitteiden 
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saavuttamista. saavuttamista. Kriteerien vahvistaminen 

sen välttämiseksi, että aiheutetaan 

huomattavaa haittaa ympäristötavoitteille, 

ei kuitenkaan saisi johtaa mustan listan 

tai ruskean listan laatimiseen. 

Or. en 

 

Tarkistus  196 

Mireille D'Ornano 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 20 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(20) Kutakin ympäristötavoitetta varten 

olisi vahvistettava yhdenmukaiset kriteerit, 

joiden perusteella taloudellisten 

toimintojen katsotaan edistävän 

merkittävästi kyseistä tavoitetta. Yhtenä 

yhdenmukaisten kriteerien osatekijöistä 

pitäisi olla se, ettei aiheuteta huomattavaa 

haittaa millekään tässä asetuksessa 

vahvistetuista ympäristötavoitteista. Tällä 

pyritään välttämään se, että sijoituksia 

pidetään ympäristön kannalta kestävinä, 

vaikka taloudelliset toiminnot, joita 

sijoitukset hyödyttävät, aiheuttavat 

ympäristölle enemmän haittaa kuin 

edistävät ympäristötavoitetta. Merkittävää 

edistämistä ja huomattavan haitan 

puuttumista koskevien edellytysten olisi 

mahdollistettava ympäristön kannalta 

kestäviin taloudellisiin toimintoihin 

tehtävät sijoitukset, joilla tosiasiallisesti 

edistetään ympäristötavoitteiden 

saavuttamista. 

(20) Kutakin ympäristötavoitetta varten 

olisi vahvistettava yhdenmukaiset ja 

täsmälliset kriteerit, joiden perusteella 

taloudellisten toimintojen katsotaan 

edistävän merkittävästi kyseistä tavoitetta. 

Yhtenä yhdenmukaisten kriteerien 

osatekijöistä pitäisi olla se, ettei aiheuteta 

huomattavaa haittaa millekään tässä 

asetuksessa vahvistetuista 

ympäristötavoitteista. Tällä pyritään 

välttämään se, että sijoituksia pidetään 

ympäristön kannalta kestävinä, vaikka 

taloudelliset toiminnot, joita sijoitukset 

hyödyttävät, aiheuttavat ympäristölle 

enemmän haittaa kuin edistävät 

ympäristötavoitetta. Merkittävää 

edistämistä ja huomattavan haitan 

puuttumista koskevien edellytysten olisi 

mahdollistettava ympäristön kannalta 

kestäviin taloudellisiin toimintoihin 

tehtävät sijoitukset, joilla tosiasiallisesti 

edistetään ympäristötavoitteiden 

saavuttamista. 

Or. fr 

 

Tarkistus  197 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 
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Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 21 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(21) Vähimmäistason suojatoimien 

täytyisi olla yksi edellytys sille, että 

taloudellisia toimintoja pidetään 

ympäristön kannalta kestävinä, kun 

palautetaan mieleen Euroopan parlamentin, 

neuvoston ja komission yhteinen sitoumus 

noudattaa Euroopan sosiaalisten oikeuksien 

pilarin periaatteita, joilla tuetaan kestävää 

ja osallistavaa kasvua, ja tunnustetaan 

kansainväliset vähimmäistason 

ihmisoikeudet, ihmisoikeusnormit, 

työntekijöiden oikeudet ja työelämän 

normit. Sen vuoksi taloudellisia toimintoja 

olisi pidettävä ympäristön kannalta 

kestävinä vain, jos ne toteutetaan 

noudattamalla kansainvälisen työjärjestön, 

jäljempänä ’ILO’, julistusta työelämän 

perusperiaatteista ja -oikeuksista sekä 

kahdeksaa keskeistä ILOn yleissopimusta. 

Keskeisissä ILOn yleissopimuksissa 

määritellään ihmisoikeudet ja 

työntekijöiden oikeudet, joita yritysten on 

noudatettava. Monet näistä kansainvälisistä 

normeista vahvistetaan myös Euroopan 

unionin perusoikeuskirjassa, erityisesti 

orjuuden ja pakkotyön kielto sekä 

syrjimättömyysperiaate. Kyseiset 

vähimmäistason suojatoimet eivät rajoita 

ympäristöä, terveyttä ja turvallisuutta sekä 

yhteiskunnallista kestävyyttä koskevien 

tiukempien unionin lainsäädännön 

vaatimusten soveltamista tarvittaessa. 

(21) Vähimmäistason suojatoimien 

täytyisi olla yksi edellytys sille, että 

taloudellisia toimintoja pidetään 

ympäristön kannalta kestävinä, kun 

palautetaan mieleen Euroopan parlamentin, 

neuvoston ja komission yhteinen sitoumus 

noudattaa Euroopan sosiaalisten oikeuksien 

pilarin periaatteita, joilla tuetaan kestävää 

ja osallistavaa kasvua, ja tunnustetaan 

kansainväliset vähimmäistason 

ihmisoikeudet, ihmisoikeusnormit, 

työntekijöiden oikeudet ja työelämän 

normit. Sen vuoksi taloudellisia toimintoja 

olisi pidettävä ympäristön kannalta 

kestävinä vain, jos ne toteutetaan 

noudattamalla ensinnäkin kansainvälisen 

työjärjestön, jäljempänä ’ILO’, julistusta 

työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista 

sekä kahdeksaa keskeistä ILOn 

yleissopimusta. Keskeisissä ILOn 

yleissopimuksissa määritellään 

ihmisoikeudet ja työntekijöiden oikeudet, 

joita yritysten on noudatettava. Monet 

näistä kansainvälisistä normeista 

vahvistetaan myös Euroopan unionin 

perusoikeuskirjassa, erityisesti orjuuden ja 

pakkotyön kielto sekä 

syrjimättömyysperiaate. Toiseksi on 

noudatettava YK:n vastuullisen 

sijoittamisen perusteita ja 

raportointikehystä. Kolmanneksi 

sijoittajien olisi otettava huomioon 

OECD:n Due Diligence Guidance on 

Responsible Business Conduct -ohjeistus 

(2018). Tässä yhteydessä Due Diligence 

tarkoittaa menettelyjä, joita yrityksen 

toteuttavat määrittääkseen, ehkäistäkseen 

ja ottaakseen huomioon [julkaisutoimisto 

lisää viittauksen kestäviin sijoituksiin ja 

kestävyysriskeihin liittyvien tietojen 

antamisesta annettuun asetukseen ja sen 

liitteeseen I] määritetyt kestävyysriskit ja 
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lieventääkseen niitä. Kyseiset 

vähimmäistason suojatoimet eivät rajoita 

ympäristöä, terveyttä ja turvallisuutta sekä 

yhteiskunnallista kestävyyttä koskevien 

tiukempien unionin lainsäädännön 

vaatimusten soveltamista tarvittaessa. 

Or. en 

 

Tarkistus  198 

Markus Ferber 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 21 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(21) Vähimmäistason suojatoimien 

täytyisi olla yksi edellytys sille, että 

taloudellisia toimintoja pidetään 

ympäristön kannalta kestävinä, kun 

palautetaan mieleen Euroopan parlamentin, 

neuvoston ja komission yhteinen sitoumus 

noudattaa Euroopan sosiaalisten oikeuksien 

pilarin periaatteita, joilla tuetaan kestävää 

ja osallistavaa kasvua, ja tunnustetaan 

kansainväliset vähimmäistason 

ihmisoikeudet, ihmisoikeusnormit, 

työntekijöiden oikeudet ja työelämän 

normit. Sen vuoksi taloudellisia toimintoja 

olisi pidettävä ympäristön kannalta 

kestävinä vain, jos ne toteutetaan 

noudattamalla kansainvälisen työjärjestön, 

jäljempänä ’ILO’, julistusta työelämän 

perusperiaatteista ja -oikeuksista sekä 

kahdeksaa keskeistä ILOn yleissopimusta. 

Keskeisissä ILOn yleissopimuksissa 

määritellään ihmisoikeudet ja 

työntekijöiden oikeudet, joita yritysten on 

noudatettava. Monet näistä kansainvälisistä 

normeista vahvistetaan myös Euroopan 

unionin perusoikeuskirjassa, erityisesti 

orjuuden ja pakkotyön kielto sekä 

syrjimättömyysperiaate. Kyseiset 

vähimmäistason suojatoimet eivät rajoita 

ympäristöä, terveyttä ja turvallisuutta sekä 

(21) Vähimmäistason suojatoimien 

täytyisi olla yksi edellytys sille, että 

taloudellisia toimintoja pidetään 

ympäristön kannalta kestävinä, kun 

palautetaan mieleen Euroopan parlamentin, 

neuvoston ja komission yhteinen sitoumus 

noudattaa Euroopan sosiaalisten oikeuksien 

pilarin periaatteita, joilla tuetaan kestävää 

ja osallistavaa kasvua, ja tunnustetaan 

kansainväliset vähimmäistason 

ihmisoikeudet, ihmisoikeusnormit, 

työntekijöiden oikeudet ja työelämän 

normit. Sen vuoksi taloudellisia toimintoja 

olisi pidettävä ympäristön kannalta 

kestävinä vain, jos ne toteutetaan 

noudattamalla kansainvälisen työjärjestön, 

jäljempänä ’ILO’, julistusta työelämän 

perusperiaatteista ja -oikeuksista sekä 

kahdeksaa keskeistä ILOn yleissopimusta. 

Keskeisissä ILOn yleissopimuksissa 

määritellään ihmisoikeudet ja 

työntekijöiden oikeudet, joita yritysten on 

noudatettava, ja ne soveltuvat tämän 

vuoksi osoitukseksi kestävästä 

taloudellisesta toiminnasta. Monet näistä 

kansainvälisistä normeista vahvistetaan 

myös Euroopan unionin 

perusoikeuskirjassa, erityisesti orjuuden ja 

pakkotyön kielto sekä 
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yhteiskunnallista kestävyyttä koskevien 

tiukempien unionin lainsäädännön 

vaatimusten soveltamista tarvittaessa. 

syrjimättömyysperiaate. Kyseiset 

vähimmäistason suojatoimet eivät rajoita 

ympäristöä, terveyttä ja turvallisuutta sekä 

yhteiskunnallista kestävyyttä koskevien 

tiukempien unionin lainsäädännön 

vaatimusten soveltamista tarvittaessa. 

Or. en 

Perustelu 

ILOn normit riittävät sen määrittämiseen, voidaanko taloudellinen toiminta katsoa 

kestäväksi. 

 

Tarkistus  199 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 21 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (21 a) Euroopan investointipankilla 

(EIP) on mittava kokemus, jonka se on 

saanut vihreistä joukkovelkakirjoista 

pääasiassa ilmastojoukkovelkakirjalainan 

välityksellä, jolla edistettiin vihreitä 

joukkovelkakirjoja 18 miljardin euron 

verran ja toteutettiin 160 uusiutuvaan 

energiaan liittyvää hanketta, joskin on 

valitettavaa, että ne jaettiin alueellisesti 

epätasaisella tavalla toteuttamatta pitkän 

aikavälin ja alueellisesti tasapainotettua 

asianmukaista suunnittelua. Julkiset 

organisaatiot, kuten Euroopan 

investointipankki ja Euroopan 

valvontaviranomaiset, voisivat seurata 

keskeisiä kehityssuuntia ja varmistaa 

siten EU:n kestävyysluokitusjärjestelmän 

vaiheittaisen laajentamisen ja 

mukauttamisen. 

Or. en 
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Tarkistus  200 

Elena Gentile 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 22 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(22) Ottaen huomioon erityiset tekniset 

tiedot, jotka tarvitaan taloudellisen 

toiminnan ympäristövaikutusten 

arvioimiseen, sekä tieteen ja teknologian 

nopeasti muuttuva luonne, ympäristön 

kannalta kestävien taloudellisten 

toimintojen kriteerejä olisi mukautettava 

säännöllisesti tällaisiin muutoksiin. Jotta 

kriteerit olisivat tieteellisen näytön sekä 

asiantuntijoiden ja asianomaisten 

sidosryhmien kannanottojen perusteella 

ajantasaisia, merkittävää edistämistä ja 

huomattavaa haittaa koskevia edellytyksiä 

olisi täsmennettävä erilaisten taloudellisten 

toimintojen osalta ja päivitettävä 

säännöllisesti. Tätä varten komission olisi 

vahvistettava tarkat ja kalibroidut tekniset 

seulontakriteerit erilaisille taloudellisille 

toiminnoille kestävän rahoituksen 

sidosryhmäfoorumin antaman teknisen 

työpanoksen perusteella. 

(22) Ottaen huomioon erityiset tekniset 

tiedot, jotka tarvitaan taloudellisen 

toiminnan ympäristövaikutusten 

arvioimiseen, sekä tieteen ja teknologian 

nopeasti muuttuva luonne, 

ympäristökestävyyden määrittämisen 

kannalta olennaisia taloudellisten 

toimintojen kriteerejä olisi mukautettava 

säännöllisesti tällaisiin muutoksiin. Jotta 

kriteerit ja indikaattorit olisivat tieteellisen 

näytön sekä asiantuntijoiden ja 

asianomaisten sidosryhmien kannanottojen 

perusteella ajantasaisia, merkittävää 

edistämistä ja huomattavaa haittaa 

koskevia edellytyksiä olisi täsmennettävä 

erilaisten taloudellisten toimintojen osalta 

ja päivitettävä säännöllisesti. Tätä varten 

komission olisi vahvistettava tarkat ja 

kalibroidut tekniset seulontakriteerit ja 

yhdenmukaiset indikaattorit erilaisille 

taloudellisille toiminnoille kestävän 

rahoituksen sidosryhmäfoorumin antaman 

teknisen työpanoksen perusteella. 

Or. en 

 

Tarkistus  201 

Jo Leinen 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 23 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(23) Joillakin taloudellisilla toiminnoilla 

on kielteisiä ympäristövaikutuksia, joita 

vähentämällä voidaan edistää merkittävästi 

yhtä tai useampaa ympäristötavoitetta. 

(23) Joillakin taloudellisilla toiminnoilla 

on kielteisiä ympäristövaikutuksia, joita 

vähentämällä voidaan edistää merkittävästi 

yhtä tai useampaa ympäristötavoitetta. 
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Näille taloudellisille toiminnoille on 

aiheellista vahvistaa tekniset 

seulontakriteerit, joissa edellytetään 

ympäristötehokkuuden merkittävää 

parantamista verrattuna muun muassa 

toimialan keskiarvoon. Kriteereissä olisi 

otettava huomioon myös tietyn 

taloudellisen toiminnan aiheuttamat pitkän 

aikavälin vaikutukset. 

Näille taloudellisille toiminnoille on 

aiheellista vahvistaa tekniset 

seulontakriteerit, joissa edellytetään 

ympäristötehokkuuden merkittävää 

parantamista verrattuna muun muassa 

toimialan keskiarvoon. Kriteereissä olisi 

otettava huomioon myös tietyn 

taloudellisen toiminnan aiheuttamat pitkän 

aikavälin vaikutukset, erityisesti tuotteiden 

ja palvelujen käytön ekologiset edut sekä 

välituotteiden osuus, ja arvioitava siten 

valmistus- ja käyttövaiheiden summa 

koko arvonlisäyksen ja elinkaaren ajalta. 

Or. de 

 

Tarkistus  202 

Bas Eickhout 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 23 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(23) Joillakin taloudellisilla toiminnoilla 

on kielteisiä ympäristövaikutuksia, joita 

vähentämällä voidaan edistää merkittävästi 

yhtä tai useampaa ympäristötavoitetta. 

Näille taloudellisille toiminnoille on 

aiheellista vahvistaa tekniset 

seulontakriteerit, joissa edellytetään 

ympäristötehokkuuden merkittävää 

parantamista verrattuna muun muassa 

toimialan keskiarvoon. Kriteereissä olisi 

otettava huomioon myös tietyn 

taloudellisen toiminnan aiheuttamat pitkän 

aikavälin vaikutukset. 

(23) Joillakin taloudellisilla toiminnoilla 

on kielteisiä ympäristövaikutuksia, joita 

vähentämällä voidaan edistää merkittävästi 

yhtä tai useampaa ympäristötavoitetta. 

Näille taloudellisille toiminnoille on 

aiheellista vahvistaa tekniset 

seulontakriteerit, joissa edellytetään 

ympäristötehokkuuden merkittävää 

parantamista verrattuna muun muassa 

toimialan keskiarvoon, sen arvioimiseksi, 

voiko tietty toiminto osaltaan edistää 

merkittävästi yhtä tai useampaa 

ympäristötavoitetta. Kriteereissä olisi 

otettava huomioon myös tietyn 

taloudellisen toiminnan aiheuttamat pitkän 

aikavälin vaikutukset ja niillä olisi 

varmistettava, että hiili-intensiiviseen 

teknologiaan lukkiutumaa edistäviä 

taloudellisia toimintoja ei katsota 

kestäviksi taloudellisiksi toiminnoiksi. 

Or. en 
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Tarkistus  203 

Luke Ming Flanagan 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 23 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(23) Joillakin taloudellisilla toiminnoilla 

on kielteisiä ympäristövaikutuksia, joita 

vähentämällä voidaan edistää merkittävästi 

yhtä tai useampaa ympäristötavoitetta. 

Näille taloudellisille toiminnoille on 

aiheellista vahvistaa tekniset 

seulontakriteerit, joissa edellytetään 

ympäristötehokkuuden merkittävää 

parantamista verrattuna muun muassa 

toimialan keskiarvoon. Kriteereissä olisi 

otettava huomioon myös tietyn 

taloudellisen toiminnan aiheuttamat pitkän 

aikavälin vaikutukset. 

(23) Joillakin taloudellisilla toiminnoilla 

– kuten merkittävillä kauppasopimuksilla 

– on sekä kielteisiä vaikutuksia 

paikallisiin valmistajiin, jotka usein eivät 

voi kilpailla unionin ulkopuolella 

sijaitsevien halvempien tuotantoalueiden 

kanssa, että kielteisiä 

ympäristövaikutuksia, joita vähentämällä 

voidaan edistää merkittävästi yhtä tai 

useampaa ympäristötavoitetta. Näille 

taloudellisille toiminnoille on aiheellista 

vahvistaa tekniset seulontakriteerit, joissa 

edellytetään ympäristötehokkuuden 

merkittävää parantamista verrattuna muun 

muassa toimialan keskiarvoon. Kriteereissä 

olisi otettava huomioon myös tietyn 

taloudellisen toiminnan aiheuttamat pitkän 

aikavälin vaikutukset. 

Or. en 

 

Tarkistus  204 

Elena Gentile 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 23 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(23) Joillakin taloudellisilla toiminnoilla 

on kielteisiä ympäristövaikutuksia, joita 

vähentämällä voidaan edistää merkittävästi 

yhtä tai useampaa ympäristötavoitetta. 

Näille taloudellisille toiminnoille on 

aiheellista vahvistaa tekniset 

seulontakriteerit, joissa edellytetään 

(23) Joillakin taloudellisilla toiminnoilla 

on kielteisiä ympäristövaikutuksia, joita 

vähentämällä voidaan edistää merkittävästi 

yhtä tai useampaa ympäristötavoitetta. 

Näille taloudellisille toiminnoille on 

aiheellista vahvistaa tekniset 

seulontakriteerit, joissa edellytetään 
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ympäristötehokkuuden merkittävää 

parantamista verrattuna muun muassa 

toimialan keskiarvoon. Kriteereissä olisi 

otettava huomioon myös tietyn 

taloudellisen toiminnan aiheuttamat pitkän 

aikavälin vaikutukset. 

ympäristötehokkuuden merkittävää 

parantamista verrattuna muun muassa 

maan tai alueen toimialan keskiarvoon. 

Kriteereissä olisi otettava huomioon myös 

tietyn taloudellisen toiminnan aiheuttamat 

pitkän aikavälin vaikutukset. 

Or. en 

 

Tarkistus  205 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 23 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(23) Joillakin taloudellisilla toiminnoilla 

on kielteisiä ympäristövaikutuksia, joita 

vähentämällä voidaan edistää merkittävästi 

yhtä tai useampaa ympäristötavoitetta. 

Näille taloudellisille toiminnoille on 

aiheellista vahvistaa tekniset 

seulontakriteerit, joissa edellytetään 

ympäristötehokkuuden merkittävää 

parantamista verrattuna muun muassa 

toimialan keskiarvoon. Kriteereissä olisi 

otettava huomioon myös tietyn 

taloudellisen toiminnan aiheuttamat pitkän 

aikavälin vaikutukset. 

(23) Joillakin taloudellisilla toiminnoilla 

on kielteisiä ympäristövaikutuksia, joita 

vähentämällä voidaan edistää merkittävästi 

yhtä tai useampaa ympäristötavoitetta. 

Näille taloudellisille toiminnoille on 

aiheellista vahvistaa tekniset 

seulontakriteerit, joissa edellytetään 

ympäristötehokkuuden parantamista 

verrattuna muun muassa toimialan 

keskiarvoon. Kriteereissä olisi otettava 

huomioon myös tietyn taloudellisen 

toiminnan aiheuttamat pitkän aikavälin 

(toisin sanoen yli kolmen vuoden) 

vaikutukset. 

Or. en 

 

Tarkistus  206 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 24 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(24) Taloudellista toimintaa ei saisi pitää 

ympäristön kannalta kestävänä, jos se 

(24) Taloudellista toimintaa ei saisi pitää 

ympäristön kannalta kestävänä, jos siitä ei 
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aiheuttaa ympäristölle enemmän haittaa 

kuin hyötyä. Teknisissä 

seulontakriteereissä olisi määritettävä 

vähimmäisvaatimukset, jotka tarvitaan sen 

vuoksi, ettei muille tavoitteille aiheudu 

huomattavaa haittaa. Vahvistaessaan ja 

päivittäessään teknisiä seulontakriteerejä 

komission olisi varmistettava, että kriteerit 

perustuvat saatavilla olevaan tieteelliseen 

näyttöön ja niitä päivitetään säännöllisesti. 

Jos riskiä ei voida määrittää tieteellisessä 

arvioinnissa riittävän varmasti, olisi 

sovellettava ennalta varautumisen 

periaatetta Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEUT-

sopimus’, 191 artiklan mukaisesti. 

seuraa ympäristölle nettohyötyä. 

Teknisissä seulontakriteereissä olisi 

määritettävä vähimmäisvaatimukset, jotka 

tarvitaan sen vuoksi, ettei muille 

tavoitteille aiheudu huomattavaa haittaa. 

Vahvistaessaan ja päivittäessään teknisiä 

seulontakriteerejä komission olisi 

varmistettava, että kriteerit perustuvat 

saatavilla olevaan tieteelliseen näyttöön ja 

niitä päivitetään säännöllisesti. Jos riskiä ei 

voida määrittää tieteellisessä arvioinnissa 

riittävän varmasti, olisi sovellettava ennalta 

varautumisen periaatetta Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen, 

jäljempänä ’SEUT-sopimus’, 191 artiklan 

mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus  207 

Fulvio Martusciello 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 24 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(24) Taloudellista toimintaa ei saisi pitää 

ympäristön kannalta kestävänä, jos se 

aiheuttaa ympäristölle enemmän haittaa 

kuin hyötyä. Teknisissä 

seulontakriteereissä olisi määritettävä 

vähimmäisvaatimukset, jotka tarvitaan sen 

vuoksi, ettei muille tavoitteille aiheudu 

huomattavaa haittaa. Vahvistaessaan ja 

päivittäessään teknisiä seulontakriteerejä 

komission olisi varmistettava, että kriteerit 

perustuvat saatavilla olevaan tieteelliseen 

näyttöön ja niitä päivitetään säännöllisesti. 

Jos riskiä ei voida määrittää tieteellisessä 

arvioinnissa riittävän varmasti, olisi 

sovellettava ennalta varautumisen 

periaatetta Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEUT-

sopimus’, 191 artiklan mukaisesti. 

(24) Taloudellista toimintaa ei saisi pitää 

ympäristön kannalta kestävänä, jos se 

aiheuttaa ympäristölle enemmän haittaa 

kuin hyötyä, eikä se saisi myöskään 

haitata huomattavasti mitään muita 

ympäristötavoitteita. 

Yhdenmukaistettuihin indikaattoreihin 

perustuvissa teknisissä seulontakriteereissä 

olisi määritettävä vähimmäisvaatimukset, 

jotka tarvitaan sen vuoksi, ettei muille 

tavoitteille aiheudu huomattavaa haittaa. 

Vahvistaessaan ja päivittäessään teknisiä 

seulontakriteerejä ja yhdenmukaistettuja 

indikaattoreita komission olisi 

varmistettava, että kriteerit ja indikaattorit 

perustuvat saatavilla olevaan tieteelliseen 

näyttöön ja niitä päivitetään säännöllisesti. 

Jos riskiä ei voida määrittää tieteellisessä 

arvioinnissa riittävän varmasti, olisi 
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sovellettava ennalta varautumisen 

periaatetta Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEUT-

sopimus’, 191 artiklan mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus  208 

Luke Ming Flanagan 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 24 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(24) Taloudellista toimintaa ei saisi pitää 

ympäristön kannalta kestävänä, jos se 

aiheuttaa ympäristölle enemmän haittaa 

kuin hyötyä. Teknisissä 

seulontakriteereissä olisi määritettävä 

vähimmäisvaatimukset, jotka tarvitaan sen 

vuoksi, ettei muille tavoitteille aiheudu 

huomattavaa haittaa. Vahvistaessaan ja 

päivittäessään teknisiä seulontakriteerejä 

komission olisi varmistettava, että kriteerit 

perustuvat saatavilla olevaan tieteelliseen 

näyttöön ja niitä päivitetään säännöllisesti. 

Jos riskiä ei voida määrittää tieteellisessä 

arvioinnissa riittävän varmasti, olisi 

sovellettava ennalta varautumisen 

periaatetta Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEUT-

sopimus’, 191 artiklan mukaisesti. 

(24) Taloudellista toimintaa ei saisi pitää 

ympäristön kannalta kestävänä, jos se 

aiheuttaa ympäristölle enemmän haittaa 

kuin hyötyä, ja tämän vuoksi merkittävien 

kauppasopimusten osalta olisi toteutettava 

riippumaton vaikutustenarviointi ennen 

niiden täytäntöönpanoa. Teknisissä 

seulontakriteereissä olisi määritettävä 

vähimmäisvaatimukset, jotka tarvitaan sen 

vuoksi, ettei muille tavoitteille aiheudu 

huomattavaa haittaa. Vahvistaessaan ja 

päivittäessään teknisiä seulontakriteerejä 

komission olisi varmistettava, että kriteerit 

perustuvat saatavilla olevaan tieteelliseen 

näyttöön ja niitä päivitetään säännöllisesti. 

Jos riskiä ei voida määrittää tieteellisessä 

arvioinnissa riittävän varmasti, olisi 

sovellettava ennalta varautumisen 

periaatetta Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEUT-

sopimus’, 191 artiklan mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus  209 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 24 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(24) Taloudellista toimintaa ei saisi pitää 

ympäristön kannalta kestävänä, jos se 

aiheuttaa ympäristölle enemmän haittaa 

kuin hyötyä. Teknisissä 

seulontakriteereissä olisi määritettävä 

vähimmäisvaatimukset, jotka tarvitaan sen 

vuoksi, ettei muille tavoitteille aiheudu 

huomattavaa haittaa. Vahvistaessaan ja 

päivittäessään teknisiä seulontakriteerejä 

komission olisi varmistettava, että kriteerit 

perustuvat saatavilla olevaan tieteelliseen 

näyttöön ja niitä päivitetään säännöllisesti. 

Jos riskiä ei voida määrittää tieteellisessä 

arvioinnissa riittävän varmasti, olisi 

sovellettava ennalta varautumisen 

periaatetta Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEUT-

sopimus’, 191 artiklan mukaisesti. 

(24) Taloudellista toimintaa ei saisi pitää 

ympäristön kannalta kestävänä, jos se 

aiheuttaa ympäristölle enemmän haittaa 

kuin hyötyä. Teknisissä 

seulontakriteereissä olisi määritettävä 

vähimmäisvaatimukset, jotka tarvitaan sen 

vuoksi, ettei muille tavoitteille aiheudu 

huomattavaa haittaa. Vahvistaessaan ja 

päivittäessään teknisiä seulontakriteerejä 

komission olisi varmistettava, että kriteerit 

perustuvat saatavilla olevaan tieteelliseen 

näyttöön, niissä otetaan huomioon 

teknologioiden koko arvoketju ja 

elinkaari ja niitä päivitetään säännöllisesti. 

Jos riskiä ei voida määrittää tieteellisessä 

arvioinnissa riittävän varmasti, olisi 

sovellettava ennalta varautumisen 

periaatetta Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEUT-

sopimus’, 191 artiklan mukaisesti. 

Or. fr 

 

Tarkistus  210 

Markus Ferber 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 24 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(24) Taloudellista toimintaa ei saisi pitää 

ympäristön kannalta kestävänä, jos se 

aiheuttaa ympäristölle enemmän haittaa 

kuin hyötyä. Teknisissä 

seulontakriteereissä olisi määritettävä 

vähimmäisvaatimukset, jotka tarvitaan sen 

vuoksi, ettei muille tavoitteille aiheudu 

huomattavaa haittaa. Vahvistaessaan ja 

päivittäessään teknisiä seulontakriteerejä 

komission olisi varmistettava, että kriteerit 

perustuvat saatavilla olevaan tieteelliseen 

näyttöön ja niitä päivitetään säännöllisesti. 

(24) Taloudellista toimintaa ei saisi pitää 

ympäristön kannalta kestävänä, jos se 

aiheuttaa ympäristölle enemmän haittaa 

kuin hyötyä. Teknisissä 

seulontakriteereissä olisi määritettävä 

vähimmäisvaatimukset, jotka tarvitaan sen 

vuoksi, ettei muille tavoitteille aiheudu 

huomattavaa haittaa. Vahvistaessaan ja 

päivittäessään teknisiä seulontakriteerejä 

komission olisi varmistettava, että kriteerit 

ovat kohtuullisia ja oikeasuhteisia ja 

perustuvat saatavilla olevaan tieteelliseen 
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Jos riskiä ei voida määrittää tieteellisessä 

arvioinnissa riittävän varmasti, olisi 

sovellettava ennalta varautumisen 

periaatetta Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEUT-

sopimus’, 191 artiklan mukaisesti. 

näyttöön ja niitä päivitetään säännöllisesti. 

Jos riskiä ei voida määrittää tieteellisessä 

arvioinnissa riittävän varmasti, olisi 

sovellettava ennalta varautumisen 

periaatetta Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEUT-

sopimus’, 191 artiklan mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus  211 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 26 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(26) Vahvistaessaan ja päivittäessään 

teknisiä seulontakriteerejä komission olisi 

otettava huomioon myös 

infrastruktuurialan erityispiirteet sekä 

ulkoiset ympäristövaikutukset, sosiaaliset 

vaikutukset ja talousvaikutukset kustannus-

hyötyanalyysissä. Tältä osin komission 

olisi otettava huomioon kansainvälisissä 

järjestöissä, kuten OECD:ssä, tehty työ, 

asiaankuuluvat unionin lainsäädäntö ja 

standardit, mukaan luettuina Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivi 

2001/42/EY42, Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivi 2011/92/EU43, 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2014/23/EU44, Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivi 

2014/24/EU45 ja Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivi 2014/25/EU46, sekä 

nykyiset menetelmät. Teknisillä 

seulontakriteereillä olisi tässä yhteydessä 

edistettävä asianmukaisia hallintokehyksiä, 

joissa Yhdistyneiden kansakuntien 

tukemissa vastuullisen sijoittamisen 

periaatteissa47 mainitut sosiaaliset sekä 

ympäristöön ja hallintotapaan liittyvät 

tekijät otetaan huomioon kaikissa 

hankkeen elinkaaren vaiheissa. 

(26) Vahvistaessaan ja päivittäessään 

teknisiä seulontakriteerejä komission olisi 

otettava huomioon myös eri alojen 

erityispiirteet sekä ulkoiset 

ympäristövaikutukset, sosiaaliset 

vaikutukset ja talousvaikutukset kustannus-

hyötyanalyysissä. Energia-alan osalta 

komission olisi otettava huomioon SEUT 

194 artikla ja jäsenvaltioiden oikeus 

määritellä energiavarojensa 

hyödyntämisen ehdot, eri 

energialähteiden välillä tekemänsä 

valinnat ja energiahuoltonsa yleinen 

rakenne. Tältä osin komission olisi 

otettava huomioon kansainvälisissä 

järjestöissä, kuten OECD:ssä, tehty työ, 

asiaankuuluvat unionin lainsäädäntö ja 

standardit, mukaan luettuina Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivi 

2001/42/EY42, Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivi 2011/92/EU43, 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2014/23/EU44, Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivi 

2014/24/EU45 ja Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivi 2014/25/EU46, sekä 

nykyiset menetelmät. Teknisillä 

seulontakriteereillä olisi tässä yhteydessä 
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edistettävä asianmukaisia hallintokehyksiä, 

joissa Yhdistyneiden kansakuntien 

tukemissa vastuullisen sijoittamisen 

periaatteissa47 mainitut sosiaaliset sekä 

ympäristöön ja hallintotapaan liittyvät 

tekijät otetaan huomioon kaikissa 

hankkeen elinkaaren vaiheissa. 

_________________ _________________ 

42 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2001/42/EY, annettu 27 päivänä 

kesäkuuta 2001, tiettyjen suunnitelmien ja 

ohjelmien ympäristövaikutusten 

arvioinnista (EYVL L 197, 21.7.2001, 

s. 30). 

42 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2001/42/EY, annettu 27 päivänä 

kesäkuuta 2001, tiettyjen suunnitelmien ja 

ohjelmien ympäristövaikutusten 

arvioinnista (EYVL L 197, 21.7.2001, 

s. 30). 

43 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2011/92/EU, annettu 13 päivänä 

joulukuuta 2011, tiettyjen julkisten ja 

yksityisten hankkeiden 

ympäristövaikutusten arvioinnista (EUVL 

L 26, 28.1.2012, s. 1). 

43 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2011/92/EU, annettu 13 päivänä 

joulukuuta 2011, tiettyjen julkisten ja 

yksityisten hankkeiden 

ympäristövaikutusten arvioinnista (EUVL 

L 26, 28.1.2012, s. 1). 

44 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2014/23/EU, annettu 26 päivänä 

helmikuuta 2014, käyttöoikeussopimusten 

tekemisestä (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 1). 

44 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2014/23/EU, annettu 26 päivänä 

helmikuuta 2014, käyttöoikeussopimusten 

tekemisestä (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 1). 

45 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2014/24/EU, annettu 26 päivänä 

helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista ja 

direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta 

(EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65). 

45 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2014/24/EU, annettu 26 päivänä 

helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista ja 

direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta 

(EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65). 

46 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2014/25/EU, annettu 26 päivänä 

helmikuuta 2014, vesi- ja energiahuollon 

sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla 

toimivien yksiköiden hankinnoista ja 

direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta 

(EUVL L 94, 28.3.2014, s. 243). 

46 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2014/25/EU, annettu 26 päivänä 

helmikuuta 2014, vesi- ja energiahuollon 

sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla 

toimivien yksiköiden hankinnoista ja 

direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta 

(EUVL L 94, 28.3.2014, s. 243). 

47 

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

47 

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

Or. en 

 

Tarkistus  212 

Othmar Karas, Lukas Mandl 
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Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 26 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(26) Vahvistaessaan ja päivittäessään 

teknisiä seulontakriteerejä komission olisi 

otettava huomioon myös 

infrastruktuurialan erityispiirteet sekä 

ulkoiset ympäristövaikutukset, sosiaaliset 

vaikutukset ja talousvaikutukset kustannus-

hyötyanalyysissä. Tältä osin komission 

olisi otettava huomioon kansainvälisissä 

järjestöissä, kuten OECD:ssä, tehty työ, 

asiaankuuluvat unionin lainsäädäntö ja 

standardit, mukaan luettuina Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivi 

2001/42/EY42, Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivi 2011/92/EU43, 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2014/23/EU44, Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivi 

2014/24/EU45 ja Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivi 2014/25/EU46, sekä 

nykyiset menetelmät. Teknisillä 

seulontakriteereillä olisi tässä yhteydessä 

edistettävä asianmukaisia hallintokehyksiä, 

joissa Yhdistyneiden kansakuntien 

tukemissa vastuullisen sijoittamisen 

periaatteissa47 mainitut sosiaaliset sekä 

ympäristöön ja hallintotapaan liittyvät 

tekijät otetaan huomioon kaikissa 

hankkeen elinkaaren vaiheissa. 

(26) Vahvistaessaan ja päivittäessään 

teknisiä seulontakriteerejä komission olisi 

otettava huomioon myös eri alojen 

erityispiirteet sekä ulkoiset 

ympäristövaikutukset, sosiaaliset 

vaikutukset ja talousvaikutukset kustannus-

hyötyanalyysissä. Tältä osin komission 

olisi otettava huomioon kansainvälisissä 

järjestöissä, kuten OECD:ssä, tehty työ, 

asiaankuuluvat unionin lainsäädäntö ja 

standardit, mukaan luettuina Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivi 

2001/42/EY42, Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivi 2011/92/EU43, 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2014/23/EU44, Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivi 

2014/24/EU45 ja Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivi 2014/25/EU46, sekä 

nykyiset menetelmät. Teknisillä 

seulontakriteereillä olisi tässä yhteydessä 

edistettävä asianmukaisia hallintokehyksiä, 

joissa Yhdistyneiden kansakuntien 

tukemissa vastuullisen sijoittamisen 

periaatteissa47 mainitut sosiaaliset sekä 

ympäristöön ja hallintotapaan liittyvät 

tekijät otetaan huomioon kaikissa 

hankkeen elinkaaren vaiheissa. 

_________________ _________________ 

42 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2001/42/EY, annettu 27 päivänä 

kesäkuuta 2001, tiettyjen suunnitelmien ja 

ohjelmien ympäristövaikutusten 

arvioinnista (EYVL L 197, 21.7.2001, 

s. 30). 

42 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2001/42/EY, annettu 27 päivänä 

kesäkuuta 2001, tiettyjen suunnitelmien ja 

ohjelmien ympäristövaikutusten 

arvioinnista (EYVL L 197, 21.7.2001, 

s. 30). 

43 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2011/92/EU, annettu 13 päivänä 

joulukuuta 2011, tiettyjen julkisten ja 

yksityisten hankkeiden 

ympäristövaikutusten arvioinnista (EUVL 

43 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2011/92/EU, annettu 13 päivänä 

joulukuuta 2011, tiettyjen julkisten ja 

yksityisten hankkeiden 

ympäristövaikutusten arvioinnista (EUVL 
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L 26, 28.1.2012, s. 1). L 26, 28.1.2012, s. 1). 

44 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2014/23/EU, annettu 26 päivänä 

helmikuuta 2014, käyttöoikeussopimusten 

tekemisestä (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 1). 

44 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2014/23/EU, annettu 26 päivänä 

helmikuuta 2014, käyttöoikeussopimusten 

tekemisestä (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 1). 

45 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2014/24/EU, annettu 26 päivänä 

helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista ja 

direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta 

(EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65). 

45 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2014/24/EU, annettu 26 päivänä 

helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista ja 

direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta 

(EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65). 

46 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2014/25/EU, annettu 26 päivänä 

helmikuuta 2014, vesi- ja energiahuollon 

sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla 

toimivien yksiköiden hankinnoista ja 

direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta 

(EUVL L 94, 28.3.2014, s. 243). 

46 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2014/25/EU, annettu 26 päivänä 

helmikuuta 2014, vesi- ja energiahuollon 

sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla 

toimivien yksiköiden hankinnoista ja 

direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta 

(EUVL L 94, 28.3.2014, s. 243). 

47 

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

47 

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

Or. en 

 

Tarkistus  213 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 26 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (26 a) Määrittäessään teknisiä 

seulontakriteerejä komission olisi otettava 

huomioon myös sellaisia toimintoja 

tukevat siirtymätoimenpiteet, joilla 

edistetään siirtymistä kestävämpään ja 

vähähiilisempään talouteen. 

Or. en 

 

Tarkistus  214 

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

Johdanto-osan 26 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (26 a) Määrittäessään teknisiä 

seulontakriteerejä komission olisi otettava 

huomioon myös sellaisia toimintoja 

tukevat siirtymätoimenpiteet, joilla 

edistetään siirtymistä kestävään ja 

vähähiilisempään talouteen. 

Or. en 

 

Tarkistus  215 

Sirpa Pietikäinen 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 27 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(27) Jottei vääristettäisi kilpailua, kun 

hankitaan rahoitusta ympäristön kannalta 

kestäviin taloudellisiin toimintoihin, 

teknisillä seulontakriteereillä olisi 

varmistettava, että kaikkia tietyn toimialan 

asiaankuuluvia taloudellisia toimintoja 

voidaan pitää ympäristön kannalta 

kestävinä ja että niitä käsitellään samalla 

tavoin, jos ne edistävät samalla tavoin 

yhden tai useamman tässä asetuksessa 

vahvistetun ympäristötavoitteen 

saavuttamista. Mahdollinen kyky edistää 

näiden ympäristötavoitteiden saavuttamista 

voi kuitenkin vaihdella eri alojen välillä, 

mikä olisi otettava kriteereissä huomioon. 

Kriteerit eivät saisi kuitenkaan millään 

alalla asettaa epäoikeudenmukaisesti 

sellaisia taloudellisia toimintoja muita 

huonompaan asemaan, jotka edistävät 

ympäristötavoitteiden saavuttamista 

samassa määrin kuin kyseiset muut 

toiminnot. 

(27) Ympäristön kannalta kestävien 

innovaatioiden kannustamiseksi ja jottei 

vääristettäisi kilpailua, kun hankitaan 

rahoitusta ympäristön kannalta kestäviin 

taloudellisiin toimintoihin, teknisillä 

seulontakriteereillä olisi varmistettava, että 

kaikkia taloudellisen makrosektorin 

(toisin sanoen maatalouden, 

metsätalouden ja kalastuksen, 

valmistuksen, sähkön, kaasun, lämmön ja 

kylmän tuotannon ja jakelun, 

rakentamisen, liikenteen ja 

varastointipalvelujen kaltaisten NACE-

toimialojen) asiaankuuluvia taloudellisia 

toimintoja voidaan pitää ympäristön 

kannalta kestävinä ja että niitä käsitellään 

samalla tavoin, jos ne edistävät samalla 

tavoin yhden tai useamman tässä 

asetuksessa vahvistetun 

ympäristötavoitteen saavuttamista eivätkä 

aiheuta huomattavaa haittaa muille 3 ja 

12 artiklassa tarkoitetuille 

ympäristötavoitteille. Mahdollinen kyky 

edistää näiden ympäristötavoitteiden 
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saavuttamista voi kuitenkin vaihdella eri 

alojen välillä, mikä olisi otettava teknisissä 

seulontakriteereissä huomioon. Kriteerit 

eivät saisi kuitenkaan millään talouden 

makrosektorilla asettaa 

epäoikeudenmukaisesti sellaisia 

taloudellisia toimintoja muita huonompaan 

asemaan, jotka edistävät 

ympäristötavoitteiden saavuttamista 

samassa määrin kuin kyseiset muut 

toiminnot eivätkä aiheuta huomattavaa 

haittaa muille 3 ja 12 artiklassa 

tarkoitetuille ympäristötavoitteille. 

Or. en 

 

Tarkistus  216 

Karl-Heinz Florenz 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 27 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(27) Jottei vääristettäisi kilpailua, kun 

hankitaan rahoitusta ympäristön kannalta 

kestäviin taloudellisiin toimintoihin, 

teknisillä seulontakriteereillä olisi 

varmistettava, että kaikkia tietyn toimialan 

asiaankuuluvia taloudellisia toimintoja 

voidaan pitää ympäristön kannalta 

kestävinä ja että niitä käsitellään samalla 

tavoin, jos ne edistävät samalla tavoin 

yhden tai useamman tässä asetuksessa 

vahvistetun ympäristötavoitteen 

saavuttamista. Mahdollinen kyky edistää 

näiden ympäristötavoitteiden saavuttamista 

voi kuitenkin vaihdella eri alojen välillä, 

mikä olisi otettava kriteereissä huomioon. 

Kriteerit eivät saisi kuitenkaan millään 

alalla asettaa epäoikeudenmukaisesti 

sellaisia taloudellisia toimintoja muita 

huonompaan asemaan, jotka edistävät 

ympäristötavoitteiden saavuttamista 

samassa määrin kuin kyseiset muut 

toiminnot. 

(27) Jotta kannustettaisiin ympäristön 

kannalta kestävään innovointiin ja jottei 

vääristettäisi kilpailua, kun hankitaan 

rahoitusta ympäristön kannalta kestäviin 

taloudellisiin toimintoihin, teknisillä 

seulontakriteereillä olisi varmistettava, että 

kaikkia keskeisten talouden alojen, kuten 

maatalous-, rakennus-, energia-, 

kemikaali-, kuljetus- ja tuotantoalan 
asiaankuuluvia taloudellisia toimintoja 

voidaan pitää ympäristön kannalta 

kestävinä ja että niitä käsitellään samalla 

tavoin, jos ne edistävät samalla tavoin 

yhden tai useamman tässä asetuksessa 

vahvistetun ympäristötavoitteen 

saavuttamista. Mahdollinen kyky edistää 

näiden ympäristötavoitteiden saavuttamista 

voi kuitenkin vaihdella eri alojen välillä, 

mikä olisi otettava kriteereissä huomioon. 

Kriteerit eivät saisi kuitenkaan millään 

alalla asettaa epäoikeudenmukaisesti 

sellaisia taloudellisia toimintoja muita 
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huonompaan asemaan, jotka edistävät 

ympäristötavoitteiden saavuttamista 

samassa määrin kuin kyseiset muut 

toiminnot. 

Or. en 

Perustelu 

Teknisten seulontakriteerien on käsitettävä kaikki kestävää kehitystä edistävät alat. 

 

Tarkistus  217 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 27 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(27) Jottei vääristettäisi kilpailua, kun 

hankitaan rahoitusta ympäristön kannalta 

kestäviin taloudellisiin toimintoihin, 

teknisillä seulontakriteereillä olisi 

varmistettava, että kaikkia tietyn toimialan 

asiaankuuluvia taloudellisia toimintoja 

voidaan pitää ympäristön kannalta 

kestävinä ja että niitä käsitellään samalla 

tavoin, jos ne edistävät samalla tavoin 

yhden tai useamman tässä asetuksessa 

vahvistetun ympäristötavoitteen 

saavuttamista. Mahdollinen kyky edistää 

näiden ympäristötavoitteiden saavuttamista 

voi kuitenkin vaihdella eri alojen välillä, 

mikä olisi otettava kriteereissä huomioon. 

Kriteerit eivät saisi kuitenkaan millään 

alalla asettaa epäoikeudenmukaisesti 

sellaisia taloudellisia toimintoja muita 

huonompaan asemaan, jotka edistävät 

ympäristötavoitteiden saavuttamista 

samassa määrin kuin kyseiset muut 

toiminnot. 

(27) Jotta kannustettaisiin ympäristön 

kannalta kestävään innovointiin ja jottei 

vääristettäisi kilpailua, kun hankitaan 

rahoitusta ympäristön kannalta kestäviin 

taloudellisiin toimintoihin, teknisillä 

seulontakriteereillä olisi varmistettava, että 

kaikkia tietyn toimialan, kuten valmistus-, 

maatalous-, rakennus-, energia- ja 

kuljetusalan asiaankuuluvia taloudellisia 

toimintoja voidaan pitää ympäristön 

kannalta kestävinä ja että niitä käsitellään 

samalla tavoin, jos ne edistävät samalla 

tavoin yhden tai useamman tässä 

asetuksessa vahvistetun 

ympäristötavoitteen saavuttamista. 

Mahdollinen kyky edistää näiden 

ympäristötavoitteiden saavuttamista voi 

kuitenkin vaihdella eri alojen välillä, mikä 

olisi otettava kriteereissä huomioon. 

Kriteerit eivät saisi kuitenkaan millään 

alalla asettaa epäoikeudenmukaisesti 

sellaisia taloudellisia toimintoja muita 

huonompaan asemaan, jotka edistävät 

ympäristötavoitteiden saavuttamista 

samassa määrin kuin kyseiset muut 

toiminnot. 
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Or. en 

 

Tarkistus  218 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 27 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(27) Jottei vääristettäisi kilpailua, kun 

hankitaan rahoitusta ympäristön kannalta 

kestäviin taloudellisiin toimintoihin, 

teknisillä seulontakriteereillä olisi 

varmistettava, että kaikkia tietyn toimialan 

asiaankuuluvia taloudellisia toimintoja 

voidaan pitää ympäristön kannalta 

kestävinä ja että niitä käsitellään samalla 

tavoin, jos ne edistävät samalla tavoin 

yhden tai useamman tässä asetuksessa 

vahvistetun ympäristötavoitteen 

saavuttamista. Mahdollinen kyky edistää 

näiden ympäristötavoitteiden saavuttamista 

voi kuitenkin vaihdella eri alojen välillä, 

mikä olisi otettava kriteereissä huomioon. 

Kriteerit eivät saisi kuitenkaan millään 

alalla asettaa epäoikeudenmukaisesti 

sellaisia taloudellisia toimintoja muita 

huonompaan asemaan, jotka edistävät 

ympäristötavoitteiden saavuttamista 

samassa määrin kuin kyseiset muut 

toiminnot. 

(27) Jottei vääristettäisi kilpailua, kun 

hankitaan rahoitusta ympäristön kannalta 

kestäviin taloudellisiin toimintoihin, 

teknisillä seulontakriteereillä olisi 

varmistettava, että keskeisten talouden 

alojen, kuten maatalous-, rakennus-, 

energia-, kuljetus- ja tuotantoalan 

asiaankuuluvia taloudellisia toimintoja 

voidaan pitää ympäristön kannalta 

kestävinä ja että niitä käsitellään samalla 

tavoin, jos ne edistävät samalla tavoin 

yhden tai useamman tässä asetuksessa 

vahvistetun ympäristötavoitteen 

saavuttamista. Mahdollinen kyky edistää 

näiden ympäristötavoitteiden saavuttamista 

voi kuitenkin vaihdella eri alojen välillä, 

mikä olisi otettava alakohtaisissa 

kriteereissä huomioon. Kriteerit eivät saisi 

kuitenkaan millään alalla asettaa 

epäoikeudenmukaisesti sellaisia 

taloudellisia toimintoja muita huonompaan 

asemaan, jotka edistävät 

ympäristötavoitteiden saavuttamista 

samassa määrin kuin kyseiset muut 

toiminnot. 

Or. en 

 

Tarkistus  219 

Markus Ferber, Christophe Hansen 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 27 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(27) Jottei vääristettäisi kilpailua, kun 

hankitaan rahoitusta ympäristön kannalta 

kestäviin taloudellisiin toimintoihin, 

teknisillä seulontakriteereillä olisi 

varmistettava, että kaikkia tietyn toimialan 

asiaankuuluvia taloudellisia toimintoja 

voidaan pitää ympäristön kannalta 

kestävinä ja että niitä käsitellään samalla 

tavoin, jos ne edistävät samalla tavoin 

yhden tai useamman tässä asetuksessa 

vahvistetun ympäristötavoitteen 

saavuttamista. Mahdollinen kyky edistää 

näiden ympäristötavoitteiden saavuttamista 

voi kuitenkin vaihdella eri alojen välillä, 

mikä olisi otettava kriteereissä huomioon. 

Kriteerit eivät saisi kuitenkaan millään 

alalla asettaa epäoikeudenmukaisesti 

sellaisia taloudellisia toimintoja muita 

huonompaan asemaan, jotka edistävät 

ympäristötavoitteiden saavuttamista 

samassa määrin kuin kyseiset muut 

toiminnot. 

(27) Jottei vääristettäisi kilpailua, kun 

hankitaan rahoitusta ympäristön kannalta 

kestäviin taloudellisiin toimintoihin, 

teknisillä seulontakriteereillä olisi 

varmistettava, että kaikkia tietyn toimialan 

asiaankuuluvia taloudellisia toimintoja 

voidaan pitää ympäristön kannalta 

kestävinä ja että niitä käsitellään samalla 

tavoin, jos ne edistävät samalla tavoin 

yhden tai useamman tässä asetuksessa 

vahvistetun ympäristötavoitteen 

saavuttamista. Mahdollinen kyky edistää 

näiden ympäristötavoitteiden saavuttamista 

voi kuitenkin vaihdella eri alojen välillä, 

mikä olisi otettava kriteereissä huomioon. 

Tämän vuoksi seulontakriteerit eivät saisi 

johtaa mustan listan tai ruskean listan 

laatimiseen. Kriteerit eivät saisi kuitenkaan 

millään alalla asettaa 

epäoikeudenmukaisesti sellaisia 

taloudellisia toimintoja muita huonompaan 

asemaan, jotka edistävät 

ympäristötavoitteiden saavuttamista 

samassa määrin kuin kyseiset muut 

toiminnot. 

Or. en 

 

Tarkistus  220 

Bas Eickhout 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 27 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(27) Jottei vääristettäisi kilpailua, kun 

hankitaan rahoitusta ympäristön kannalta 

kestäviin taloudellisiin toimintoihin, 

teknisillä seulontakriteereillä olisi 

varmistettava, että kaikkia tietyn toimialan 

asiaankuuluvia taloudellisia toimintoja 

voidaan pitää ympäristön kannalta 

kestävinä ja että niitä käsitellään samalla 

(27) Jottei vääristettäisi kilpailua, kun 

hankitaan rahoitusta ympäristön kannalta 

kestäviin taloudellisiin toimintoihin, 

teknisillä seulontakriteereillä olisi 

varmistettava, että kaikkia tietyn toimialan 

asiaankuuluvia taloudellisia toimintoja 

voidaan pitää ympäristön kannalta 

kestävinä ja että niitä käsitellään samalla 



 

AM\1172566FI.docx 79/177 PE632.153v01-00 

 FI 

tavoin, jos ne edistävät samalla tavoin 

yhden tai useamman tässä asetuksessa 

vahvistetun ympäristötavoitteen 

saavuttamista. Mahdollinen kyky edistää 

näiden ympäristötavoitteiden saavuttamista 

voi kuitenkin vaihdella eri alojen välillä, 

mikä olisi otettava kriteereissä huomioon. 

Kriteerit eivät saisi kuitenkaan millään 

alalla asettaa epäoikeudenmukaisesti 

sellaisia taloudellisia toimintoja muita 

huonompaan asemaan, jotka edistävät 

ympäristötavoitteiden saavuttamista 

samassa määrin kuin kyseiset muut 

toiminnot. 

tavoin, jos ne toimintojen 

toteuttamistavalla edistävät samalla tavoin 

yhden tai useamman tässä asetuksessa 

vahvistetun ympäristötavoitteen 

saavuttamista. Mahdollinen kyky edistää 

näiden ympäristötavoitteiden saavuttamista 

voi kuitenkin vaihdella eri alojen välillä, 

mikä olisi otettava kriteereissä huomioon. 

Kriteerit eivät saisi kuitenkaan millään 

alalla asettaa epäoikeudenmukaisesti 

sellaisia taloudellisia toimintoja muita 

huonompaan asemaan, jotka edistävät 

ympäristötavoitteiden saavuttamista 

samassa määrin kuin kyseiset muut 

toiminnot. 

Or. en 

 

Tarkistus  221 

Elena Gentile 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 27 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(27) Jottei vääristettäisi kilpailua, kun 

hankitaan rahoitusta ympäristön kannalta 

kestäviin taloudellisiin toimintoihin, 

teknisillä seulontakriteereillä olisi 

varmistettava, että kaikkia tietyn toimialan 

asiaankuuluvia taloudellisia toimintoja 

voidaan pitää ympäristön kannalta 

kestävinä ja että niitä käsitellään samalla 

tavoin, jos ne edistävät samalla tavoin 

yhden tai useamman tässä asetuksessa 

vahvistetun ympäristötavoitteen 

saavuttamista. Mahdollinen kyky edistää 

näiden ympäristötavoitteiden saavuttamista 

voi kuitenkin vaihdella eri alojen välillä, 

mikä olisi otettava kriteereissä huomioon. 

Kriteerit eivät saisi kuitenkaan millään 

alalla asettaa epäoikeudenmukaisesti 

sellaisia taloudellisia toimintoja muita 

huonompaan asemaan, jotka edistävät 

ympäristötavoitteiden saavuttamista 

(27) Jottei vääristettäisi kilpailua, kun 

hankitaan rahoitusta ympäristön kannalta 

kestäviin taloudellisiin toimintoihin, 

teknisillä seulontakriteereillä olisi 

varmistettava, että kaikkia tietyn toimialan 

asiaankuuluvia taloudellisia toimintoja 

voidaan pitää ympäristön kannalta 

kestävinä ja että niitä käsitellään samalla 

tavoin, jos ne edistävät samalla tavoin 

yhden tai useamman tässä asetuksessa 

vahvistetun ympäristötavoitteen 

saavuttamista. Mahdollinen kyky edistää 

näiden ympäristötavoitteiden saavuttamista 

voi kuitenkin vaihdella eri alojen välillä, 

mikä olisi otettava kriteereissä huomioon. 

Kriteerejä olisi sovellettava kaikilla aloilla 

tasapuolisesti kaikkien 

markkinatoimijoiden taloudellisiin 

toimintoihin, jotka edistävät 

ympäristötavoitteiden saavuttamista 
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samassa määrin kuin kyseiset muut 

toiminnot. 

samassa määrin kuin kyseiset muut 

toiminnot. 

Or. en 

 

Tarkistus  222 

Karl-Heinz Florenz 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 27 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (27 a) Ympäristön kannalta kestävät 

toiminnot ovat seurausta koko 

arvoketjussa kehitetyistä teknologioista ja 

tuotteista. Tämän vuoksi teknisiä 

seulontakriteerejä olisi sovellettava koko 

arvoketjuun raaka-aineiden käsittelystä 

aina lopputuotteeseen ja sen 

jätevaiheeseen ympäristön kannalta 

kestävien toimintojen lopullisessa 

tarjonnassa. 

Or. en 

Perustelu 

Ympäristön kannalta kestävät toiminnot ovat riippuvaisia eri alojen ja taloudellisten 

toimijoiden välisestä yhteistyöstä teollisessa arvoketjussa. Tämä näkökohta olisi otettava 

huomioon ympäristön kannalta kestävien toimintojen teknisissä seulontakriteereissä. 

 

Tarkistus  223 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 27 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (27 a) Jotta vältetään hyvin toimivien 

arvoketjujen keskeyttäminen, teknisissä 

seulontakriteereissä olisi otettava 

huomioon, että ympäristön kannalta 

kestävät toiminnot mahdollistavien 
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teknologioiden ja tuotteiden kehittämiseen 

osallistuu useita taloudellisia toimijoita. 

Or. en 

 

Tarkistus  224 

Sirpa Pietikäinen 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 28 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(28) Vahvistaessaan teknisiä 

seulontakriteerejä komission olisi 

arvioitava, johtaako ympäristön kannalta 

kestäviä toimintoja koskevien kriteerien 

vahvistaminen arvonsa menettävien 

sijoituskohteiden syntymiseen tai 

epäjohdonmukaisten kannustimien 

luomiseen ja olisiko sillä kielteisiä 

vaikutuksia rahoitusmarkkinoiden 

likviditeettiin. 

(28) Vahvistaessaan teknisiä 

seulontakriteerejä komission olisi 

arvioitava siirtymiseen liittyviä 

mahdollisia riskejä, johtaako ympäristön 

kannalta kestäviä toimintoja koskevien 

kriteerien vahvistamisen tahti arvonsa 

menettävien sijoituskohteiden syntymiseen 

tai epäjohdonmukaisten kannustimien 

luomiseen ja olisiko sillä kielteisiä 

vaikutuksia rahoitusmarkkinoiden 

likviditeettiin. 

Or. en 

 

Tarkistus  225 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 30 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(30) Sen varmistamiseksi, että 

sijoitukset ohjataan taloudellisiin 

toimintoihin, joilla on kaikkein suurimmat 

myönteiset vaikutukset 

ympäristötavoitteisiin, komission olisi 

vahvistettava tekniset seulontakriteerit ensi 

sijassa sellaisille taloudellisille 

toiminnoille, joilla voidaan eniten edistää 

ympäristötavoitteita. 

(30) Sen varmistamiseksi, että 

sijoitukset ohjataan taloudellisiin 

toimintoihin, joilla on kaikkein suurimmat 

myönteiset vaikutukset 

ympäristötavoitteisiin, komission olisi 

vahvistettava tekniset seulontakriteerit ensi 

sijassa sellaisille taloudellisille 

toiminnoille, joilla voidaan eniten edistää 

ympäristötavoitteita. Uusien 
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teknologioiden määrittämisen ja 

kehittämisen helpottamiseksi 

seulontakriteerien olisi perustuttava 

hankkeiden tuloksiin, ja niissä olisi 

otettava asianmukaisesti huomioon 

näiden teknologioiden 

laajentamismahdollisuudet. 

Or. en 

 

Tarkistus  226 

Anne Sander 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 30 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(30) Sen varmistamiseksi, että 

sijoitukset ohjataan taloudellisiin 

toimintoihin, joilla on kaikkein suurimmat 

myönteiset vaikutukset 

ympäristötavoitteisiin, komission olisi 

vahvistettava tekniset seulontakriteerit ensi 

sijassa sellaisille taloudellisille 

toiminnoille, joilla voidaan eniten edistää 

ympäristötavoitteita. 

(30) Sen varmistamiseksi, että 

sijoitukset ohjataan taloudellisiin 

toimintoihin, joilla on kaikkein suurimmat 

myönteiset vaikutukset 

ympäristötavoitteisiin, komission olisi 

vahvistettava tekniset seulontakriteerit ensi 

sijassa sellaisille taloudellisille 

toiminnoille, joilla voidaan eniten edistää 

ympäristötavoitteita ja jotka ovat 

ensisijaisia ilmastonmuutoksen 

lieventämiseksi. Teknisten 

seulontakriteerien olisi oltava riittävän 

joustavia, jotta uusia teknologioita ja 

innovaatioita voidaan ottaa käyttöön 

asteittain. 

Or. en 

 

Tarkistus  227 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 31 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 
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(31) Liikennealaa varten, liikkuva 

kalusto mukaan luettuna, olisi 

vahvistettava asianmukaiset tekniset 

seulontakriteerit, joissa olisi otettava 

huomioon, että lähes 26 prosenttia unionin 

kaikista kasvihuonekaasupäästöistä on 

peräisin liikennealalta, kansainvälinen 

merenkulku mukaan luettuna. Kuten 

kestävän kasvun rahoitusta koskevasta 

toimintasuunnitelmasta48 käy ilmi, 

liikennealan osuus on noin 30 prosenttia 

kestävän kehityksen vuotuisista 

lisäinvestointitarpeista unionissa, kun 

mukaan luetaan sähköistämisen ja 

puhtaampiin liikennemuotoihin siirtymisen 

lisääminen edistämällä 

liikennemuotosiirtymää ja 

liikenteenhallintaa. 

(31) Liikennealaa varten, liikkuva 

kalusto mukaan luettuna, olisi 

vahvistettava asianmukaiset tekniset 

seulontakriteerit, joissa olisi otettava 

huomioon teknologioiden koko elinkaari 

ja se, että lähes 26 prosenttia unionin 

kaikista kasvihuonekaasupäästöistä on 

peräisin liikennealalta, kansainvälinen 

merenkulku mukaan luettuna. Kuten 

kestävän kasvun rahoitusta koskevasta 

toimintasuunnitelmasta48 käy ilmi, 

liikennealan osuus on noin 30 prosenttia 

kestävän kehityksen vuotuisista 

lisäinvestointitarpeista unionissa, kun 

mukaan luetaan sähköistämisen ja 

puhtaampiin liikennemuotoihin siirtymisen 

lisääminen edistämällä 

liikennemuotosiirtymää ja 

liikenteenhallintaa. 

_________________ _________________ 

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

Or. fr 

 

Tarkistus  228 

Sirpa Pietikäinen 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 32 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(32) Erityisen tärkeää on, että komissio 

valmistellessaan teknisten 

seulontakriteerien laadintaa, toteuttaa 

asianmukaiset kuulemiset parempaa 

sääntelyä koskevien vaatimusten 

mukaisesti. Teknisten arviointikriteerien 

vahvistamis- ja päivittämisprosessissa olisi 

oltava mukana myös asianomaisia 

sidosryhmiä, ja prosessin olisi perustuttava 

sellaisten asiantuntijoiden antamiin 

neuvoihin, joilla on osoitettua tietämystä ja 

kokemusta asiaankuuluvilta aloilta. Tätä 

varten komission olisi perustettava 

(32) Erityisen tärkeää on, että komissio 

valmistellessaan teknisten 

seulontakriteerien laadintaa, toteuttaa 

asianmukaiset kuulemiset parempaa 

sääntelyä koskevien vaatimusten 

mukaisesti. Teknisten arviointikriteerien ja 

yhdenmukaistettujen indikaattorien 
vahvistamis- ja päivittämisprosessissa olisi 

oltava mukana myös asianomaisia 

sidosryhmiä, ja prosessin olisi perustuttava 

tieteelliseen näyttöön, parhaisiin 

käytäntöihin, nykyiseen työhön ja 

nykyisiin tahoihin, erityisesti Euroopan 
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kestävän rahoituksen foorumi. Foorumin 

olisi koostuttava sekä julkisen sektorin että 

yksityisen sektorin asiantuntijoista. 

Julkisen sektorin edustajiin olisi kuuluttava 

Euroopan ympäristökeskuksen, Euroopan 

valvontaviranomaisten ja Euroopan 

investointipankin asiantuntijoita. 

Yksityisen sektorin asiantuntijoihin olisi 

kuuluttava asianomaisten sidosryhmien 

edustajia, finanssimarkkinatoimijoiden, 

yliopistojen, tutkimuslaitosten, yhdistysten 

ja organisaatioiden edustajat mukaan 

luettuina. Foorumin olisi annettava 

komissiolle neuvoja teknisten 

seulontakriteerien laadinnasta, 

analysoinnista ja tarkistamisesta, mukaan 

luettuina kriteerien mahdolliset vaikutukset 

sellaisten omaisuuserien arvostamiseen, 

joita on ennen teknisten seulontakriteerien 

hyväksymistä pidetty vihreinä 

omaisuuserinä voimassa olevien 

markkinakäytäntöjen perusteella. Foorumin 

olisi myös annettava komissiolle neuvoja 

siitä, soveltuvatko tekniset seulontakriteerit 

muihin käyttötarkoituksiin unionin 

tulevissa poliittisissa aloitteissa, joiden 

tavoitteena on helpottaa kestävää 

sijoittamista. 

komission kiertotalousfoorumiin, sekä 
sellaisten asiantuntijoiden antamiin 

neuvoihin, joilla on osoitettua tietämystä ja 

kokemusta asiaankuuluvilta aloilta. Tätä 

varten komission olisi perustettava 

kestävän rahoituksen foorumi. Foorumin 

olisi koostuttava sekä julkisen sektorin että 

yksityisen sektorin asiantuntijoista. 

Julkisen sektorin edustajiin olisi kuuluttava 

Euroopan ympäristökeskuksen ja 

kansallisten ympäristönsuojeluvirastojen, 

Euroopan valvontaviranomaisten, 

Euroopan tilinpäätösraportoinnin 

neuvoa-antavan ryhmän ja Euroopan 

investointipankin asiantuntijoita. 

Yksityisen sektorin asiantuntijoihin olisi 

kuuluttava asianomaisten sidosryhmien 

edustajia, finanssimarkkinatoimijoiden, 

yliopistojen, tutkimuslaitosten, yhdistysten 

ja organisaatioiden edustajat mukaan 

luettuina. Foorumin olisi annettava 

komissiolle neuvoja teknisten 

seulontakriteerien ja yhdenmukaistettujen 

indikaattorien laadinnasta, analysoinnista 

ja tarkistamisesta, mukaan luettuina 

kriteerien mahdolliset vaikutukset 

sellaisten omaisuuserien arvostamiseen, 

joita on ennen yhdenmukaistettuihin 

indikaattoreihin perustuvien teknisten 

seulontakriteerien hyväksymistä pidetty 

kestävinä omaisuuserinä tai 
omaisuuserinä, joilla on kielteisiä 

ympäristövaikutuksia, voimassa olevien 

markkinakäytäntöjen perusteella. Foorumin 

olisi myös annettava komissiolle neuvoja 

siitä, soveltuvatko tekniset seulontakriteerit 

ja indikaattorit muihin käyttötarkoituksiin 

unionin tulevissa poliittisissa aloitteissa, 

joiden tavoitteena on helpottaa kestävää 

sijoittamista. Foorumin olisi annettava 

komissiolle neuvoja kestävyyttä koskevien 

tilinpäätösstandardien ja integroitujen 

raportointistandardien kehittämiseksi 

yrityksille ja finanssimarkkinatoimijoille, 

myös direktiivin 2013/34/EU 

tarkistamisen avulla. 

Or. en 
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Tarkistus  229 

Kay Swinburne 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 32 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(32) Erityisen tärkeää on, että komissio 

valmistellessaan teknisten 

seulontakriteerien laadintaa, toteuttaa 

asianmukaiset kuulemiset parempaa 

sääntelyä koskevien vaatimusten 

mukaisesti. Teknisten arviointikriteerien 

vahvistamis- ja päivittämisprosessissa olisi 

oltava mukana myös asianomaisia 

sidosryhmiä, ja prosessin olisi perustuttava 

sellaisten asiantuntijoiden antamiin 

neuvoihin, joilla on osoitettua tietämystä ja 

kokemusta asiaankuuluvilta aloilta. Tätä 

varten komission olisi perustettava 

kestävän rahoituksen foorumi. Foorumin 

olisi koostuttava sekä julkisen sektorin että 

yksityisen sektorin asiantuntijoista. 

Julkisen sektorin edustajiin olisi kuuluttava 

Euroopan ympäristökeskuksen, Euroopan 

valvontaviranomaisten ja Euroopan 

investointipankin asiantuntijoita. 

Yksityisen sektorin asiantuntijoihin olisi 

kuuluttava asianomaisten sidosryhmien 

edustajia, finanssimarkkinatoimijoiden, 

yliopistojen, tutkimuslaitosten, yhdistysten 

ja organisaatioiden edustajat mukaan 

luettuina. Foorumin olisi annettava 

komissiolle neuvoja teknisten 

seulontakriteerien laadinnasta, 

analysoinnista ja tarkistamisesta, mukaan 

luettuina kriteerien mahdolliset vaikutukset 

sellaisten omaisuuserien arvostamiseen, 

joita on ennen teknisten seulontakriteerien 

hyväksymistä pidetty vihreinä 

omaisuuserinä voimassa olevien 

markkinakäytäntöjen perusteella. Foorumin 

olisi myös annettava komissiolle neuvoja 

siitä, soveltuvatko tekniset seulontakriteerit 

muihin käyttötarkoituksiin unionin 

(32) Erityisen tärkeää on, että komissio 

valmistellessaan teknisten 

seulontakriteerien laadintaa, toteuttaa 

asianmukaiset kuulemiset parempaa 

sääntelyä koskevien vaatimusten 

mukaisesti. Teknisten arviointikriteerien 

vahvistamis- ja päivittämisprosessissa olisi 

oltava mukana myös asianomaisia 

sidosryhmiä, ja prosessin olisi perustuttava 

sellaisten asiantuntijoiden antamiin 

neuvoihin, joilla on osoitettua tietämystä ja 

globaalia kokemusta asiaankuuluvilta 

aloilta. Tätä varten komission olisi 

perustettava kestävän rahoituksen foorumi. 

Foorumin olisi koostuttava sekä julkisen 

sektorin että yksityisen sektorin 

asiantuntijoista. Julkisen sektorin edustajiin 

olisi kuuluttava Euroopan 

ympäristökeskuksen, Euroopan 

valvontaviranomaisten ja Euroopan 

investointipankin asiantuntijoita. 

Yksityisen sektorin asiantuntijoiden olisi 

kuvastettava alan laajuutta ja 
asiantuntijoihin olisi kuuluttava 

asianomaisten sidosryhmien edustajia, 

finanssimarkkinatoimijoiden, yliopistojen, 

tutkimuslaitosten, yhdistysten ja 

organisaatioiden edustajat mukaan 

luettuina. Tarvittaessa foorumin olisi 

voitava pyytää neuvoa myös muilta kuin 

jäseniltä. Foorumin olisi annettava 

komissiolle neuvoja teknisten 

seulontakriteerien laadinnasta, 

analysoinnista ja tarkistamisesta, mukaan 

luettuina kriteerien mahdolliset vaikutukset 

sellaisten omaisuuserien arvostamiseen, 

joita on ennen teknisten seulontakriteerien 

hyväksymistä pidetty vihreinä 
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tulevissa poliittisissa aloitteissa, joiden 

tavoitteena on helpottaa kestävää 

sijoittamista. 

omaisuuserinä voimassa olevien 

markkinakäytäntöjen perusteella. Foorumin 

olisi myös annettava komissiolle neuvoja 

siitä, soveltuvatko tekniset seulontakriteerit 

muihin käyttötarkoituksiin unionin 

tulevissa poliittisissa aloitteissa, joiden 

tavoitteena on helpottaa kestävää 

sijoittamista. 

Or. en 

 

Tarkistus  230 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 32 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(32) Erityisen tärkeää on, että komissio 

valmistellessaan teknisten 

seulontakriteerien laadintaa, toteuttaa 

asianmukaiset kuulemiset parempaa 

sääntelyä koskevien vaatimusten 

mukaisesti. Teknisten arviointikriteerien 

vahvistamis- ja päivittämisprosessissa olisi 

oltava mukana myös asianomaisia 

sidosryhmiä, ja prosessin olisi perustuttava 

sellaisten asiantuntijoiden antamiin 

neuvoihin, joilla on osoitettua tietämystä ja 

kokemusta asiaankuuluvilta aloilta. Tätä 

varten komission olisi perustettava 

kestävän rahoituksen foorumi. Foorumin 

olisi koostuttava sekä julkisen sektorin että 

yksityisen sektorin asiantuntijoista. 

Julkisen sektorin edustajiin olisi kuuluttava 

Euroopan ympäristökeskuksen, Euroopan 

valvontaviranomaisten ja Euroopan 

investointipankin asiantuntijoita. 

Yksityisen sektorin asiantuntijoihin olisi 

kuuluttava asianomaisten sidosryhmien 

edustajia, finanssimarkkinatoimijoiden, 

yliopistojen, tutkimuslaitosten, yhdistysten 

ja organisaatioiden edustajat mukaan 

luettuina. Foorumin olisi annettava 

komissiolle neuvoja teknisten 

(32) Erityisen tärkeää on, että komissio 

valmistellessaan teknisten 

seulontakriteerien laadintaa, toteuttaa 

asianmukaiset kuulemiset parempaa 

sääntelyä koskevien vaatimusten 

mukaisesti. Teknisten arviointikriteerien 

vahvistamis- ja päivittämisprosessissa olisi 

oltava mukana myös asianomaisia 

sidosryhmiä, ja prosessin olisi perustuttava 

tieteelliseen näyttöön, sosioekonomisiin 

vaikutuksiin, parhaisiin käytäntöihin sekä 
sellaisten asiantuntijoiden antamiin 

neuvoihin, joilla on osoitettua tietämystä ja 

kokemusta kaikilta asiaankuuluvilta 

aloilta. Tätä varten komission olisi 

perustettava kestävän rahoituksen foorumi. 

Sen varmistamiseksi, että kaikkien 

asianomaisten alojen erityispiirteet 

otetaan asianmukaisesti huomioon, 

foorumin olisi koostuttava suuresta 

määrästä sekä julkisen sektorin että 

yksityisen sektorin asiantuntijoita. 

Julkisen sektorin edustajiin olisi kuuluttava 

Euroopan ympäristökeskuksen, Euroopan 

valvontaviranomaisten ja Euroopan 

investointipankin asiantuntijoita. 

Yksityisen sektorin asiantuntijoihin olisi 
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seulontakriteerien laadinnasta, 

analysoinnista ja tarkistamisesta, mukaan 

luettuina kriteerien mahdolliset vaikutukset 

sellaisten omaisuuserien arvostamiseen, 

joita on ennen teknisten seulontakriteerien 

hyväksymistä pidetty vihreinä 

omaisuuserinä voimassa olevien 

markkinakäytäntöjen perusteella. Foorumin 

olisi myös annettava komissiolle neuvoja 

siitä, soveltuvatko tekniset seulontakriteerit 

muihin käyttötarkoituksiin unionin 

tulevissa poliittisissa aloitteissa, joiden 

tavoitteena on helpottaa kestävää 

sijoittamista. 

kuuluttava asianomaisten sidosryhmien 

edustajia, finanssimarkkinatoimijoiden, 

reaalitalouden, myös 

valmistusteollisuuden, yliopistojen, 

tutkimuslaitosten, yhdistysten ja 

organisaatioiden edustajat mukaan 

luettuina. Foorumin olisi annettava 

komissiolle neuvoja teknisten 

seulontakriteerien laadinnasta, 

analysoinnista ja tarkistamisesta, mukaan 

luettuina kriteerien mahdolliset vaikutukset 

sellaisten omaisuuserien arvostamiseen, 

joita on ennen teknisten seulontakriteerien 

hyväksymistä pidetty vihreinä 

omaisuuserinä voimassa olevien 

markkinakäytäntöjen perusteella. Foorumin 

olisi myös annettava komissiolle neuvoja 

siitä, ovatko tekniset seulontakriteerit 

soveltuvia. 

Or. en 

 

Tarkistus  231 

Markus Ferber 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 32 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(32) Erityisen tärkeää on, että komissio 

valmistellessaan teknisten 

seulontakriteerien laadintaa, toteuttaa 

asianmukaiset kuulemiset parempaa 

sääntelyä koskevien vaatimusten 

mukaisesti. Teknisten arviointikriteerien 

vahvistamis- ja päivittämisprosessissa olisi 

oltava mukana myös asianomaisia 

sidosryhmiä, ja prosessin olisi perustuttava 

sellaisten asiantuntijoiden antamiin 

neuvoihin, joilla on osoitettua tietämystä ja 

kokemusta asiaankuuluvilta aloilta. Tätä 

varten komission olisi perustettava 

kestävän rahoituksen foorumi. Foorumin 

olisi koostuttava sekä julkisen sektorin että 

yksityisen sektorin asiantuntijoista. 

(32) Erityisen tärkeää on, että komissio 

valmistellessaan teknisten 

seulontakriteerien laadintaa, toteuttaa 

asianmukaiset kuulemiset parempaa 

sääntelyä koskevien vaatimusten 

mukaisesti. Teknisten arviointikriteerien 

vahvistamis- ja päivittämisprosessissa olisi 

oltava mukana myös asianomaisia 

sidosryhmiä, ja prosessin olisi perustuttava 

sellaisten asiantuntijoiden antamiin 

neuvoihin, joilla on osoitettua tietämystä ja 

kokemusta asiaankuuluvilta aloilta. Tätä 

varten komission olisi perustettava 

kestävän rahoituksen foorumi. Foorumin 

olisi koostuttava sekä julkisen sektorin että 

yksityisen sektorin asiantuntijoista. 
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Julkisen sektorin edustajiin olisi kuuluttava 

Euroopan ympäristökeskuksen, Euroopan 

valvontaviranomaisten ja Euroopan 

investointipankin asiantuntijoita. 

Yksityisen sektorin asiantuntijoihin olisi 

kuuluttava asianomaisten sidosryhmien 

edustajia, finanssimarkkinatoimijoiden, 

yliopistojen, tutkimuslaitosten, yhdistysten 

ja organisaatioiden edustajat mukaan 

luettuina. Foorumin olisi annettava 

komissiolle neuvoja teknisten 

seulontakriteerien laadinnasta, 

analysoinnista ja tarkistamisesta, mukaan 

luettuina kriteerien mahdolliset vaikutukset 

sellaisten omaisuuserien arvostamiseen, 

joita on ennen teknisten seulontakriteerien 

hyväksymistä pidetty vihreinä 

omaisuuserinä voimassa olevien 

markkinakäytäntöjen perusteella. 

Foorumin olisi myös annettava 

komissiolle neuvoja siitä, soveltuvatko 

tekniset seulontakriteerit muihin 

käyttötarkoituksiin unionin tulevissa 

poliittisissa aloitteissa, joiden tavoitteena 

on helpottaa kestävää sijoittamista. 

Julkisen sektorin edustajiin olisi kuuluttava 

Euroopan ympäristökeskuksen, Euroopan 

valvontaviranomaisten ja Euroopan 

investointipankin asiantuntijoita. 

Yksityisen sektorin asiantuntijoihin on 

kuuluttava asianomaisten sidosryhmien 

edustajia, finanssimarkkinatoimijoiden, 

monien teollisuudenalojen reaalitalouden, 
yliopistojen, tutkimuslaitosten, yhdistysten 

ja organisaatioiden edustajat mukaan 

luettuina. Foorumin olisi annettava 

komissiolle neuvoja teknisten 

seulontakriteerien laadinnasta, 

analysoinnista ja tarkistamisesta, mukaan 

luettuina kriteerien mahdolliset vaikutukset 

sellaisten omaisuuserien arvostamiseen, 

joita on ennen teknisten seulontakriteerien 

hyväksymistä pidetty vihreinä 

omaisuuserinä voimassa olevien 

markkinakäytäntöjen perusteella. 

Or. en 

Perustelu 

Merkityksellisen vaikutuksen aikaansaamiseksi kestävän rahoituksen foorumi tarvitsee tukea 

laajasta valikoimasta lähteitä. 

 

Tarkistus  232 

Karl-Heinz Florenz 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 32 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(32) Erityisen tärkeää on, että komissio 

valmistellessaan teknisten 

seulontakriteerien laadintaa, toteuttaa 

asianmukaiset kuulemiset parempaa 

sääntelyä koskevien vaatimusten 

(32) Erityisen tärkeää on, että komissio 

valmistellessaan teknisten 

seulontakriteerien laadintaa, toteuttaa 

asianmukaiset kuulemiset parempaa 

sääntelyä koskevien vaatimusten 
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mukaisesti. Teknisten arviointikriteerien 

vahvistamis- ja päivittämisprosessissa olisi 

oltava mukana myös asianomaisia 

sidosryhmiä, ja prosessin olisi perustuttava 

sellaisten asiantuntijoiden antamiin 

neuvoihin, joilla on osoitettua tietämystä ja 

kokemusta asiaankuuluvilta aloilta. Tätä 

varten komission olisi perustettava 

kestävän rahoituksen foorumi. Foorumin 

olisi koostuttava sekä julkisen sektorin että 

yksityisen sektorin asiantuntijoista. 

Julkisen sektorin edustajiin olisi kuuluttava 

Euroopan ympäristökeskuksen, Euroopan 

valvontaviranomaisten ja Euroopan 

investointipankin asiantuntijoita. 

Yksityisen sektorin asiantuntijoihin olisi 

kuuluttava asianomaisten sidosryhmien 

edustajia, finanssimarkkinatoimijoiden, 

yliopistojen, tutkimuslaitosten, yhdistysten 

ja organisaatioiden edustajat mukaan 

luettuina. Foorumin olisi annettava 

komissiolle neuvoja teknisten 

seulontakriteerien laadinnasta, 

analysoinnista ja tarkistamisesta, mukaan 

luettuina kriteerien mahdolliset vaikutukset 

sellaisten omaisuuserien arvostamiseen, 

joita on ennen teknisten seulontakriteerien 

hyväksymistä pidetty vihreinä 

omaisuuserinä voimassa olevien 

markkinakäytäntöjen perusteella. Foorumin 

olisi myös annettava komissiolle neuvoja 

siitä, soveltuvatko tekniset seulontakriteerit 

muihin käyttötarkoituksiin unionin 

tulevissa poliittisissa aloitteissa, joiden 

tavoitteena on helpottaa kestävää 

sijoittamista. 

mukaisesti. Teknisten arviointikriteerien 

vahvistamis- ja päivittämisprosessissa olisi 

oltava mukana myös asianomaisia 

sidosryhmiä, ja prosessin olisi perustuttava 

sellaisten asiantuntijoiden antamiin 

neuvoihin, joilla on osoitettua tietämystä ja 

kokemusta asiaankuuluvilta aloilta. Tätä 

varten komission olisi perustettava 

kestävän rahoituksen foorumi. Foorumin 

olisi koostuttava sekä julkisen sektorin että 

yksityisen sektorin asiantuntijoista. 

Julkisen sektorin edustajiin olisi kuuluttava 

Euroopan ympäristökeskuksen, Euroopan 

valvontaviranomaisten ja Euroopan 

investointipankin asiantuntijoita. 

Yksityisen sektorin asiantuntijoihin olisi 

kuuluttava asianomaisten sidosryhmien 

edustajia, finanssimarkkinatoimijoiden, 

yliopistojen, tutkimuslaitosten, yhdistysten 

ja organisaatioiden ja keskeisten talouden 

alojen, kuten maatalous-, rakennus-, 

energia-, kemikaali-, kuljetus- ja 

tuotantoalat, edustajat mukaan luettuina 

Foorumin olisi annettava komissiolle 

neuvoja teknisten seulontakriteerien 

laadinnasta, analysoinnista ja 

tarkistamisesta, mukaan luettuina kriteerien 

mahdolliset vaikutukset sellaisten 

omaisuuserien arvostamiseen, joita on 

ennen teknisten seulontakriteerien 

hyväksymistä pidetty vihreinä 

omaisuuserinä voimassa olevien 

markkinakäytäntöjen perusteella. Foorumin 

olisi myös annettava komissiolle neuvoja 

siitä, soveltuvatko tekniset seulontakriteerit 

muihin käyttötarkoituksiin unionin 

tulevissa poliittisissa aloitteissa, joiden 

tavoitteena on helpottaa kestävää 

sijoittamista. 

Or. en 

Perustelu 

Ottaen huomioon teknisten seulontakriteerien kehittämisen edellyttämän teknisen 

asiantuntemuksen laajuuden kaikkia asianmukaisia talouden toimijoita olisi kuultava. 
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Tarkistus  233 

Fulvio Martusciello 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 32 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(32) Erityisen tärkeää on, että komissio 

valmistellessaan teknisten 

seulontakriteerien laadintaa, toteuttaa 

asianmukaiset kuulemiset parempaa 

sääntelyä koskevien vaatimusten 

mukaisesti. Teknisten arviointikriteerien 

vahvistamis- ja päivittämisprosessissa olisi 

oltava mukana myös asianomaisia 

sidosryhmiä, ja prosessin olisi perustuttava 

sellaisten asiantuntijoiden antamiin 

neuvoihin, joilla on osoitettua tietämystä ja 

kokemusta asiaankuuluvilta aloilta. Tätä 

varten komission olisi perustettava 

kestävän rahoituksen foorumi. Foorumin 

olisi koostuttava sekä julkisen sektorin että 

yksityisen sektorin asiantuntijoista. 

Julkisen sektorin edustajiin olisi kuuluttava 

Euroopan ympäristökeskuksen, Euroopan 

valvontaviranomaisten ja Euroopan 

investointipankin asiantuntijoita. 

Yksityisen sektorin asiantuntijoihin olisi 

kuuluttava asianomaisten sidosryhmien 

edustajia, finanssimarkkinatoimijoiden, 

yliopistojen, tutkimuslaitosten, yhdistysten 

ja organisaatioiden edustajat mukaan 

luettuina. Foorumin olisi annettava 

komissiolle neuvoja teknisten 

seulontakriteerien laadinnasta, 

analysoinnista ja tarkistamisesta, mukaan 

luettuina kriteerien mahdolliset vaikutukset 

sellaisten omaisuuserien arvostamiseen, 

joita on ennen teknisten seulontakriteerien 

hyväksymistä pidetty vihreinä 

omaisuuserinä voimassa olevien 

markkinakäytäntöjen perusteella. Foorumin 

olisi myös annettava komissiolle neuvoja 

siitä, soveltuvatko tekniset seulontakriteerit 

muihin käyttötarkoituksiin unionin 

tulevissa poliittisissa aloitteissa, joiden 

tavoitteena on helpottaa kestävää 

(32) Erityisen tärkeää on, että komissio 

valmistellessaan teknisten 

seulontakriteerien laadintaa, toteuttaa 

asianmukaiset kuulemiset parempaa 

sääntelyä koskevien vaatimusten 

mukaisesti. Teknisten arviointikriteerien ja 

yhdenmukaistettujen indikaattorien 
vahvistamis- ja päivittämisprosessissa olisi 

oltava mukana myös asianomaisia 

sidosryhmiä, ja prosessin olisi perustuttava 

tieteelliseen näyttöön, parhaisiin 

käytäntöihin sekä sellaisten 

asiantuntijoiden antamiin neuvoihin, joilla 

on osoitettua tietämystä ja kokemusta 

asiaankuuluvilta aloilta. Tätä varten 

komission olisi perustettava kestävän 

rahoituksen foorumi. Foorumin olisi 

koostuttava sekä julkisen sektorin että 

yksityisen sektorin asiantuntijoista. 

Julkisen sektorin edustajiin olisi kuuluttava 

Euroopan ympäristökeskuksen, Euroopan 

valvontaviranomaisten ja Euroopan 

investointipankin asiantuntijoita. 

Yksityisen sektorin asiantuntijoihin olisi 

kuuluttava asianomaisten sidosryhmien 

edustajia, finanssimarkkinatoimijoiden, 

yliopistojen, tutkimuslaitosten, yhdistysten 

ja organisaatioiden edustajat mukaan 

luettuina. Foorumin olisi annettava 

komissiolle neuvoja teknisten 

seulontakriteerien ja yhdenmukaistettujen 

indikaattorien laadinnasta, analysoinnista 

ja tarkistamisesta, mukaan luettuina 

kriteerien mahdolliset vaikutukset 

sellaisten omaisuuserien arvostamiseen, 

joita on ennen teknisten seulontakriteerien 

hyväksymistä pidetty vihreinä 

omaisuuserinä voimassa olevien 

markkinakäytäntöjen perusteella. Foorumin 

olisi myös annettava komissiolle neuvoja 
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sijoittamista. siitä, soveltuvatko tekniset seulontakriteerit 

ja indikaattorit muihin käyttötarkoituksiin 

unionin tulevissa poliittisissa aloitteissa, 

joiden tavoitteena on helpottaa kestävää 

sijoittamista. 

Or. en 

 

Tarkistus  234 

Elena Gentile 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 32 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(32) Erityisen tärkeää on, että komissio 

valmistellessaan teknisten 

seulontakriteerien laadintaa, toteuttaa 

asianmukaiset kuulemiset parempaa 

sääntelyä koskevien vaatimusten 

mukaisesti. Teknisten arviointikriteerien 

vahvistamis- ja päivittämisprosessissa olisi 

oltava mukana myös asianomaisia 

sidosryhmiä, ja prosessin olisi perustuttava 

sellaisten asiantuntijoiden antamiin 

neuvoihin, joilla on osoitettua tietämystä ja 

kokemusta asiaankuuluvilta aloilta. Tätä 

varten komission olisi perustettava 

kestävän rahoituksen foorumi. Foorumin 

olisi koostuttava sekä julkisen sektorin että 

yksityisen sektorin asiantuntijoista. 

Julkisen sektorin edustajiin olisi kuuluttava 

Euroopan ympäristökeskuksen, Euroopan 

valvontaviranomaisten ja Euroopan 

investointipankin asiantuntijoita. 

Yksityisen sektorin asiantuntijoihin olisi 

kuuluttava asianomaisten sidosryhmien 

edustajia, finanssimarkkinatoimijoiden, 

yliopistojen, tutkimuslaitosten, yhdistysten 

ja organisaatioiden edustajat mukaan 

luettuina. Foorumin olisi annettava 

komissiolle neuvoja teknisten 

seulontakriteerien laadinnasta, 

analysoinnista ja tarkistamisesta, mukaan 

luettuina kriteerien mahdolliset 

(32) Erityisen tärkeää on, että komissio 

valmistellessaan teknisten 

seulontakriteerien laadintaa, toteuttaa 

asianmukaiset kuulemiset parempaa 

sääntelyä koskevien vaatimusten 

mukaisesti. Teknisten arviointikriteerien ja 

yhdenmukaistettujen indikaattorien 
vahvistamis- ja päivittämisprosessissa olisi 

oltava mukana myös asianomaisia 

sidosryhmiä, ja prosessin olisi perustuttava 

tieteelliseen näyttöön, parhaisiin 

käytäntöihin sekä sellaisten 

asiantuntijoiden antamiin neuvoihin, joilla 

on osoitettua tietämystä ja kokemusta 

asiaankuuluvilta aloilta. Tätä varten 

komission olisi perustettava kestävän 

rahoituksen foorumi. Foorumin olisi 

koostuttava sekä julkisen sektorin että 

yksityisen sektorin asiantuntijoista. 

Julkisen sektorin edustajiin olisi kuuluttava 

Euroopan ympäristökeskuksen, Euroopan 

valvontaviranomaisten, Euroopan 

investointipankin sekä kansallisten 

kehityspankkien ja laitosten 

asiantuntijoita. Yksityisen sektorin 

asiantuntijoihin olisi kuuluttava 

asianomaisten sidosryhmien edustajia, 

finanssimarkkinatoimijoiden, 

valmistusteollisuuden, yliopistojen, 

tutkimuslaitosten, yhdistysten ja 
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vaikutukset sellaisten omaisuuserien 

arvostamiseen, joita on ennen teknisten 

seulontakriteerien hyväksymistä pidetty 

vihreinä omaisuuserinä voimassa olevien 

markkinakäytäntöjen perusteella. Foorumin 

olisi myös annettava komissiolle neuvoja 

siitä, soveltuvatko tekniset seulontakriteerit 

muihin käyttötarkoituksiin unionin 

tulevissa poliittisissa aloitteissa, joiden 

tavoitteena on helpottaa kestävää 

sijoittamista. 

organisaatioiden edustajat mukaan 

luettuina. Foorumin olisi annettava 

komissiolle neuvoja yhdenmukaistettuihin 

indikaattoreihin perustuvien teknisten 

seulontakriteerien laadinnasta, 

analysoinnista ja tarkistamisesta, joita on 

pidetty kestävinä omaisuuserinä voimassa 

olevien markkinakäytäntöjen perusteella. 

Foorumin olisi myös annettava komissiolle 

neuvoja siitä, soveltuvatko tekniset 

seulontakriteerit ja indikaattorit muihin 

käyttötarkoituksiin unionin tulevissa 

poliittisissa aloitteissa, joiden tavoitteena 

on helpottaa kestävää sijoittamista. 

Or. en 

 

Tarkistus  235 

Mireille D'Ornano 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 32 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(32) Erityisen tärkeää on, että komissio 

valmistellessaan teknisten 

seulontakriteerien laadintaa, toteuttaa 

asianmukaiset kuulemiset parempaa 

sääntelyä koskevien vaatimusten 

mukaisesti. Teknisten arviointikriteerien 

vahvistamis- ja päivittämisprosessissa olisi 

oltava mukana myös asianomaisia 

sidosryhmiä, ja prosessin olisi perustuttava 

sellaisten asiantuntijoiden antamiin 

neuvoihin, joilla on osoitettua tietämystä ja 

kokemusta asiaankuuluvilta aloilta. Tätä 

varten komission olisi perustettava 

kestävän rahoituksen foorumi. Foorumin 

olisi koostuttava sekä julkisen sektorin että 

yksityisen sektorin asiantuntijoista. 

Julkisen sektorin edustajiin olisi kuuluttava 

Euroopan ympäristökeskuksen, Euroopan 

valvontaviranomaisten ja Euroopan 

investointipankin asiantuntijoita. 

Yksityisen sektorin asiantuntijoihin olisi 

(32) Erityisen tärkeää on, että komissio 

valmistellessaan teknisten 

seulontakriteerien laadintaa, toteuttaa 

asianmukaiset kuulemiset parempaa 

sääntelyä koskevien vaatimusten 

mukaisesti. Teknisten arviointikriteerien 

vahvistamis- ja päivittämisprosessissa olisi 

oltava mukana myös asianomaisia 

sidosryhmiä, ja prosessin olisi perustuttava 

sellaisten asiantuntijoiden antamiin 

neuvoihin, joilla on osoitettua tietämystä ja 

kokemusta asiaankuuluvilta aloilta. Tätä 

varten komission olisi perustettava 

kestävän rahoituksen foorumi. Foorumin 

olisi koostuttava sekä julkisen sektorin että 

yksityisen sektorin asiantuntijoista. 

Julkisen sektorin edustajiin olisi kuuluttava 

Euroopan ympäristökeskuksen, 

kansallisten ympäristökeskusten, 
Euroopan valvontaviranomaisten ja 

Euroopan investointipankin asiantuntijoita. 
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kuuluttava asianomaisten sidosryhmien 

edustajia, finanssimarkkinatoimijoiden, 

yliopistojen, tutkimuslaitosten, yhdistysten 

ja organisaatioiden edustajat mukaan 

luettuina. Foorumin olisi annettava 

komissiolle neuvoja teknisten 

seulontakriteerien laadinnasta, 

analysoinnista ja tarkistamisesta, mukaan 

luettuina kriteerien mahdolliset vaikutukset 

sellaisten omaisuuserien arvostamiseen, 

joita on ennen teknisten seulontakriteerien 

hyväksymistä pidetty vihreinä 

omaisuuserinä voimassa olevien 

markkinakäytäntöjen perusteella. Foorumin 

olisi myös annettava komissiolle neuvoja 

siitä, soveltuvatko tekniset seulontakriteerit 

muihin käyttötarkoituksiin unionin 

tulevissa poliittisissa aloitteissa, joiden 

tavoitteena on helpottaa kestävää 

sijoittamista. 

Yksityisen sektorin asiantuntijoihin olisi 

kuuluttava asianomaisten sidosryhmien 

edustajia, finanssimarkkinatoimijoiden, 

yliopistojen, tutkimuslaitosten, yhdistysten 

ja organisaatioiden edustajat mukaan 

luettuina. Foorumin olisi annettava 

komissiolle neuvoja teknisten 

seulontakriteerien laadinnasta, 

analysoinnista ja tarkistamisesta, mukaan 

luettuina kriteerien mahdolliset vaikutukset 

sellaisten omaisuuserien arvostamiseen, 

joita on ennen teknisten seulontakriteerien 

hyväksymistä pidetty vihreinä 

omaisuuserinä voimassa olevien 

markkinakäytäntöjen perusteella. Foorumin 

olisi myös annettava komissiolle neuvoja 

siitä, soveltuvatko tekniset seulontakriteerit 

muihin käyttötarkoituksiin unionin 

tulevissa poliittisissa aloitteissa, joiden 

tavoitteena on helpottaa kestävää 

sijoittamista. 

Or. fr 

 

Tarkistus  236 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 32 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(32) Erityisen tärkeää on, että komissio 

valmistellessaan teknisten 

seulontakriteerien laadintaa, toteuttaa 

asianmukaiset kuulemiset parempaa 

sääntelyä koskevien vaatimusten 

mukaisesti. Teknisten arviointikriteerien 

vahvistamis- ja päivittämisprosessissa olisi 

oltava mukana myös asianomaisia 

sidosryhmiä, ja prosessin olisi perustuttava 

sellaisten asiantuntijoiden antamiin 

neuvoihin, joilla on osoitettua tietämystä ja 

kokemusta asiaankuuluvilta aloilta. Tätä 

varten komission olisi perustettava 

kestävän rahoituksen foorumi. Foorumin 

(32) Erityisen tärkeää on, että komissio 

valmistellessaan teknisten 

seulontakriteerien laadintaa, toteuttaa 

asianmukaiset kuulemiset parempaa 

sääntelyä koskevien vaatimusten 

mukaisesti. Teknisten arviointikriteerien ja 

yhdenmukaistettujen indikaattorien 

vahvistamis- ja päivittämisprosessissa olisi 

oltava mukana myös asianomaisia 

sidosryhmiä, ja prosessin olisi perustuttava 

sellaisten asiantuntijoiden antamiin 

neuvoihin, joilla on osoitettua tietämystä ja 

kokemusta asiaankuuluvilta aloilta. Tätä 

varten komission olisi perustettava 
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olisi koostuttava sekä julkisen sektorin että 

yksityisen sektorin asiantuntijoista. 

Julkisen sektorin edustajiin olisi kuuluttava 

Euroopan ympäristökeskuksen, Euroopan 

valvontaviranomaisten ja Euroopan 

investointipankin asiantuntijoita. 

Yksityisen sektorin asiantuntijoihin olisi 

kuuluttava asianomaisten sidosryhmien 

edustajia, finanssimarkkinatoimijoiden, 

yliopistojen, tutkimuslaitosten, yhdistysten 

ja organisaatioiden edustajat mukaan 

luettuina. Foorumin olisi annettava 

komissiolle neuvoja teknisten 

seulontakriteerien laadinnasta, 

analysoinnista ja tarkistamisesta, mukaan 

luettuina kriteerien mahdolliset vaikutukset 

sellaisten omaisuuserien arvostamiseen, 

joita on ennen teknisten seulontakriteerien 

hyväksymistä pidetty vihreinä 

omaisuuserinä voimassa olevien 

markkinakäytäntöjen perusteella. Foorumin 

olisi myös annettava komissiolle neuvoja 

siitä, soveltuvatko tekniset seulontakriteerit 

muihin käyttötarkoituksiin unionin 

tulevissa poliittisissa aloitteissa, joiden 

tavoitteena on helpottaa kestävää 

sijoittamista. 

kestävän rahoituksen foorumi. Foorumin 

olisi koostuttava sekä julkisen sektorin että 

yksityisen sektorin asiantuntijoista. 

Julkisen sektorin edustajiin olisi kuuluttava 

Euroopan ympäristökeskuksen, Euroopan 

valvontaviranomaisten ja Euroopan 

investointipankin asiantuntijoita. 

Yksityisen sektorin asiantuntijoihin olisi 

kuuluttava asianomaisten sidosryhmien 

edustajia, finanssimarkkinatoimijoiden, 

valmistusteollisuuden, yliopistojen, 

tutkimuslaitosten, yhdistysten ja 

organisaatioiden edustajat mukaan 

luettuina. Foorumin olisi annettava 

komissiolle neuvoja teknisten 

seulontakriteerien laadinnasta, 

analysoinnista ja tarkistamisesta, mukaan 

luettuina kriteerien mahdolliset vaikutukset 

sellaisten omaisuuserien arvostamiseen, 

joita on ennen teknisten seulontakriteerien 

hyväksymistä pidetty vihreinä 

omaisuuserinä voimassa olevien 

markkinakäytäntöjen perusteella. Foorumin 

olisi myös annettava komissiolle neuvoja 

siitä, soveltuvatko tekniset seulontakriteerit 

muihin käyttötarkoituksiin unionin 

tulevissa poliittisissa aloitteissa, joiden 

tavoitteena on helpottaa kestävää 

sijoittamista. 

Or. en 

 

Tarkistus  237 

Giovanni La Via 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 32 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(32) Erityisen tärkeää on, että komissio 

valmistellessaan teknisten 

seulontakriteerien laadintaa, toteuttaa 

asianmukaiset kuulemiset parempaa 

sääntelyä koskevien vaatimusten 

mukaisesti. Teknisten arviointikriteerien 

(32) Erityisen tärkeää on, että komissio 

valmistellessaan teknisten 

seulontakriteerien laadintaa, toteuttaa 

asianmukaiset kuulemiset parempaa 

sääntelyä koskevien vaatimusten 

mukaisesti. Teknisten arviointikriteerien 
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vahvistamis- ja päivittämisprosessissa olisi 

oltava mukana myös asianomaisia 

sidosryhmiä, ja prosessin olisi perustuttava 

sellaisten asiantuntijoiden antamiin 

neuvoihin, joilla on osoitettua tietämystä ja 

kokemusta asiaankuuluvilta aloilta. Tätä 

varten komission olisi perustettava 

kestävän rahoituksen foorumi. Foorumin 

olisi koostuttava sekä julkisen sektorin että 

yksityisen sektorin asiantuntijoista. 

Julkisen sektorin edustajiin olisi kuuluttava 

Euroopan ympäristökeskuksen, Euroopan 

valvontaviranomaisten ja Euroopan 

investointipankin asiantuntijoita. 

Yksityisen sektorin asiantuntijoihin olisi 

kuuluttava asianomaisten sidosryhmien 

edustajia, finanssimarkkinatoimijoiden, 

yliopistojen, tutkimuslaitosten, yhdistysten 

ja organisaatioiden edustajat mukaan 

luettuina. Foorumin olisi annettava 

komissiolle neuvoja teknisten 

seulontakriteerien laadinnasta, 

analysoinnista ja tarkistamisesta, mukaan 

luettuina kriteerien mahdolliset vaikutukset 

sellaisten omaisuuserien arvostamiseen, 

joita on ennen teknisten seulontakriteerien 

hyväksymistä pidetty vihreinä 

omaisuuserinä voimassa olevien 

markkinakäytäntöjen perusteella. Foorumin 

olisi myös annettava komissiolle neuvoja 

siitä, soveltuvatko tekniset seulontakriteerit 

muihin käyttötarkoituksiin unionin 

tulevissa poliittisissa aloitteissa, joiden 

tavoitteena on helpottaa kestävää 

sijoittamista. 

vahvistamis- ja päivittämisprosessissa olisi 

oltava mukana myös asianomaisia 

sidosryhmiä, ja prosessin olisi perustuttava 

sellaisten asiantuntijoiden antamiin 

neuvoihin, joilla on osoitettua tietämystä ja 

kokemusta asiaankuuluvilta aloilta. Tätä 

varten komission olisi perustettava 

kestävän rahoituksen foorumi. Foorumin 

olisi koostuttava sekä julkisen sektorin että 

yksityisen sektorin asiantuntijoista. 

Julkisen sektorin edustajiin olisi kuuluttava 

Euroopan ympäristökeskuksen, Euroopan 

valvontaviranomaisten, Euroopan 

investointipankin sekä kansallisten 

kehityspankkien ja laitosten 

asiantuntijoita. Yksityisen sektorin 

asiantuntijoihin olisi kuuluttava 

asianomaisten sidosryhmien edustajia, 

finanssimarkkinatoimijoiden, yliopistojen, 

tutkimuslaitosten, yhdistysten ja 

organisaatioiden edustajat mukaan 

luettuina. Foorumin olisi annettava 

komissiolle neuvoja teknisten 

seulontakriteerien laadinnasta, 

analysoinnista ja tarkistamisesta, mukaan 

luettuina kriteerien mahdolliset vaikutukset 

sellaisten omaisuuserien arvostamiseen, 

joita on ennen teknisten seulontakriteerien 

hyväksymistä pidetty vihreinä 

omaisuuserinä voimassa olevien 

markkinakäytäntöjen perusteella. Foorumin 

olisi myös annettava komissiolle neuvoja 

siitä, soveltuvatko tekniset seulontakriteerit 

muihin käyttötarkoituksiin unionin 

tulevissa poliittisissa aloitteissa, joiden 

tavoitteena on helpottaa kestävää 

sijoittamista. 

Or. en 

 

Tarkistus  238 

Barbara Kappel 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 33 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(33) Jotta voidaan täsmentää tässä 

asetuksessa säädettyjä vaatimuksia ja 

erityisesti vahvistaa ja päivittää tarkat ja 

kalibroidut tekniset seulontakriteerit 

erilaisille taloudellisille toiminnoille siltä 

osin, mitä ympäristötavoitteiden 

merkittävällä edistämisellä tai niille 

aiheutuvalla huomattavalla haitalla 

tarkoitetaan, komissiolle olisi siirrettävä 

valta hyväksyä säädöksiä Euroopan 

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

290 artiklan mukaisesti tiedoista, jotka 

tarvitaan 4 artiklan 3 kohdassa 

vahvistetun tiedonantovelvollisuuden ja 

6 artiklan 2 kohdassa, 7 artiklan 

2 kohdassa, 8 artiklan 2 kohdassa, 

9 artiklan 2 kohdassa, 10 artiklan 

2 kohdassa ja 11 artiklan 2 kohdassa 

mainittujen teknisten seulontakriteerien 

noudattamiseksi. On erityisen tärkeää, 

että komissio asiaa valmistellessaan 

toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös 

asiantuntijatasolla, ja että nämä 

kuulemiset toteutetaan paremmasta 

lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 

2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden 

mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti 

varmistaa tasavertainen osallistuminen 

delegoitujen säädösten valmisteluun, 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle olisi 

toimitettava kaikki asiakirjat samaan 

aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, 

ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asiantuntijoilla olisi järjestelmällisesti 

oltava oikeus osallistua komission 

asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa 

valmistellaan delegoituja säädöksiä. 

(33) Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle olisi toimitettava kaikki 

asiakirjat samaan aikaan kuin 

jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asiantuntijoilla olisi järjestelmällisesti 

oltava oikeus osallistua komission 

asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa 

valmistellaan delegoituja säädöksiä. 

Or. en 

 

Tarkistus  239 

Costas Mavrides 

 



 

AM\1172566FI.docx 97/177 PE632.153v01-00 

 FI 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 33 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(33) Jotta voidaan täsmentää tässä 

asetuksessa säädettyjä vaatimuksia ja 

erityisesti vahvistaa ja päivittää tarkat ja 

kalibroidut tekniset seulontakriteerit 

erilaisille taloudellisille toiminnoille siltä 

osin, mitä ympäristötavoitteiden 

merkittävällä edistämisellä tai niille 

aiheutuvalla huomattavalla haitalla 

tarkoitetaan, komissiolle olisi siirrettävä 

valta hyväksyä säädöksiä Euroopan 

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

290 artiklan mukaisesti tiedoista, jotka 

tarvitaan 4 artiklan 3 kohdassa vahvistetun 

tiedonantovelvollisuuden ja 6 artiklan 

2 kohdassa, 7 artiklan 2 kohdassa, 

8 artiklan 2 kohdassa, 9 artiklan 

2 kohdassa, 10 artiklan 2 kohdassa ja 

11 artiklan 2 kohdassa mainittujen 

teknisten seulontakriteerien 

noudattamiseksi. On erityisen tärkeää, että 

komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 

asianmukaiset kuulemiset, myös 

asiantuntijatasolla, ja että nämä 

kuulemiset toteutetaan paremmasta 

lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 

2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden 

mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti 

varmistaa tasavertainen osallistuminen 

delegoitujen säädösten valmisteluun, 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle olisi 

toimitettava kaikki asiakirjat samaan 

aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, 

ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asiantuntijoilla olisi järjestelmällisesti 

oltava oikeus osallistua komission 

asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa 

valmistellaan delegoituja säädöksiä. 

(33) Jotta voidaan täsmentää tässä 

asetuksessa säädettyjä vaatimuksia ja 

erityisesti vahvistaa ja päivittää tarkat ja 

kalibroidut tekniset seulontakriteerit 

erilaisille taloudellisille toiminnoille siltä 

osin, mitä ympäristötavoitteiden 

merkittävällä edistämisellä tai niille 

aiheutuvalla huomattavalla haitalla 

tarkoitetaan, komissiolle olisi siirrettävä 

valta hyväksyä säädöksiä Euroopan 

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

290 artiklan mukaisesti tiedoista, jotka 

tarvitaan 4 artiklan 3 kohdassa vahvistetun 

tiedonantovelvollisuuden ja 6 artiklan 

2 kohdassa, 7 artiklan 2 kohdassa, 

8 artiklan 2 kohdassa, 9 artiklan 

2 kohdassa, 10 artiklan 2 kohdassa ja 

11 artiklan 2 kohdassa mainittujen 

teknisten seulontakriteerien 

noudattamiseksi. On erityisen tärkeää, että 

komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 

asianmukaiset laajamittaiset kuulemiset, 

myös asiantuntija- ja käyttäjätasolla, että 

vaikutukset talouteen arvioidaan 

huolellisesti ja että nämä kuulemiset 

toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 

13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä 

toimielinten välisessä sopimuksessa 

vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. 

Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa 

tasavertainen osallistuminen delegoitujen 

säädösten valmisteluun, Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle olisi 

toimitettava kaikki asiakirjat samaan 

aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, 

ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asiantuntijoilla olisi järjestelmällisesti 

oltava oikeus osallistua komission 

asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa 

valmistellaan delegoituja säädöksiä. 

Or. en 



 

PE632.153v01-00 98/177 AM\1172566FI.docx 

FI 

 

Tarkistus  240 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 33 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(33) Jotta voidaan täsmentää tässä 

asetuksessa säädettyjä vaatimuksia ja 

erityisesti vahvistaa ja päivittää tarkat ja 

kalibroidut tekniset seulontakriteerit 

erilaisille taloudellisille toiminnoille siltä 

osin, mitä ympäristötavoitteiden 

merkittävällä edistämisellä tai niille 

aiheutuvalla huomattavalla haitalla 

tarkoitetaan, komissiolle olisi siirrettävä 

valta hyväksyä säädöksiä Euroopan 

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

290 artiklan mukaisesti tiedoista, jotka 

tarvitaan 4 artiklan 3 kohdassa vahvistetun 

tiedonantovelvollisuuden ja 6 artiklan 

2 kohdassa, 7 artiklan 2 kohdassa, 

8 artiklan 2 kohdassa, 9 artiklan 

2 kohdassa, 10 artiklan 2 kohdassa ja 

11 artiklan 2 kohdassa mainittujen 

teknisten seulontakriteerien 

noudattamiseksi. On erityisen tärkeää, että 

komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 

asianmukaiset kuulemiset, myös 

asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset 

toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 

13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä 

toimielinten välisessä sopimuksessa 

vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. 

Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa 

tasavertainen osallistuminen delegoitujen 

säädösten valmisteluun, Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle olisi 

toimitettava kaikki asiakirjat samaan 

aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, 

ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asiantuntijoilla olisi järjestelmällisesti 

oltava oikeus osallistua komission 

asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa 

valmistellaan delegoituja säädöksiä. 

(33) Jotta voidaan täsmentää tässä 

asetuksessa säädettyjä vaatimuksia ja 

erityisesti vahvistaa ja päivittää tarkat ja 

kalibroidut tekniset seulontakriteerit 

erilaisille taloudellisille toiminnoille siltä 

osin, mitä ympäristötavoitteiden ja 

yhteiskunnallisten tavoitteiden 

merkittävällä edistämisellä tai niille 

aiheutuvalla huomattavalla haitalla 

tarkoitetaan, komissiolle olisi siirrettävä 

valta hyväksyä säädöksiä Euroopan 

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

290 artiklan mukaisesti tiedoista, jotka 

tarvitaan 4 artiklan 3 kohdassa vahvistetun 

tiedonantovelvollisuuden ja 6 artiklan 

2 kohdassa, 7 artiklan 2 kohdassa, 

8 artiklan 2 kohdassa, 9 artiklan 

2 kohdassa, 10 artiklan 2 kohdassa, 

11 artiklan 2 kohdassa ja 11 a artiklan 

2 kohdassa mainittujen teknisten 

seulontakriteerien noudattamiseksi. On 

erityisen tärkeää, että komissio asiaa 

valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 

kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että 

nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta 

lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 

2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden 

mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti 

varmistaa tasavertainen osallistuminen 

delegoitujen säädösten valmisteluun, 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle olisi 

toimitettava kaikki asiakirjat samaan 

aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, 

ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asiantuntijoilla olisi järjestelmällisesti 

oltava oikeus osallistua komission 

asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa 
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valmistellaan delegoituja säädöksiä. 

Or. en 

 

Tarkistus  241 

Paul Tang, Pervenche Berès 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 33 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(33) Jotta voidaan täsmentää tässä 

asetuksessa säädettyjä vaatimuksia ja 

erityisesti vahvistaa ja päivittää tarkat ja 

kalibroidut tekniset seulontakriteerit 

erilaisille taloudellisille toiminnoille siltä 

osin, mitä ympäristötavoitteiden 

merkittävällä edistämisellä tai niille 

aiheutuvalla huomattavalla haitalla 

tarkoitetaan, komissiolle olisi siirrettävä 

valta hyväksyä säädöksiä Euroopan 

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

290 artiklan mukaisesti tiedoista, jotka 

tarvitaan 4 artiklan 3 kohdassa vahvistetun 

tiedonantovelvollisuuden ja 6 artiklan 

2 kohdassa, 7 artiklan 2 kohdassa, 

8 artiklan 2 kohdassa, 9 artiklan 

2 kohdassa, 10 artiklan 2 kohdassa ja 

11 artiklan 2 kohdassa mainittujen 

teknisten seulontakriteerien 

noudattamiseksi. On erityisen tärkeää, että 

komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 

asianmukaiset kuulemiset, myös 

asiantuntijatasolla, ja että nämä 

kuulemiset toteutetaan paremmasta 

lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 

2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden 

mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti 

varmistaa tasavertainen osallistuminen 

delegoitujen säädösten valmisteluun, 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle olisi 

toimitettava kaikki asiakirjat samaan 

aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, 

ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 

(33) Jotta voidaan täsmentää tässä 

asetuksessa säädettyjä vaatimuksia ja 

erityisesti vahvistaa ja päivittää tarkat ja 

kalibroidut tekniset seulontakriteerit 

erilaisille taloudellisille toiminnoille siltä 

osin, mitä ympäristötavoitteiden 

merkittävällä edistämisellä tai niille 

aiheutuvalla huomattavalla haitalla 

tarkoitetaan, komissiolle olisi siirrettävä 

valta hyväksyä säädöksiä Euroopan 

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

290 artiklan mukaisesti tiedoista, jotka 

tarvitaan 4 artiklan 3 kohdassa vahvistetun 

tiedonantovelvollisuuden ja 6 artiklan 

2 kohdassa, 7 artiklan 2 kohdassa, 

8 artiklan 2 kohdassa, 9 artiklan 

2 kohdassa, 10 artiklan 2 kohdassa ja 

11 artiklan 2 kohdassa mainittujen 

teknisten seulontakriteerien 

noudattamiseksi. On erityisen tärkeää, että 

komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 

asianmukaiset julkiset kuulemiset ja että 

nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta 

lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 

2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden 

mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti 

varmistaa tasavertainen osallistuminen 

delegoitujen säädösten valmisteluun, 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle olisi 

toimitettava kaikki asiakirjat samaan 

aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, 

ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asiantuntijoilla olisi järjestelmällisesti 
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asiantuntijoilla olisi järjestelmällisesti 

oltava oikeus osallistua komission 

asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa 

valmistellaan delegoituja säädöksiä. 

oltava oikeus osallistua komission 

asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa 

valmistellaan delegoituja säädöksiä. 

Or. en 

 

Tarkistus  242 

Anne Sander 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 34 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(34) Jotta asianomaiset toimijat saisivat 

riittävästi aikaa perehtyä tässä asetuksessa 

säädettyihin ympäristön kannalta kestävien 

taloudellisten toimintojen kriteereihin ja 

valmistautua niiden soveltamiseen, tässä 

asetuksessa säädettyjä velvoitteita olisi 

alettava soveltaa kunkin 

ympäristötavoitteen osalta kuuden 

kuukauden kuluttua asiaankuuluvien 

teknisten seulontakriteerien 

hyväksymisestä. 

(34) Jotta asianomaiset toimijat saisivat 

riittävästi aikaa perehtyä tässä asetuksessa 

säädettyihin ympäristön kannalta kestävien 

taloudellisten toimintojen kriteereihin ja 

valmistautua niiden soveltamiseen, tässä 

asetuksessa säädettyjä velvoitteita olisi 

alettava soveltaa kunkin 

ympäristötavoitteen osalta kahdentoista 

kuukauden kuluttua asiaankuuluvien 

teknisten seulontakriteerien 

hyväksymisestä. 

Or. en 

 

Tarkistus  243 

Elena Gentile 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 35 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(35) Tämän asetuksen soveltamista olisi 

tarkasteltava säännöllisesti uudelleen, jotta 

voidaan arvioida ympäristön kannalta 

kestäviä taloudellisia toimintoja koskevien 

teknisten seulontakriteerien laadinnan 

edistymistä, ympäristön kannalta kestävän 

sijoituksen määritelmän käyttöä sekä sitä, 

(35) Tämän asetuksen soveltamista olisi 

tarkasteltava säännöllisesti ja viimeistään 

kahden vuoden kuluttua uudelleen, jotta 

voidaan arvioida ympäristön ja 

yhteiskunnan kannalta kestäviä 

taloudellisia toimintoja koskevien teknisten 

seulontakriteerien ja yhdenmukaistettujen 
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onko tarpeen perustaa mekanismi, jolla 

tarkistetaan velvoitteiden noudattaminen. 

Lisäksi uudelleentarkastelussa olisi 

arvioitava, olisiko tämän asetuksen 

soveltamisalaa laajennettava käsittämään 

yhteiskunnallisen kestävyyden tavoitteita. 

indikaattorien laadinnan edistymistä, 

ympäristön ja yhteiskunnan kannalta 

kestävän sijoituksen määritelmän käyttöä 

sekä sitä, onko tarpeen perustaa 

mekanismi, jolla tarkistetaan velvoitteiden 

noudattaminen. Ensimmäiseen 31 päivään 

joulukuuta 2021 mennessä toteutettavaan 

uudelleentarkasteluun on sisällyttävä 

myös sen arviointi, miten ja koska tämän 

asetuksen soveltamisalaa voitaisiin 

laajentaa kattamaan kestävän kehityksen 

tavoitteiden, joiden on määrä muodostaa 

EU:n uusi pitkän aikavälin 

kehitysstrategia, yhteiskunnallisiin 

näkökohtiin liittyviä tavoitteita. 

Or. en 

 

Tarkistus  244 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 35 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(35) Tämän asetuksen soveltamista olisi 

tarkasteltava säännöllisesti uudelleen, jotta 

voidaan arvioida ympäristön kannalta 

kestäviä taloudellisia toimintoja koskevien 

teknisten seulontakriteerien laadinnan 

edistymistä, ympäristön kannalta kestävän 

sijoituksen määritelmän käyttöä sekä sitä, 

onko tarpeen perustaa mekanismi, jolla 

tarkistetaan velvoitteiden noudattaminen. 

Lisäksi uudelleentarkastelussa olisi 

arvioitava, olisiko tämän asetuksen 

soveltamisalaa laajennettava käsittämään 

yhteiskunnallisen kestävyyden tavoitteita. 

(35) Tämän asetuksen soveltamista olisi 

tarkasteltava säännöllisesti uudelleen, jotta 

voidaan arvioida ympäristön ja 

yhteiskunnan kannalta kestäviä 

taloudellisia toimintoja koskevien teknisten 

seulontakriteerien laadinnan edistymistä, 

ympäristön ja yhteiskunnan kannalta 

kestävän sijoituksen määritelmän käyttöä 

sekä sitä, onko tarpeen perustaa 

mekanismi, jolla tarkistetaan velvoitteiden 

noudattaminen. 

Or. en 

 

Tarkistus  245 

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

Johdanto-osan 35 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(35) Tämän asetuksen soveltamista olisi 

tarkasteltava säännöllisesti uudelleen, jotta 

voidaan arvioida ympäristön kannalta 

kestäviä taloudellisia toimintoja koskevien 

teknisten seulontakriteerien laadinnan 

edistymistä, ympäristön kannalta kestävän 

sijoituksen määritelmän käyttöä sekä sitä, 

onko tarpeen perustaa mekanismi, jolla 

tarkistetaan velvoitteiden noudattaminen. 

Lisäksi uudelleentarkastelussa olisi 

arvioitava, olisiko tämän asetuksen 

soveltamisalaa laajennettava käsittämään 

yhteiskunnallisen kestävyyden tavoitteita. 

(35) Tämän asetuksen soveltamista olisi 

tarkasteltava säännöllisesti uudelleen, jotta 

voidaan arvioida ympäristön kannalta 

kestäviä ja ympäristöä vahingoittavia 

taloudellisia toimintoja koskevien teknisten 

seulontakriteerien laadinnan edistymistä ja 

ympäristön kannalta kestävän sijoituksen 

määritelmän käyttöä. Lisäksi 

uudelleentarkastelussa olisi arvioitava, 

olisiko tämän asetuksen soveltamisalaa 

laajennettava käsittämään 

yhteiskunnallisen kestävyyden tavoitteita. 

Komission olisi tarvittaessa 31 päivään 

maaliskuuta 2020 mennessä julkaistava 

lainsäädäntöehdotuksia sellaisen 

mekanismin perustamisesta, jolla 

tarkistetaan vaatimusten noudattaminen. 

Or. en 

Perustelu 

Vaatimusten noudattamisen tarkistamismekanismi olisi kehitettävä ensisijaisesti erillään 

asetuksessa säädetystä uudelleentarkastelusta. On tärkeää perustaa vankka vaatimusten 

noudattamisen tarkistamismekanismi, jotta vahvistetaan luottamusta kehyksen toimintaan. 

 

Tarkistus  246 

Fulvio Martusciello 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 35 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(35) Tämän asetuksen soveltamista olisi 

tarkasteltava säännöllisesti uudelleen, jotta 

voidaan arvioida ympäristön kannalta 

kestäviä taloudellisia toimintoja koskevien 

teknisten seulontakriteerien laadinnan 

edistymistä, ympäristön kannalta kestävän 

sijoituksen määritelmän käyttöä sekä sitä, 

(35) Tämän asetuksen soveltamista olisi 

tarkasteltava säännöllisesti ja vähintään 

kerran vuodessa uudelleen, jotta voidaan 

arvioida ympäristön kannalta kestäviä 

taloudellisia toimintoja koskevien teknisten 

seulontakriteerien ja yhdenmukaistettujen 

indikaattorien laadinnan edistymistä, 
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onko tarpeen perustaa mekanismi, jolla 

tarkistetaan velvoitteiden noudattaminen. 

Lisäksi uudelleentarkastelussa olisi 

arvioitava, olisiko tämän asetuksen 

soveltamisalaa laajennettava käsittämään 

yhteiskunnallisen kestävyyden tavoitteita. 

ympäristön kannalta kestävän sijoituksen 

määritelmän käyttöä sekä sitä, onko 

tarpeen perustaa mekanismi, jolla 

tarkistetaan velvoitteiden noudattaminen. 

Lisäksi uudelleentarkastelussa olisi 

arvioitava, mitä säännöksiä tarvitaan 

tämän asetuksen soveltamisalan 

laajentamiseksi käsittämään 

yhteiskunnallisen kestävyyden tavoitteita. 

Or. en 

 

Tarkistus  247 

Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 35 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(35) Tämän asetuksen soveltamista olisi 

tarkasteltava säännöllisesti uudelleen, jotta 

voidaan arvioida ympäristön kannalta 

kestäviä taloudellisia toimintoja koskevien 

teknisten seulontakriteerien laadinnan 

edistymistä, ympäristön kannalta kestävän 

sijoituksen määritelmän käyttöä sekä sitä, 

onko tarpeen perustaa mekanismi, jolla 

tarkistetaan velvoitteiden noudattaminen. 

Lisäksi uudelleentarkastelussa olisi 

arvioitava, olisiko tämän asetuksen 

soveltamisalaa laajennettava käsittämään 

yhteiskunnallisen kestävyyden tavoitteita. 

(35) Tämän asetuksen soveltamista olisi 

tarkasteltava säännöllisesti uudelleen, jotta 

voidaan arvioida ympäristön kannalta 

kestäviä taloudellisia toimintoja koskevien 

teknisten seulontakriteerien laadinnan 

edistymistä, ympäristön kannalta kestävän 

sijoituksen määritelmän käyttöä sekä sitä, 

onko tarpeen perustaa mekanismi, jolla 

tarkistetaan velvoitteiden noudattaminen. 

Lisäksi uudelleentarkastelussa olisi 

arvioitava, olisiko tämän asetuksen 

soveltamisalaa laajennettava käsittämään 

yhteiskunnallisen ja taloudellisen 

kestävyyden tavoitteita. 

Or. en 

 

Tarkistus  248 

Kateřina Konečná 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan 

kriteerit sen määrittämiseksi, onko jokin 

taloudellinen toiminta ympäristön kannalta 

kestävää, jotta voidaan määrittää 

sijoituksen ympäristökestävyyden aste. 

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan 

hiilipohjaiset kriteerit sen määrittämiseksi, 

onko jokin taloudellinen toiminta 

ympäristön kannalta kestävää, jotta 

voidaan määrittää yksittäisen 

sijoitushankkeen ympäristökestävyys. 

Or. en 

Perustelu 

Sellaisten yritysten yksittäisiä kestäviä hankkeita, joiden koko salkku ei välttämättä perustu 

yksinomaan täysin kestäviin omaisuuseriin, ei pidä rankaista. On ratkaisevaa vahvistaa 

kriteerit hiiliriskin pohjalta, jotta voidaan menestyksekkäästi torjua ilmastonmuutosta. 

 

Tarkistus  249 

Pavel Poc 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan 

kriteerit sen määrittämiseksi, onko jokin 

taloudellinen toiminta ympäristön kannalta 

kestävää, jotta voidaan määrittää 

sijoituksen ympäristökestävyyden aste. 

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan 

kriteerit sen määrittämiseksi, onko jokin 

taloudellinen toiminta ympäristön kannalta 

kestävää, jotta voidaan määrittää 

yksittäisen sijoitushankkeen 

ympäristökestävyys sen hiiliriskin 

perusteella. 

Or. en 

Perustelu 

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. 
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Tarkistus  250 

Markus Ferber 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan 

kriteerit sen määrittämiseksi, onko jokin 

taloudellinen toiminta ympäristön kannalta 

kestävää, jotta voidaan määrittää 

sijoituksen ympäristökestävyyden aste. 

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan 

kriteerit sen määrittämiseksi, mikä on 

taloudellisen toiminnon 

ympäristövaikutusten ja -kestävyyden 

aste, ja siten, onko jokin taloudellinen 

toiminta ympäristön kannalta kestävää, 

jotta voidaan määrittää unionissa tehdyn 

sijoituksen ympäristökestävyyden aste. 

Or. en 

Perustelu 

On selvennettävä, että tämä asetus koskee yksinomaan Euroopan unionissa tehtyjä sijoituksia. 

 

Tarkistus  251 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan 

kriteerit sen määrittämiseksi, onko jokin 

taloudellinen toiminta ympäristön kannalta 

kestävää, jotta voidaan määrittää 

sijoituksen ympäristökestävyyden aste. 

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan 

kriteerit sen määrittämiseksi, onko jokin 

taloudellinen toiminta, teknologia tai 

palvelu ympäristön kannalta kestävää, jotta 

voidaan määrittää sijoituksen 

ympäristökestävyyden aste. 

Or. fr 

 

Tarkistus  252 

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

1 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan 

kriteerit sen määrittämiseksi, onko jokin 

taloudellinen toiminta ympäristön kannalta 

kestävää, jotta voidaan määrittää 

sijoituksen ympäristökestävyyden aste. 

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan 

kriteerit sen määrittämiseksi, onko jokin 

taloudellinen toiminta ympäristön kannalta 

kestävää tai ympäristölle vahingollista, 

jotta voidaan määrittää sijoituksen 

ympäristökestävyyden aste. 

Or. en 

 

Tarkistus  253 

Kay Swinburne 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan 

kriteerit sen määrittämiseksi, onko jokin 

taloudellinen toiminta ympäristön kannalta 

kestävää, jotta voidaan määrittää 

sijoituksen ympäristökestävyyden aste. 

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan 

kriteerit sen määrittämiseksi, onko jokin 

taloudellinen toiminta ympäristön kannalta 

kestävää, jotta voidaan määrittää unionissa 

tehdyn sijoituksen ympäristökestävyyden 

aste. 

Or. en 

 

Tarkistus  254 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan 

kriteerit sen määrittämiseksi, onko jokin 

taloudellinen toiminta ympäristön kannalta 

kestävää, jotta voidaan määrittää 

sijoituksen ympäristökestävyyden aste. 

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan 

kriteerit sen määrittämiseksi, onko jokin 

taloudellinen toiminta ympäristön tai 

yhteiskunnan kannalta kestävää, jotta 

voidaan määrittää sijoituksen ympäristö- 
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tai yhteiskuntakestävyyden aste. 

Or. en 

 

Tarkistus  255 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan 

kriteerit sen määrittämiseksi, onko jokin 

taloudellinen toiminta ympäristön kannalta 

kestävää, jotta voidaan määrittää 

sijoituksen ympäristökestävyyden aste. 

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan 

kriteerit sen määrittämiseksi, onko jokin 

taloudellinen toiminta ympäristön tai 

yhteiskunnan kannalta kestävää, jotta 

voidaan määrittää sijoituksen ympäristö- 

tai yhteiskuntakestävyyden aste. 

Or. en 

 

Tarkistus  256 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan 

kriteerit sen määrittämiseksi, onko jokin 

taloudellinen toiminta ympäristön kannalta 

kestävää, jotta voidaan määrittää 

sijoituksen ympäristökestävyyden aste. 

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan 

kriteerit sen määrittämiseksi, onko jokin 

taloudellinen toiminta kannalta kestävää, 

jotta voidaan määrittää sijoituksen 

kestävyyden aste. 

Or. en 

 

Tarkistus  257 

Pavel Poc 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 2 kohta – a alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

a) jäsenvaltioiden tai unionin 

toteuttamat toimenpiteet, joissa 

markkinatoimijoille asetetaan ympäristön 

kannalta kestävinä markkinoituja 

rahoitustuotteita tai 

yritysjoukkovelkakirjalainoja koskevia 

vaatimuksia; 

a) jäsenvaltioiden tai unionin 

toteuttamat toimenpiteet, joissa 

markkinatoimijoille asetetaan ympäristön 

kannalta kestäviksi merkittyjä 

rahoitustuotteita tai 

yritysjoukkovelkakirjalainoja koskevia 

kestävyyteen liittyviä vaatimuksia 

viherpesun ehkäisemiseksi; 

Or. en 

 

Tarkistus  258 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 2 kohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) jäsenvaltioiden tai unionin 

toteuttamat toimenpiteet, joissa 

markkinatoimijoille asetetaan ympäristön 

kannalta kestävinä markkinoituja 

rahoitustuotteita tai 

yritysjoukkovelkakirjalainoja koskevia 

vaatimuksia; 

a) jäsenvaltioiden tai unionin 

toteuttamat toimenpiteet, joissa 

markkinatoimijoille asetetaan ympäristön 

ja yhteiskunnan kannalta kestävinä 

markkinoituja rahoitustuotteita tai 

yritysjoukkovelkakirjalainoja koskevia 

kestävyyteen liittyviä vaatimuksia; 

Or. en 

 

Tarkistus  259 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 2 kohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) jäsenvaltioiden tai unionin 

toteuttamat toimenpiteet, joissa 

markkinatoimijoille asetetaan ympäristön 

kannalta kestävinä markkinoituja 

rahoitustuotteita tai 

a) jäsenvaltioiden tai unionin 

toteuttamat toimenpiteet, joissa 

finanssimarkkinatoimijoille asetetaan 

ympäristön kannalta kestävinä 

markkinoituja rahoitustuotteita tai 
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yritysjoukkovelkakirjalainoja koskevia 

vaatimuksia; 

yritysjoukkovelkakirjalainoja koskevia 

vaatimuksia; 

Or. en 

 

Tarkistus  260 

Kateřina Konečná 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 2 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) jäsenvaltioiden tai unionin 

toteuttamat toimenpiteet, joissa 

markkinatoimijoille asetetaan ympäristön 

kannalta kestävinä markkinoituja 

rahoitustuotteita tai 

yritysjoukkovelkakirjalainoja koskevia 

vaatimuksia; 

a) jäsenvaltioiden tai unionin 

toteuttamat toimenpiteet, joissa 

markkinatoimijoille asetetaan ympäristön 

kannalta kestävinä mainostettuja 

rahoitustuotteita tai 

yritysjoukkovelkakirjalainoja koskevia 

kestävyyteen liittyviä vaatimuksia; 

Or. en 

 

Tarkistus  261 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 2 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) jäsenvaltioiden tai unionin 

toteuttamat toimenpiteet, joissa 

markkinatoimijoille asetetaan ympäristön 

kannalta kestävinä markkinoituja 
rahoitustuotteita tai 

yritysjoukkovelkakirjalainoja koskevia 

vaatimuksia; 

a) jäsenvaltioiden tai unionin 

toteuttamat toimenpiteet, joissa 

markkinatoimijoille asetetaan 

rahoitustuotteita tai 

yritysjoukkovelkakirjalainoja koskevia 

vaatimuksia; 

Or. en 

 

Tarkistus  262 
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Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 2 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) jäsenvaltioiden tai unionin 

toteuttamat toimenpiteet, joissa 

markkinatoimijoille asetetaan ympäristön 

kannalta kestävinä markkinoituja 
rahoitustuotteita tai 

yritysjoukkovelkakirjalainoja koskevia 

vaatimuksia; 

a) jäsenvaltioiden tai unionin 

toteuttamat toimenpiteet, joissa 

markkinatoimijoille asetetaan 

rahoitustuotteita tai 

yritysjoukkovelkakirjalainoja koskevia 

vaatimuksia; 

Or. en 

 

Tarkistus  263 

Kay Swinburne 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 2 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) jäsenvaltioiden tai unionin 

toteuttamat toimenpiteet, joissa 

markkinatoimijoille asetetaan ympäristön 

kannalta kestävinä markkinoituja 

rahoitustuotteita tai 

yritysjoukkovelkakirjalainoja koskevia 

vaatimuksia; 

a) jäsenvaltioiden tai unionin 

toteuttamat toimenpiteet, joissa 

markkinatoimijoille asetetaan EU:n 

asiakkaille ympäristön kannalta kestävinä 

markkinoituja rahoitustuotteita tai 

yritysjoukkovelkakirjalainoja koskevia 

vaatimuksia; 

Or. en 

 

Tarkistus  264 

Elena Gentile 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 2 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) jäsenvaltioiden tai unionin a) jäsenvaltioiden tai unionin 
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toteuttamat toimenpiteet, joissa 

markkinatoimijoille asetetaan ympäristön 

kannalta kestävinä markkinoituja 

rahoitustuotteita tai 

yritysjoukkovelkakirjalainoja koskevia 

vaatimuksia; 

toteuttamat toimenpiteet, joissa 

markkinatoimijoille asetetaan ympäristön 

ja yhteiskunnan kannalta kestävinä 

markkinoituja rahoitustuotteita tai 

yritysjoukkovelkakirjalainoja koskevia 

kestävyyteen liittyviä vaatimuksia; 

Or. en 

 

Tarkistus  265 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 2 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) jäsenvaltioiden tai unionin 

toteuttamat toimenpiteet, joissa 

markkinatoimijoille asetetaan ympäristön 

kannalta kestävinä markkinoituja 

rahoitustuotteita tai 

yritysjoukkovelkakirjalainoja koskevia 

vaatimuksia; 

a) jäsenvaltioiden tai unionin 

toteuttamat toimenpiteet, joissa 

asianomaisille markkinatoimijoille 

asetetaan ympäristön kannalta kestävinä 

markkinoituja rahoitustuotteita tai 

yritysjoukkovelkakirjalainoja koskevia 

vaatimuksia; 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistuksella selvennetään, että asetusta sovelletaan ainoastaan jäsenvaltioiden tai unionin 

toteuttamiin toimenpiteisiin, joissa markkinatoimijoille asetetaan ympäristön kannalta 

kestävinä markkinoituja rahoitustuotteita tai yritysjoukkovelkakirjalainoja koskevia 

vaatimuksia, ja finanssimarkkinatoimijoihin, jotka tarjoavat rahoitustuotteita ympäristön 

kannalta kestävinä sijoituksina tai niiden kaltaisina sijoituksina. 

 

Tarkistus  266 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 a a) jäsenvaltioiden tai unionin 
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sijoituksille myöntämä julkinen 

rahoitusapu. 

Or. en 

 

Tarkistus  267 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) finanssimarkkinatoimijat, jotka 

tarjoavat rahoitustuotteita ympäristön 

kannalta kestävinä sijoituksina tai niiden 

kaltaisina sijoituksina. 

b) finanssimarkkinatoimijat, jotka 

tarjoavat rahoitustuotteita, kun tässä 

asetuksessa esitetyn luokitusjärjestelmän 

ja 4 artiklan 2 kohdassa esitettyjen 

tiedonantovelvollisuuksien käyttö sen 

määrittämiseen, onko rahoitustuote 
ympäristön kannalta kestävä tai 

haitallinen, on vapaaehtoista 

rahoitustuotteen hankkivalle 

rahoitusmarkkinatoimijalle, eikä sillä 

luoda direktiivissä 2007/36/EY esitettyjen 

vaatimusten lisäksi muita vaatimuksia. 

Or. en 

 

Tarkistus  268 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) finanssimarkkinatoimijat, jotka 

tarjoavat rahoitustuotteita ympäristön 

kannalta kestävinä sijoituksina tai niiden 

kaltaisina sijoituksina. 

b) finanssimarkkinatoimijat, jotka 

tarjoavat rahoitustuotteita. 

Or. en 
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Tarkistus  269 

Pavel Poc 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) finanssimarkkinatoimijat, jotka 

tarjoavat rahoitustuotteita ympäristön 

kannalta kestävinä sijoituksina tai niiden 

kaltaisina sijoituksina. 

b) finanssimarkkinatoimijat, jotka 

tarjoavat ympäristön kannalta kestäviksi 

merkittyjä rahoitustuotteita, viherpesun 

ehkäisemiseksi. 

Or. en 

 

Tarkistus  270 

Kateřina Konečná 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) finanssimarkkinatoimijat, jotka 

tarjoavat rahoitustuotteita ympäristön 

kannalta kestävinä sijoituksina tai niiden 

kaltaisina sijoituksina. 

b) finanssimarkkinatoimijat, jotka 

tarjoavat ympäristön kannalta kestävinä 

mainostettuja rahoitustuotteita. 

Or. en 

 

Tarkistus  271 

Kay Swinburne 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) finanssimarkkinatoimijat, jotka 

tarjoavat rahoitustuotteita ympäristön 

kannalta kestävinä sijoituksina tai niiden 

kaltaisina sijoituksina. 

b) finanssimarkkinatoimijat, jotka 

tarjoavat rahoitustuotteita tai 

yritysjoukkovelkakirjalainoja ympäristön 

kannalta kestävinä sijoituksina tai niiden 

kaltaisina sijoituksina. 
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Or. en 

 

Tarkistus  272 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) finanssimarkkinatoimijat, jotka 

tarjoavat rahoitustuotteita ympäristön 

kannalta kestävinä sijoituksina tai niiden 

kaltaisina sijoituksina. 

b) finanssimarkkinatoimijat, jotka 

tarjoavat rahoitustuotteita ympäristön ja 

yhteiskunnan kannalta kestävinä 

sijoituksina tai niiden kaltaisina 

sijoituksina. 

Or. en 

 

Tarkistus  273 

Elena Gentile 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) finanssimarkkinatoimijat, jotka 

tarjoavat rahoitustuotteita ympäristön 

kannalta kestävinä sijoituksina tai niiden 

kaltaisina sijoituksina. 

b) finanssimarkkinatoimijat, jotka 

tarjoavat rahoitustuotteita ympäristön ja 

yhteiskunnan kannalta kestävinä 

sijoituksina tai niiden kaltaisina 

sijoituksina. 

Or. en 

 

Tarkistus  274 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 
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b) finanssimarkkinatoimijat, jotka 

tarjoavat rahoitustuotteita ympäristön 

kannalta kestävinä sijoituksina tai niiden 

kaltaisina sijoituksina. 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.) 

Or. en 

Perustelu 

 

 

Tarkistus  275 

Kay Swinburne 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) finanssimarkkinatoimijat, jotka 

tarjoavat rahoitustuotteita ympäristön 

kannalta kestävinä sijoituksina tai niiden 

kaltaisina sijoituksina. 

b) finanssimarkkinatoimijat, jotka 

tarjoavat EU:n asiakkaille rahoitustuotteita 

ympäristön kannalta kestävinä sijoituksina 

tai niiden kaltaisina sijoituksina. 

Or. en 

 

Tarkistus  276 

Anne Sander 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) finanssimarkkinatoimijat, jotka 

tarjoavat rahoitustuotteita ympäristön 

kannalta kestävinä sijoituksina tai niiden 

kaltaisina sijoituksina. 

b) finanssimarkkinatoimijat, jotka 

tarjoavat ympäristön kannalta kestävinä 

sijoituksina tai niiden kaltaisina 

sijoituksina markkinoituja 

rahoitustuotteita. 

Or. en 
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Tarkistus  277 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 b a) Rahoituspalvelujen tarjoajat, joita 

1 artiklan 2 kohta ei koske, voivat käyttää 

edellä 1 artiklan 1 kohdassa mainittuja 

kriteerejä vapaaehtoisesti ja muihin kuin 

2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa 

vahvistettuihin rahoitustuotteisiin. 

Or. en 

Perustelu 

Kehyksessä esitetään perusta kestävyyden määrittelylle. Jos siitä on hyötyä muille 

sidosryhmille kestävyyden määrittelyssä, tämä vaihtoehto olisi mahdollistettava niille. 

 

Tarkistus  278 

Herbert Dorfmann 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 b a) ’luottolaitoksilla’ asetuksen (EU) 

N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 

1 alakohdassa tarkoitettuja laitoksia, jotka 

tarjoavat sijoitusten tai luottojen 

riskinhallintaprosesseja, lukuun ottamatta 

asetuksen (EU) N:o 575/2013 

[julkaisutoimisto lisää viittauksen 

asianmukaiseen artiklaan] määritettyjä 

pieniä ja rakenteeltaan yksinkertaisia 

laitoksia; 

Or. en 

 

Tarkistus  279 
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Costas Mavrides 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 b a) ’luottolaitoksilla’ asetuksen (EU) 

N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 

1 alakohdassa tarkoitettuja laitoksia, jotka 

tarjoavat sijoitusten tai luottojen 

riskinhallintaprosesseja, lukuun ottamatta 

asetuksen (EU) N:o 575/2013 

[julkaisutoimisto lisää viittauksen 

asianmukaiseen artiklaan] määritettyjä 

pieniä ja rakenteeltaan yksinkertaisia 

laitoksia; 

Or. en 

 

Tarkistus  280 

Barbara Kappel 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 b a) ’luottolaitoksilla’ asetuksen (EU) 

N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 

1 alakohdassa tarkoitettuja laitoksia, jotka 

tarjoavat sijoitusten tai luottojen 

riskinhallintaprosesseja, lukuun ottamatta 

asetuksen (EU) N:o 575/2013 

[julkaisutoimisto lisää viittauksen 

asianmukaiseen artiklaan] määritettyjä 

pieniä ja rakenteeltaan yksinkertaisia 

laitoksia; 

Or. en 

 

Tarkistus  281 

Luigi Morgano 
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Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi) 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 b a) ’luottolaitoksilla’ asetuksen (EU) 

N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 

1 alakohdassa tarkoitettuja laitoksia, jotka 

tarjoavat sijoitusten tai luottojen 

riskinhallintaprosesseja, lukuun ottamatta 

asetuksen (EU) N:o 575/2013 

[julkaisutoimisto lisää viittauksen 

asianmukaiseen artiklaan] määritettyjä 

pieniä ja rakenteeltaan yksinkertaisia 

laitoksia; 

Or. en 

 

Tarkistus  282 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Fredrick Federley, Caroline Nagtegaal 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 2 kohta – b b alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 b b) finanssimarkkinatoimijat, jotka 

käyttävät luokitusjärjestelmää muiden 

kuin kestävien rahoitustuotteiden tai -

palvelujen ja/tai sijoitusten 

määrittämiseen. Luokitusjärjestelmän 

käyttö muiden kuin kestävien 

rahoitustuotteiden tai -palvelujen ja/tai 

sijoitusten määrittämiseen on 

vapaaehtoista. Myös tämän asetuksen 

4 artiklan 2 kohdassa määritetyt 

tiedonantovelvollisuudet ovat 

vapaaehtoisia. 

Or. en 

 

Tarkistus  283 
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Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Rahoituspalvelujen tarjoajat, joita 

1 artiklan 2 kohta ei koske, voivat käyttää 

edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja 

kriteerejä kyseisessä kohdassa mainitussa 

tarkoituksessa vapaaehtoisesti ja muihin 

kuin 2 artiklan ensimmäisessä kohdassa 

vahvistettuihin rahoitustuotteisiin. 

Or. en 

 

Tarkistus  284 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Näitä kriteerejä sovelletaan tämän 

asetuksen soveltamisalaan kuuluviin 

sijoituspäätöksiin, jotka tehdään tämän 

asetuksen voimaantulon jälkeen. 

Or. en 

 

Tarkistus  285 

Luke Ming Flanagan 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Euroopan unionin muiden suurten 

valtioiden tai ryhmittymien kanssa 

tekemät merkittävät kauppasopimukset ja 

niihin perustuvat sijoitukset; 
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Or. en 

 

Tarkistus  286 

Markus Ferber 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a artikla 

 Poikkeukset 

 Tätä asetusta ei sovelleta seuraaviin: 

 – rahoitusvälineet tai 

rahoitustuotteet, joita ei markkinoida 

ympäristön kannalta kestävinä; 

 – lainananto; 

 – Euroopan unionin ulkopuolelle 

tehtävät sijoitukset; 

 – rahoitusmarkkinatoimijat, jotka 

eivät tarjoa kestävinä tai niiden kaltaisina 

markkinoituja rahoitustuotteita; 

 – luottolaitokset; 

 – ennen tämän asetuksen 

soveltamispäivää tehdyt sijoituspäätökset. 

Or. en 

Perustelu 

Luottolaitoksia ja luotonantoa säännellään jo 

vakavaraisuusdirektiivissä/vakavaraisuusasetuksessa. On myös tehtävä selväksi, että 

asetuksen soveltumisalaan kuuluvat ainoastaan ne rahoitusmarkkinatoimijat, joita kestävä 

rahoitus tosiasiassa koskee. 

 

Tarkistus  287 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 a a) ’ympäristön kannalta haitallisella 

sijoituksella’ sijoitusta, jolla rahoitetaan 

yhtä tai useampaa taloudellista toimintaa, 

jota voidaan tämän asetuksen nojalla 

pitää ympäristön kannalta haitallisena; 

Or. en 

 

Tarkistus  288 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 a a) ’yhteiskunnan kannalta kestävällä 

sijoituksella’ sijoitusta, jolla rahoitetaan 

yhtä tai useampaa taloudellista toimintaa, 

joita voidaan tämän asetuksen nojalla 

pitää yhteiskunnan kannalta kestävinä; 

Or. en 

 

Tarkistus  289 

Elena Gentile 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 g a) ’yhteiskunnan kannalta kestävällä 

sijoituksella’ sijoitusta taloudelliseen 

toimintaan, joka edistää yhteiskunnallista 

tavoitetta, ja etenkin sijoituksia, joilla 

edistetään eriarvoisuuden torjuntaa, 

sosiaalista yhteenkuuluvuutta, 

yhteiskuntaan integroitumista ja 

työmarkkinasuhteita, tai sijoituksia 

inhimilliseen pääomaan tai taloudellisesti 

tai sosiaalisesti heikommassa asemassa 
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oleviin yhteisöihin. 

Or. en 

 

Tarkistus  290 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. ’kestävällä sijoituksella’ sijoitusta, 

jolla rahoitetaan yhtä tai useampaa 

taloudellista toimintaa, joka täyttää 

ympäristöön, yhteiskuntaan ja 

hallintotapaan liittyvät tavoitteet; 

Or. en 

 

Tarkistus  291 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 a a) ’yhteiskunnan kannalta kestävällä 

sijoituksella’ sijoitusta, jolla rahoitetaan 

yhtä tai useampaa taloudellista toimintaa, 

jota voidaan tämän asetuksen nojalla 

pitää yhteiskunnan kannalta kestävänä; 

Or. en 

 

Tarkistus  292 

Luke Ming Flanagan 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 a a) ’merkittävillä kauppasopimuksilla’ 

Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen, 

Kanadan, Japanin, Mercosur-maiden jne. 

kaltaisten tahojen kanssa tehtyjä 

kauppasopimuksia; 

Or. en 

 

Tarkistus  293 

Bas Eickhout 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) ’finanssimarkkinatoimijalla’ 

[komission ehdotuksen asetukseksi 

kestäviin sijoituksiin ja kestävyysriskeihin 

liittyvien tietojen antamisesta ja 

direktiivin (EU) 2016/2341 

muuttamisesta] 2 artiklan a alakohdassa 

määriteltyä finanssimarkkinatoimijaa; 

b) ’finanssimarkkinatoimijalla’ mitä 

tahansa seuraavista: 

i) vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita 

saataville asettavaa vakuutusyritystä, 

vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajaa, 

salkunhoitoa tarjoavaa 

sijoituspalveluyritystä, ammatillisia 

lisäeläkkeitä tarjoavaa laitosta tai 

eläketuotteen tarjoajaa; 

ii) vaatimukset täyttävän 

riskipääomarahaston hoitajaa, joka on 

rekisteröity asetuksen (EU) N:o 345/2013 

14 artiklan mukaisesti; 

iii) vaatimukset täyttävän 

yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen 

erikoistuneen rahaston hoitajaa, joka on 

rekisteröity asetuksen (EU) N:o 346/2013 

15 artiklan mukaisesti; 

iv) yhteissijoitusyrityksen rahastoyhtiötä; 

v) esitedirektiivissä 2003/71/EY ja 

esiteasetuksessa (EU) 2017/1129 

tarkoitettuja arvopapereiden 

liikkeeseenlaskijoita, joita i–iv alakohta ei 

kata; 

Or. en 
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Tarkistus  294 

Bas Eickhout 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 b a) ’vakuutusyrityksellä’ direktiivin 

2009/138/EY 18 artiklan mukaisesti 

hyväksyttyä tai direktiivin 2009/138/EY 

13 artiklan 1 kohdassa määriteltyä 

vakuutusyritystä sen tarjotessa 

vakuutussuojaa yritykselle; 

Or. en 

 

Tarkistus  295 

Sirpa Pietikäinen 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 c a) ’vakuutusyrityksellä’ direktiivin 

2009/138/EU 13 artiklan 1 kohdassa 

määriteltyä vakuutusyritystä sen 

tarjotessa vakuutussuojaa yritykselle; 

Or. en 

 

Tarkistus  296 

Bas Eickhout 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 b b) ’vakuutusmuotoisella 

sijoitustuotteella’ jompaakumpaa 

seuraavista: 
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 i) asetuksen (EU) N:o 1286/2014 

4 artiklan 2 alakohdassa määriteltyä 

vakuutusmuotoista sijoitustuotetta; 

 ii) ammattimaisen sijoittajan saataville 

asetettua vakuutustuotetta, johon sisältyy 

maturiteetti- tai takaisinostoarvo ja jossa 

markkinoiden vaihtelu vaikuttaa suoraan 

tai välillisesti koko maturiteetti- tai 

takaisinostoarvoon tai sen osaan; 

Or. en 

 

Tarkistus  297 

Bas Eickhout 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – b c alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 b c) ’vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 

hoitajalla’ tai ’AIF-rahaston hoitajalla’ 

direktiivin 2011/61/EU 4 artiklan 

1 kohdan b alakohdassa määriteltyä 

vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajaa; 

Or. en 

 

Tarkistus  298 

Sirpa Pietikäinen 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) ’rahoitustuotteella’ [komission 

ehdotuksen asetukseksi kestäviin 

sijoituksiin ja kestävyysriskeihin liittyvien 

tietojen antamisesta ja direktiivin (EU) 

2016/2341 muuttamisesta] 2 artiklan 

j alakohdassa määriteltyä rahoitustuotetta; 

c) ’rahoitustuotteella’ [komission 

ehdotuksen asetukseksi kestäviin 

sijoituksiin ja kestävyysriskeihin liittyvien 

tietojen antamisesta ja direktiivin (EU) 

2016/2341 muuttamisesta] 2 artiklan 

j alakohdassa määriteltyä rahoitustuotetta 

sekä direktiivissä 2010/73/EU 
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(esitedirektiivi) tarkoitettua arvopaperia; 

Or. en 

 

Tarkistus  299 

Sirpa Pietikäinen 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 c a) ’liikkeeseenlaskijalla’ direktiivissä 

2010/73/EU (esitedirektiivi) tarkoitettua 

listattua yritystä; 

Or. en 

 

Tarkistus  300 

Stefan Gehrold 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – d alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

d) ’ilmastonmuutoksen hillinnällä’ 

prosessia, jossa maapallon 

keskilämpötilan nousu pidetään selvästi 

alle 2 °C:ssa suhteessa esiteolliseen 

aikaan ja lämpötilan nousu rajoitetaan 

1,5 °C:seen suhteessa esiteolliseen 

aikaan; 

d) ’ilmastonmuutoksen ihmisen 

vaikutuksen vähentämisellä’ tarkkaa 

erottelua, jossa lasketaan mitkä 

muutokset ilmastossa johtuvat kokonaan 

ihmisen vaikutuksesta ja mitkä muutokset 

ilmastossa ovat osa muutenkin jatkuvasti 

muuttuvaa ilmastoa. Ihmisen vaikutus 

ilmastonmuutokseen saa olla enintään 

2 °C; 

Or. de 

Tarkistus  301 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – d alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

d) ’ilmastonmuutoksen hillinnällä’ 

prosessia, jossa maapallon keskilämpötilan 

nousu pidetään selvästi alle 2°C:ssa 

suhteessa esiteolliseen aikaan ja lämpötilan 

nousu rajoitetaan 1,5°C:seen suhteessa 

esiteolliseen aikaan; 

d) ’ilmastonmuutoksen hillinnällä’ 

prosessia, jossa maapallon keskilämpötilan 

nousu pidetään selvästi alle 2°C:ssa 

suhteessa esiteolliseen aikaan ja lämpötilan 

nousu rajoitetaan 1,5°C:seen suhteessa 

esiteolliseen aikaan, myös siirtymistä 

näiden tavoitteiden saavuttamiseen; 

Or. en 

 

Tarkistus  302 

Simona Bonafè, Elena Gentile, Luigi Morgano 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – g alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

g) ’kiertotaloudella’ tuotteiden, 

materiaalien ja resurssien arvon 

säilyttämistä taloudessa mahdollisimman 

pitkään ja jätteiden minimoimista, myös 

soveltamalla Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivin 2008/98/EY50 

4 artiklassa säädettyä jätehierarkiaa; 

g) ’kiertotaloudella’ tuotteiden, 

materiaalien ja muiden resurssien arvon 

säilyttämistä taloudessa mahdollisimman 

pitkään, ympäristövaikutusten 

vähentämistä ja jätteiden minimoimista, 

myös soveltamalla Euroopan parlamentin 

ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY 

4 artiklassa säädettyä jätehierarkiaa, sekä 

resurssien käytön minimoimista 

keskeisten kiertotalouden indikaattorien 

perusteella siirtymistä kohti 

kiertotalouteen koskevan 

seurantakehyksen mukaisesti, mikä 

koskee tuotannon, kulutuksen, 

jätehuollon ja uusioraaka-aineiden 

käytön eri vaiheita; 

_________________  

50 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä 

marraskuuta 2008, jätteistä ja tiettyjen 

direktiivien kumoamisesta (EUVL L 312, 

22.11.2008, s. 3). 

 

Or. en 



 

PE632.153v01-00 128/177 AM\1172566FI.docx 

FI 

 

Tarkistus  303 

Fulvio Martusciello 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – g alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

g) ’kiertotaloudella’ tuotteiden, 

materiaalien ja resurssien arvon 

säilyttämistä taloudessa mahdollisimman 

pitkään ja jätteiden minimoimista, myös 

soveltamalla Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivin 2008/98/EY50 

4 artiklassa säädettyä jätehierarkiaa; 

g) ’kiertotaloudella’ tuotteiden, 

materiaalien ja resurssien arvon 

säilyttämistä taloudessa mahdollisimman 

pitkään ja jätteiden minimoimista, myös 

soveltamalla Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivin 2008/98/EY 

4 artiklassa säädettyä jätehierarkiaa, sekä 

resurssien käytön minimoimista 

keskeisten kiertotalouden indikaattorien 

perusteella siirtymistä kohti 

kiertotalouteen koskevan 

seurantakehyksen mukaisesti, mikä 

koskee tuotannon, kulutuksen, 

jätehuollon ja uusioraaka-aineiden 

käytön eri vaiheita;50 

_________________ _________________ 

50 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä 

marraskuuta 2008, jätteistä ja tiettyjen 

direktiivien kumoamisesta (EUVL L 312, 

22.11.2008, s. 3). 

50 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä 

marraskuuta 2008, jätteistä ja tiettyjen 

direktiivien kumoamisesta (EUVL L 312, 

22.11.2008, s. 3). 

Or. en 

 

Tarkistus  304 

Elena Gentile 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – g alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

g) ’kiertotaloudella’ tuotteiden, 

materiaalien ja resurssien arvon 

säilyttämistä taloudessa mahdollisimman 

g) ’kiertotaloudella’ tuotteiden, 

materiaalien ja resurssien arvon 

säilyttämistä taloudessa mahdollisimman 
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pitkään ja jätteiden minimoimista, myös 

soveltamalla Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivin 2008/98/EY50 

4 artiklassa säädettyä jätehierarkiaa; 

pitkään ja jätteiden minimoimista, myös 

soveltamalla Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivin 2008/98/EY 

4 artiklassa säädettyä jätehierarkiaa, sekä 

resurssien käytön minimoimista 

keskeisten kiertotalouden indikaattorien 

perusteella siirtymistä kohti 

kiertotalouteen koskevan 

seurantakehyksen mukaisesti, mikä 

koskee tuotannon, kulutuksen, 

jätehuollon ja uusioraaka-aineiden 

käytön eri vaiheita; 

_________________  

50 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä 

marraskuuta 2008, jätteistä ja tiettyjen 

direktiivien kumoamisesta (EUVL L 312, 

22.11.2008, s. 3). 

 

Or. en 

 

Tarkistus  305 

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

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – g alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

g) ’kiertotaloudella’ tuotteiden, 

materiaalien ja resurssien arvon 

säilyttämistä taloudessa mahdollisimman 

pitkään ja jätteiden minimoimista, myös 

soveltamalla Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivin 2008/98/EY50 

4 artiklassa säädettyä jätehierarkiaa; 

g) ’kiertotaloudella’ tuotteiden, 

materiaalien ja resurssien arvon 

säilyttämistä ja käyttöä taloudessa 

mahdollisimman pitkään ja jätteiden 

minimoimista, myös soveltamalla 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2008/98/EY50 4 artiklassa 

säädettyä jätehierarkiaa; 

_________________ _________________ 

50 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä 

marraskuuta 2008, jätteistä ja tiettyjen 

direktiivien kumoamisesta (EUVL L 312, 

22.11.2008, s. 3). 

50 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä 

marraskuuta 2008, jätteistä ja tiettyjen 

direktiivien kumoamisesta (EUVL L 312, 

22.11.2008, s. 3). 
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Or. en 

 

Tarkistus  306 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – h alakohta – i alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

i) aineiden, tärinän, lämmön, melun 

tai muiden epäpuhtauksien päästämistä 

ihmisen toimesta suoraan tai epäsuorasti 

ilmaan, veteen tai maaperään siten, että 

seuraukset voivat aiheuttaa haittaa ihmisten 

terveydelle tai ympäristön laadulle, 

vahingoittaa aineellista omaisuutta tai 

heikentää tai estää ympäristön 

virkistyskäyttöä tai ympäristön muuta 

oikeutettua käyttöä; 

i) aineiden, tärinän, lämmön, melun, 

valon tai muiden epäpuhtauksien 

päästämistä ihmisen toimesta suoraan tai 

epäsuorasti ilmaan, veteen tai maaperään 

siten, että seuraukset voivat aiheuttaa 

haittaa ihmisten terveydelle tai ympäristön 

laadulle, vahingoittaa aineellista 

omaisuutta tai heikentää tai estää 

ympäristön virkistyskäyttöä tai ympäristön 

muuta oikeutettua käyttöä; 

Or. en 

 

Tarkistus  307 

Simona Bonafè, Elena Gentile, Luigi Morgano 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – h alakohta – ii a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 ii a) vesiympäristön osalta Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivin 

2000/60/EY 2 artiklan 33 alakohdassa 

määriteltyä pilaantumista; 

Or. en 

 

Tarkistus  308 

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

Elsi Katainen, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 
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Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – j alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

j) ’energiatehokkuudella’ 

tehokkaampaa energiankäyttöä kaikissa 

energiaketjun vaiheissa tuotannosta 

loppukulutukseen saakka; 

j) ’energiatehokkuudella’ direktiivin 

2012/27/EU 2 artiklan 4 kohdassa 

määriteltyä energiatehokkuutta; 

Or. en 

 

Tarkistus  309 

Sirpa Pietikäinen 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – j alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

j) ’energiatehokkuudella’ 

tehokkaampaa energiankäyttöä kaikissa 

energiaketjun vaiheissa tuotannosta 

loppukulutukseen saakka; 

j) ’energiatehokkuudella’ suoritteen, 

palvelun, tavaran tai energian tuotoksen 

ja energiapanoksen välistä suhdetta; 

Or. en 

 

Tarkistus  310 

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

Elsi Katainen, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – n alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

n) ’metsien kestävällä hoidolla ja 

käytöllä’ metsien ja metsämaan käyttöä 

sellaisella tavalla ja tehokkuudella, että 

ne säilyttävät monimuotoisuutensa, 

tuottavuutensa, uusiutumiskykynsä, 

elinvoimansa ja kykynsä täyttää nyt ja 

tulevaisuudessa asiaankuuluvat 

ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset 

Poistetaan. 
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tehtävänsä paikallisella, kansallisella ja 

maailmanlaajuisella tasolla aiheuttamatta 

haittaa muille ekosysteemeille. 

Or. en 

 

Tarkistus  311 

Herbert Dorfmann, Franc Bogovič 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – n alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

n) ’metsien kestävällä hoidolla ja 

käytöllä’ metsien ja metsämaan käyttöä 

sellaisella tavalla ja tehokkuudella, että 

ne säilyttävät monimuotoisuutensa, 

tuottavuutensa, uusiutumiskykynsä, 

elinvoimansa ja kykynsä täyttää nyt ja 

tulevaisuudessa asiaankuuluvat 

ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset 

tehtävänsä paikallisella, kansallisella ja 

maailmanlaajuisella tasolla aiheuttamatta 

haittaa muille ekosysteemeille. 

n) ’metsien kestävällä hoidolla ja 

käytöllä’ metsien ja metsämaan käyttöä 

yleiseurooppalaisen metsien suojelua 

käsittelevän ministerikonferenssin 

hyväksymään kestävään metsänhoitoon, 

maankäyttöä, maankäytön muutosta ja 

metsätaloutta koskevasta asetuksesta 

seuraaviin velvoitteisiin sekä EU:n 

puutavara-asetukseen perustuvan 

sovellettavan kansallisen lainsäädännön 

mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus  312 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – n alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

n) ’metsien kestävällä hoidolla ja 

käytöllä’ metsien ja metsämaan käyttöä 

sellaisella tavalla ja tehokkuudella, että 

ne säilyttävät monimuotoisuutensa, 

tuottavuutensa, uusiutumiskykynsä, 

elinvoimansa ja kykynsä täyttää nyt ja 

tulevaisuudessa asiaankuuluvat 

ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset 

n) ’metsien kestävällä hoidolla ja 

käytöllä’ metsien ja metsämaan käyttöä 

Euroopan metsien suojelua käsittelevän 

ministerikonferenssin hyväksymään 

kestävään metsänhoitoon, maankäyttöä, 

maankäytön muutosta ja metsätaloutta 

koskevasta asetuksesta seuraaviin 

velvoitteisiin sekä EU:n puutavara-
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tehtävänsä paikallisella, kansallisella ja 

maailmanlaajuisella tasolla aiheuttamatta 

haittaa muille ekosysteemeille. 

asetukseen perustuvan sovellettavan 

kansallisen lainsäädännön mukaisesti. 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistuksella tunnustetaan suhteellisuusperiaatteen mukaisesti ja tarpeettoman 

byrokraattisen rasitteen vähentämiseksi Euroopan metsien suojelua käsittelevän 

ministerikonferenssin hyväksymä määritelmä, maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja 

metsätaloudesta aiheutuvien kasvihuonekaasujen päästöjen ja poistumien sisällyttämisestä 

annetusta asetuksesta sekä puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden 

velvollisuuksien vahvistamisesta annetusta asetuksesta seuraavat velvoitteet. 

 

Tarkistus  313 

Sirpa Pietikäinen 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – n alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

n) ’metsien kestävällä hoidolla ja 

käytöllä’ metsien ja metsämaan käyttöä 

sellaisella tavalla ja tehokkuudella, että ne 

säilyttävät monimuotoisuutensa, 

tuottavuutensa, uusiutumiskykynsä, 

elinvoimansa ja kykynsä täyttää nyt ja 

tulevaisuudessa asiaankuuluvat ekologiset, 

taloudelliset ja sosiaaliset tehtävänsä 

paikallisella, kansallisella ja 

maailmanlaajuisella tasolla aiheuttamatta 

haittaa muille ekosysteemeille. 

n) ’metsien kestävällä hoidolla ja 

käytöllä’ metsien ja metsämaan käyttöä 

sellaisella tavalla, joka palauttaa niiden 

monimuotoisuuden, ja sellaisella 

tehokkuudella, että ne säilyttävät 

monimuotoisuutensa, tuottavuutensa, 

uusiutumiskykynsä, elinvoimansa ja 

kykynsä täyttää ja toteuttaa ainakin 

vastaavassa mittakaavassa nyt ja 

tulevaisuudessa asiaankuuluvat ekologiset, 

taloudelliset ja sosiaaliset tehtävänsä 

paikallisella, kansallisella ja 

maailmanlaajuisella tasolla aiheuttamatta 

haittaa muille ekosysteemeille samalla kun 

otetaan huomioon kansallinen 

metsälainsäädäntö, EU:n puutavara-

asetus, maankäyttöä, maankäytön 

muutosta ja metsätaloutta koskeva asetus 

ja puupohjaisen bioenergian osalta EU:n 

uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin 

vaatimukset. 

Or. en 
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Tarkistus  314 

Paul Tang, Pervenche Berès 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – n alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

n) ’metsien kestävällä hoidolla ja 

käytöllä’ metsien ja metsämaan käyttöä 

sellaisella tavalla ja tehokkuudella, että ne 

säilyttävät monimuotoisuutensa, 

tuottavuutensa, uusiutumiskykynsä, 

elinvoimansa ja kykynsä täyttää nyt ja 

tulevaisuudessa asiaankuuluvat ekologiset, 

taloudelliset ja sosiaaliset tehtävänsä 

paikallisella, kansallisella ja 

maailmanlaajuisella tasolla aiheuttamatta 

haittaa muille ekosysteemeille. 

n) ’metsien kestävällä hoidolla ja 

käytöllä’ heikentyneestä tilasta kärsivien 

metsien ja metsämaan käyttöä sellaisella 

tavalla, että palautetaan ja että ne 

säilyttävät monimuotoisuutensa, 

tuottavuutensa, uusiutumiskykynsä, 

elinvoimansa ja kykynsä täyttää ja 

toteuttaa ainakin vastaavassa 

mittakaavassa nyt ja tulevaisuudessa 

asiaankuuluvat ekologiset, taloudelliset ja 

sosiaaliset tehtävänsä paikallisella, 

kansallisella ja maailmanlaajuisella tasolla 

aiheuttamatta haittaa muille 

ekosysteemeille; 

Or. en 

 

Tarkistus  315 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Ehdotus asetukseksi 

II luku – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

Ympäristön kannalta kestävät taloudelliset 

toiminnat 

Ympäristön ja yhteiskunnan kannalta 

kestävät taloudelliset toiminnat 

Or. en 

 

Tarkistus  316 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Ehdotus asetukseksi 
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II luku – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

Ympäristön kannalta kestävät taloudelliset 

toiminnat 

Ympäristön ja yhteiskunnan kannalta 

kestävät taloudelliset toiminnat 

Or. en 

 

Tarkistus  317 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

3 Ympäristön kannalta kestäviä 

taloudellisia toimintoja koskevat kriteerit 

3 Ympäristön ja yhteiskunnan 

kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja 

koskevat kriteerit 

Or. en 

 

Tarkistus  318 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

Määritettäessä sijoituksen 

ympäristökestävyyden astetta taloudellinen 

toiminta on ympäristön kannalta kestävää, 

jos toiminta täyttää kaikki seuraavat 

kriteerit: 

Määritettäessä sijoituksen 

ympäristökestävyyden astetta taloudellinen 

toiminta, teknologia tai palvelu ovat 

ympäristön kannalta kestäviä, jos ne 

täyttävät kaikki seuraavat kriteerit: 

Or. fr 

 

Tarkistus  319 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 
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Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

Määritettäessä sijoituksen 

ympäristökestävyyden astetta taloudellinen 

toiminta on ympäristön kannalta kestävää, 

jos toiminta täyttää kaikki seuraavat 

kriteerit: 

Määritettäessä sijoituksen ympäristö- tai 

yhteiskuntakestävyyden astetta 

taloudellinen toiminta on ympäristön ja 

yhteiskunnan kannalta kestävää, jos 

toiminta täyttää kaikki seuraavat kriteerit: 

Or. en 

 

Tarkistus  320 

Elena Gentile 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) taloudellinen toiminta edistää 

merkittävästi yhtä tai useampaa 5 artiklassa 

asetettua ympäristötavoitetta 6–11 artiklan 

mukaisesti; 

a) taloudellinen toiminta edistää nyt 

tai vastaisuudessa merkittävästi yhtä tai 

useampaa 5 artiklassa asetettua 

ympäristötavoitetta 6–11 a artiklan 

mukaisesti; 

Or. en 

 

Tarkistus  321 

Elena Gentile 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) taloudellinen toiminta edistää 

merkittävästi yhtä tai useampaa 5 artiklassa 

asetettua ympäristötavoitetta 6–11 artiklan 

mukaisesti; 

a) taloudellinen toiminta edistää 

merkittävästi yhtä tai useampaa 5 artiklassa 

asetettua ympäristö- ja 

yhteiskuntatavoitetta 6–11 a artiklan 

mukaisesti; 

Or. en 



 

AM\1172566FI.docx 137/177 PE632.153v01-00 

 FI 

 

Tarkistus  322 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) taloudellinen toiminta edistää 

merkittävästi yhtä tai useampaa 5 artiklassa 

asetettua ympäristötavoitetta 6–11 artiklan 

mukaisesti; 

a) taloudellinen toiminta edistää 

merkittävästi yhtä tai useampaa 5 artiklassa 

asetettua ympäristö- tai 

yhteiskuntatavoitetta 6–11 a artiklan 

mukaisesti; 

Or. en 

 

Tarkistus  323 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) taloudellinen toiminta edistää 

merkittävästi yhtä tai useampaa 5 artiklassa 

asetettua ympäristötavoitetta 6–11 artiklan 

mukaisesti; 

a) taloudellinen toiminta edistää nyt 

tai vastaisuudessa merkittävästi yhtä tai 

useampaa 5 artiklassa asetettua 

ympäristötavoitetta 6–11 artiklan 

mukaisesti; 

Or. en 

 

Tarkistus  324 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) taloudellinen toiminta edistää 

merkittävästi yhtä tai useampaa 5 artiklassa 

a) taloudellinen toiminta edistää nyt 

tai vastaisuudessa merkittävästi yhtä tai 
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asetettua ympäristötavoitetta 6–11 artiklan 

mukaisesti; 

useampaa 5 artiklassa asetettua 

ympäristötavoitetta 6–11 artiklan 

mukaisesti; 

Or. en 

 

Tarkistus  325 

Elena Gentile 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) taloudellinen toiminta ei aiheuta 

12 artiklan mukaista huomattavaa haittaa 

5 artiklassa asetetuille 

ympäristötavoitteille; 

b) taloudellinen toiminta ei aiheuta nyt 

tai vastaisuudessa 12 artiklan mukaista 

huomattavaa haittaa 5 artiklassa asetetuille 

ympäristötavoitteille eikä 11 a artiklassa 

asetetuille yhteiskunnallista kestävyyttä 

koskeville tavoitteille; 

Or. en 

 

Tarkistus  326 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) taloudellinen toiminta ei aiheuta 

12 artiklan mukaista huomattavaa haittaa 

5 artiklassa asetetuille 

ympäristötavoitteille; 

b) taloudellinen toiminta ei aiheuta nyt 

tai vastaisuudessa 12 artiklan mukaista 

huomattavaa haittaa 5 artiklassa asetetuille 

ympäristötavoitteille; 

Or. en 

 

Tarkistus  327 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Ehdotus asetukseksi 
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3 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) taloudellinen toiminta ei aiheuta 

12 artiklan mukaista huomattavaa haittaa 

5 artiklassa asetetuille 

ympäristötavoitteille; 

b) taloudellinen toiminta ei aiheuta 

12 artiklan mukaista huomattavaa haittaa 

5 artiklassa asetetuille ympäristö- ja 

yhteiskuntatavoitteille; 

Or. en 

 

Tarkistus  328 

Elena Gentile 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

d) taloudellinen toiminta täyttää 

tekniset seulontakriteerit, jos komissio on 

määrittänyt sellaiset 6 artiklan 2 kohdan, 

7 artiklan 2 kohdan, 8 artiklan 2 kohdan, 

9 artiklan 2 kohdan, 10 artiklan 2 kohdan ja 

11 artiklan 2 kohdan mukaisesti. 

d) taloudellinen toiminta täyttää 

tekniset seulontakriteerit, myös kestävän 

tuloksellisuuden indikaattorit 

taloudelliseen toimintaan kuuluvan 

yrityksen tai laitoksen tasolla, jos 

komissio on määrittänyt sellaiset 6 artiklan 

2 kohdan, 7 artiklan 2 kohdan, 8 artiklan 

2 kohdan, 9 artiklan 2 kohdan, 10 artiklan 

2 kohdan ja 11 artiklan 2 kohdan 

mukaisesti. Näissä teknisissä 

seulontakriteereissä otetaan huomioon 

yhden tai useamman 5 artiklassa 

vahvistetun ympäristötavoitteen 

saavuttamiseksi suunnitellut sijoitukset. 

Or. en 

 

Tarkistus  329 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – d alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 
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d) taloudellinen toiminta täyttää 

tekniset seulontakriteerit, jos komissio on 

määrittänyt sellaiset 6 artiklan 2 kohdan, 7 

artiklan 2 kohdan, 8 artiklan 2 kohdan, 9 

artiklan 2 kohdan, 10 artiklan 2 kohdan ja 

11 artiklan 2 kohdan mukaisesti. 

d) taloudellinen toiminta täyttää 

tekniset seulontakriteerit, jos komissio on 

määrittänyt sellaiset 6 artiklan 2 kohdan, 7 

artiklan 2 kohdan, 8 artiklan 2 kohdan, 9 

artiklan 2 kohdan, 10 artiklan 2 kohdan ja 

11 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Näissä 

kriteereissä otetaan huomioon 

suunnitellut investoinnit, jotka edistävät 

merkittävästi yhtä tai useampaa 5 

artiklassa asetettua ympäristötavoitetta. 

Or. fr 

Perustelu 

Teknisissä seulontakriteereissä on voitava ottaa huomioon sekä taloudellinen toiminta että 

suunnitellut investoinnit ympäristön kestävyyttä edistäviin kohteisiin. 

 

Tarkistus  330 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

d) taloudellinen toiminta täyttää 

tekniset seulontakriteerit, jos komissio on 

määrittänyt sellaiset 6 artiklan 2 kohdan, 

7 artiklan 2 kohdan, 8 artiklan 2 kohdan, 

9 artiklan 2 kohdan, 10 artiklan 2 kohdan ja 

11 artiklan 2 kohdan mukaisesti. 

d) taloudellinen toiminta täyttää 

tekniset seulontakriteerit, myös kestävän 

tuloksellisuuden indikaattorit 

taloudelliseen toimintaan kuuluvan 

yrityksen tai suunnitelman tasolla, jos 

komissio on määrittänyt sellaiset 6 artiklan 

2 kohdan, 7 artiklan 2 kohdan, 8 artiklan 

2 kohdan, 9 artiklan 2 kohdan, 10 artiklan 

2 kohdan ja 11 artiklan 2 kohdan 

mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus  331 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – d alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

d) taloudellinen toiminta täyttää 

tekniset seulontakriteerit, jos komissio on 

määrittänyt sellaiset 6 artiklan 2 kohdan, 

7 artiklan 2 kohdan, 8 artiklan 2 kohdan, 

9 artiklan 2 kohdan, 10 artiklan 2 kohdan 

ja 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti. 

d) taloudellinen toiminta täyttää 

tekniset seulontakriteerit, jos komissio on 

määrittänyt sellaiset yhdenmukaistettujen 

indikaattorien perusteella ja 6 artiklan 

2 kohdan, 7 artiklan 2 kohdan, 8 artiklan 

2 kohdan, 9 artiklan 2 kohdan, 10 artiklan 

2 kohdan, 11 artiklan 2 kohdan ja 

11 a artiklan 2 kohdan mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus  332 

Molly Scott Cato 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 d a) Edellä d alakohdassa tarkoitetuista 

teknisistä seulontakriteereistä riippumatta 

seuraavia taloudellisia toimintoja ei 

katsota ympäristön kannalta kestäviksi: 

 i) fossiilisten polttoaineiden etsintä, 

louhinta, tuotanto, jakelu, varastointi ja 

käsittely; 

 ii) ydinvoiman tuotanto ja jakelu, myös 

uusien ydinvoimaloiden rakentaminen, 

ydinvoimaloiden käytöstäpoisto sekä 

halkeamiskelpoisten materiaalien etsintä 

ja louhinta ydinvoiman tuotantoa varten; 

 iii) kaikenlaisten sota-aseiden ja muiden 

ampuma-aseiden tuotanto; 

 iv) tupakan viljely, jalostus ja myynti; 

 v) maanviljelytoimet, jotka ovat 

intensiivisiä ja erittäin riippuvaisia 

kemikaalien käytöstä, mukaan lukien 

intensiivinen eläintuotanto; 

 vi) ilmailun infrastruktuurin 

rakentaminen, käyttö ja ylläpito; 
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Or. en 

 

Tarkistus  333 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 d a) taloudellista toimintaa 

harjoitetaan yrityksen kestävyyteen 

mahdollisesti kohdistuvien kielteisten 

vaikutusten lieventämiseksi hyväksymien 

menettelyjen ja sisäisten sääntöjen 

mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus  334 

Pavel Poc 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Kriteereissä olisi otettava huomioon 

eri alojen erityispiirteet, maantieteellinen 

sijainti sekä ulkoiset 

ympäristövaikutukset, sosiaaliset 

vaikutukset ja talousvaikutukset 

kustannus-hyötyanalyysissä. Keskeisten 

talouden alojen, kuten maatalous-, 

rakennus-, energia-, kuljetus- ja 

tuotantoalan asiaankuuluvia taloudellisia 

toimintoja olisi pidettävä ympäristön 

kannalta kestävinä ja niitä olisi 

kohdeltava samalla tavoin, jos ne 

edistävät yhden tai useamman tässä 

asetuksessa vahvistetun 

ympäristötavoitteen saavuttamista. 

Mahdollinen kyky edistää näiden 

ympäristötavoitteiden saavuttamista voi 
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vaihdella eri alojen ja alueiden välillä, 

mikä olisi otettava kriteereissä huomioon. 

Or. en 

Perustelu 

Olisi sovellettava teknologianeutraalia lähestymistapaa ja otettava huomioon myös eri alojen 

ja alueiden ominaispiirteet, jotta voidaan keskittyä mahdollisimman laajasti hiilestä 

irtautumisen ensisijaiseen tavoitteeseen. 

 

Tarkistus  335 

Kateřina Konečná 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Kriteereissä otetaan huomioon 

merkittävät eroavuudet jäsenvaltioiden 

talouksien, alueiden ja maantieteellisen 

sijainnin osalta. Taloudellinen toiminta, 

jolla edistetään jotakin tässä asetuksessa 

esitettyä ympäristötavoitetta, katsotaan 

kestäväksi. 

Or. en 

Perustelu 

On tärkeää sallia alojen ja alueiden väliset erot. Kaikki toiminta, joka edistää Euroopan 

unionin päästövähennystavoitetta, olisi katsottava kestäväksi. 

 

Tarkistus  336 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a artikla 

 Yhteiskunnan kannalta kestäviä 
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taloudellisia toimintoja koskevat kriteerit 

 Määritettäessä sijoituksen 

yhteiskuntakestävyyden astetta 

taloudellinen toiminta on yhteiskunnan 

kannalta kestävää, jos toiminta täyttää 

kaikki seuraavat kriteerit: 

 a) taloudellinen toiminta edistää 

merkittävästi yhtä tai useampaa 

5 artiklassa asetettua yhteiskuntatavoitetta 

11 a artiklan mukaisesti; 

 b) taloudellinen toiminta ei aiheuta 

12 artiklan mukaista huomattavaa haittaa 

5 artiklassa asetetuille 

ympäristötavoitteille eikä 11 a artiklassa 

asetetuille yhteiskunnallisille tavoitteille; 

 c) taloudellinen toiminta toteutetaan 

13 artiklassa säädettyjen vähimmäistason 

suojatoimien mukaisesti eikä se johda 

perustarpeiden, muun muassa ravinnon, 

suojan ja sairaanhoidon epäämiseen eikä 

siinä käytetä konfliktimineraaleja, sitä ei 

toteuteta yhteistyössä poliittisia oikeuksia 

tai kansalaisoikeuksia rikkovien 

osapuolien kanssa eikä siinä toimiteta 

strategisia tuotteita ja palveluja 

osapuolille, jotka edistävät välittömästi 

poliittisten oikeuksien ja 

kansalaisoikeuksien rikkomista; 

 d) taloudellinen toiminta ei liity 

finanssialan keinotteluun, kuten 

huippunopeaan tietokoneistettuun 

kaupankäyntiin, lyhyeksimyyntiin tai 

spekulatiiviseen kaupankäyntiin 

hyödykkeillä; 

 e) taloudellinen toiminta täyttää 

moitteettomia ja avoimia 

hallintorakenteita ja due diligence -

menettelyjä, suhteita työntekijöihin, 

henkilöstön avointa palkitsemista ja 

verosäännösten noudattamista enintään 

suhdeluvulla 5:1 koskevat vaatimukset; 

 f) taloudellinen toiminta täyttää tekniset 

seulontakriteerit, jos komissio on 

määrittänyt sellaiset 11 a artiklan 
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mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus  337 

Molly Scott Cato 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a artikla 

 Kriteerit taloudellisille toiminnoille, joilla 

on kielteinen ympäristövaikutus 

 Sijoituksen ympäristökestävyyden asteen 

määrittämiseksi taloudellista toimintaa on 

pidettävä taloudellisena toimintana, jolla 

on kielteinen ympäristövaikutus, jos se 

aiheuttavaa huomattavaa haittaa 

5 artiklassa vahvistetuille 

ympäristötavoitteille 12 artiklan 

mukaisesti. 

 Tämän asetuksen 12 artiklan 

1 a kohdassa tarkoitetuista teknisistä 

seulontakriteereistä riippumatta 

seuraavilla taloudellisilla toiminnoilla 

katsotaan olevan merkittävä kielteinen 

ympäristövaikutus: 

 i) fossiilisten polttoaineiden etsintä, 

louhinta, tuotanto, jakelu, varastointi ja 

käsittely; 

 ii) ydinvoiman tuotanto ja jakelu, myös 

uusien ydinvoimaloiden rakentaminen 

sekä halkeamiskelpoisten materiaalien 

etsintä ja louhinta ydinvoiman tuotantoa 

varten; 

 iii) kaikenlaisten sota-aseiden ja muiden 

ampuma-aseiden tuotanto; 

 iv) tupakan viljely, jalostus ja myynti; 

 v) maanviljelytoimet, jotka ovat 

intensiivisiä ja erittäin riippuvaisia 
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kemikaalien käytöstä, mukaan lukien 

intensiivinen eläintuotanto; 

 vi) ilmailun infrastruktuurin 

rakentaminen, käyttö ja ylläpito; 

Or. en 

 

Tarkistus  338 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

3 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a artikla 

 Ympäristön kannalta haitallisia 

taloudellisia toimintoja koskevat kriteerit 

 Määritettäessä sijoituksen 

ympäristökestävyyden astetta 

taloudellinen toiminta on ympäristön 

kannalta haitallista, jos toiminta täyttää 

seuraavat kriteerit: 

 a) taloudellinen toiminta aiheuttaa 

12 artiklan mukaisesti huomattavaa 

haittaa 5 artiklassa asetetuille 

ympäristötavoitteille; 

 b) taloudellinen toiminta täyttää 

haitallisten toimintojen tekniset 

seulontakriteerit, jos komissio on 

määrittänyt sellaiset 6 artiklan 2 kohdan, 

7 artiklan 2 kohdan, 8 artiklan 2 kohdan, 

9 artiklan 2 kohdan, 10 artiklan 2 kohdan 

ja 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti; 

 c) taloudellinen toiminta ei tue kestävää 

siirtymää edistämällä 12 artiklan 

mukaisesti 5 artiklassa asetettuja 

ympäristötavoitteita. 

Or. en 
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Tarkistus  339 

Bas Eickhout 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 b artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 b artikla 

 Kriteerit taloudellisille toiminnoille, joilla 

on merkittävä kielteinen 

ympäristövaikutus 

 Sijoituksen ympäristökestävyyden asteen 

määrittämiseksi taloudellista toimintaa on 

pidettävä taloudellisena toimintana, jolla 

on merkittävä kielteinen 

ympäristövaikutus, jos se aiheuttavaa 

huomattavaa haittaa 5 artiklassa 

vahvistetuille ympäristötavoitteille 

12 artiklan mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus  340 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

Ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia 

toimintoja koskevien kriteerien käyttö 

Ympäristön kannalta kestäviä ja 

ympäristölle haitallisia taloudellisia 

toimintoja koskevien kriteerien käyttö 

Or. en 

 

Tarkistus  341 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – otsikko 
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Komission teksti Tarkistus 

4 Ympäristön kannalta kestäviä 

taloudellisia toimintoja koskevien 

kriteerien käyttö 

4 Ympäristön ja yhteiskunnan 

kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja 

koskevien kriteerien käyttö 

Or. en 

 

Tarkistus  342 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

4 Ympäristön kannalta kestäviä 

taloudellisia toimintoja koskevien 

kriteerien käyttö 

4 Ympäristön ja yhteiskunnan 

kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja 

koskevien kriteerien käyttö 

Or. en 

 

Tarkistus  343 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on sovellettava 

3 artiklassa säädettyjä ympäristön kannalta 

kestävien taloudellisten toimintojen 

määrityskriteerejä kaikissa toimenpiteissä, 

joissa markkinatoimijoille asetetaan 

”ympäristön kannalta kestävinä” 

markkinoituja rahoitustuotteita tai 

yritysjoukkovelkakirjalainoja koskevia 

vaatimuksia. 

1. Jäsenvaltioiden on sovellettava 

3 artiklassa säädettyjä ympäristön kannalta 

kestävien taloudellisten toimintojen 

määrityskriteerejä ja 3 a artiklassa 

säädettyjä ympäristön kannalta 

haitallisten taloudellisten toimintojen 

määrityskriteerejä kaikissa toimenpiteissä, 

joissa markkinatoimijoille asetetaan 

rahoitustuotteita tai 

yritysjoukkovelkakirjalainoja koskevia 

vaatimuksia. 

Or. en 
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Tarkistus  344 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on sovellettava 

3 artiklassa säädettyjä ympäristön 

kannalta kestävien taloudellisten 

toimintojen määrityskriteerejä kaikissa 

toimenpiteissä, joissa markkinatoimijoille 

asetetaan ”ympäristön kannalta kestävinä” 

markkinoituja rahoitustuotteita tai 

yritysjoukkovelkakirjalainoja koskevia 

vaatimuksia. 

1. Jäsenvaltioiden on sovellettava 

3 artiklassa säädettyjä kestävien 

toimintojen määrityskriteerejä kaikissa 

toimenpiteissä, joissa markkinatoimijoille 

asetetaan ”kestävinä” markkinoituja 

rahoitustuotteita tai 

yritysjoukkovelkakirjalainoja koskevia 

vaatimuksia. 

Or. en 

 

Tarkistus  345 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on sovellettava 

3 artiklassa säädettyjä ympäristön kannalta 

kestävien taloudellisten toimintojen 

määrityskriteerejä kaikissa toimenpiteissä, 

joissa markkinatoimijoille asetetaan 

”ympäristön kannalta kestävinä” 

markkinoituja rahoitustuotteita tai 

yritysjoukkovelkakirjalainoja koskevia 

vaatimuksia. 

1. Jäsenvaltioiden on sovellettava 

3 artiklassa säädettyjä ympäristön ja 

yhteiskunnan kannalta kestävien 

taloudellisten toimintojen 

määrityskriteerejä kaikissa toimenpiteissä, 

joissa markkinatoimijoille asetetaan 

rahoitustuotteita tai 

yritysjoukkovelkakirjalainoja koskevia 

vaatimuksia. 

Or. en 

 

Tarkistus  346 

Elena Gentile 
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Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on sovellettava 

3 artiklassa säädettyjä ympäristön kannalta 

kestävien taloudellisten toimintojen 

määrityskriteerejä kaikissa toimenpiteissä, 

joissa markkinatoimijoille asetetaan 

”ympäristön kannalta kestävinä” 

markkinoituja rahoitustuotteita tai 

yritysjoukkovelkakirjalainoja koskevia 

vaatimuksia. 

1. Jäsenvaltioiden on sovellettava 

3 artiklassa säädettyjä ympäristön ja 

yhteiskunnan kannalta kestävien 

taloudellisten toimintojen 

määrityskriteerejä kaikissa toimenpiteissä, 

joissa markkinatoimijoille asetetaan 

rahoitustuotteita tai 

yritysjoukkovelkakirjalainoja koskevia 

kestävyysvaatimuksia. 

Or. en 

 

Tarkistus  347 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on sovellettava 

3 artiklassa säädettyjä ympäristön kannalta 

kestävien taloudellisten toimintojen 

määrityskriteerejä kaikissa toimenpiteissä, 

joissa markkinatoimijoille asetetaan 

”ympäristön kannalta kestävinä” 

markkinoituja rahoitustuotteita tai 

yritysjoukkovelkakirjalainoja koskevia 

vaatimuksia. 

1. Jäsenvaltioiden on sovellettava 

3 artiklassa säädettyjä ympäristön tai 

yhteiskunnan kannalta kestävien 

taloudellisten toimintojen 

määrityskriteerejä kaikissa toimenpiteissä, 

joissa markkinatoimijoille asetetaan 

”ympäristön kannalta kestävinä” tai 

”yhteiskunnan kannalta kestävinä” 

markkinoituja rahoitustuotteita tai 

yritysjoukkovelkakirjalainoja koskevia 

vaatimuksia. 

Or. en 

 

Tarkistus  348 

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

 

Ehdotus asetukseksi 
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4 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Unionin ja jäsenvaltioiden on 

myös sovellettava 3 artiklassa säädettyjä 

ympäristön kannalta kestävien 

taloudellisten toimintojen 

määrityskriteerejä ja 3 a artiklassa 

säädettyjä ympäristön kannalta 

haitallisten taloudellisten toimintojen 

määrityskriteerejä unionin ja 

jäsenvaltioiden sijoituksille muun muassa 

takuiden, pääoman, lainanannon, tuen, 

vientiluoton tai julkisten hankintojen 

muodossa myöntämään julkiseen 

rahoitusapuun. Unioni ja jäsenvaltiot 

eivät tue julkisella rahoitusavulla 

ympäristön kannalta haitallisia 

taloudellisia toimintoja. 

Or. en 

 

Tarkistus  349 

Markus Ferber 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Finanssimarkkinatoimijoiden, 

jotka tarjoavat rahoitustuotteita 

ympäristön kannalta kestävinä 

sijoituksina tai niiden kaltaisina 

sijoituksina, on annettava tiedot siitä, 

miten ja missä määrin 3 artiklassa 

säädettyjä, ympäristön kannalta kestäviä 

taloudellisia toimintoja koskevia 

kriteerejä käytetään sijoituksen 

ympäristökestävyyden määrittämiseen. 

Jos finanssimarkkinatoimijat katsovat, 

että taloudellista toimintaa, joka ei täytä 

tämän asetuksen mukaisesti vahvistettuja 

teknisiä seulontakriteerejä tai jolle ei ole 

vielä vahvistettu tällaisia kriteerejä, olisi 

Poistetaan. 
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pidettävä ympäristön kannalta kestävänä, 

ne voivat ilmoittaa tästä komissiolle. 

Or. en 

Perustelu 

Tiedonantovelvollisuudet esitetään jo kestäviin sijoituksiin ja kestävyysriskeihin liittyvien 

tietojen antamisesta ja direktiivin (EU) 2016/2341 muuttamisesta annetussa asetuksessa eikä 

niitä tule toistaa tässä. 

 

Tarkistus  350 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Finanssimarkkinatoimijoiden, 

jotka tarjoavat rahoitustuotteita ympäristön 

kannalta kestävinä sijoituksina tai niiden 

kaltaisina sijoituksina, on annettava tiedot 

siitä, miten ja missä määrin 3 artiklassa 

säädettyjä, ympäristön kannalta kestäviä 

taloudellisia toimintoja koskevia kriteerejä 

käytetään sijoituksen 

ympäristökestävyyden määrittämiseen. Jos 

finanssimarkkinatoimijat katsovat, että 

taloudellista toimintaa, joka ei täytä 

tämän asetuksen mukaisesti vahvistettuja 

teknisiä seulontakriteerejä tai jolle ei ole 

vielä vahvistettu tällaisia kriteerejä, olisi 

pidettävä ympäristön kannalta kestävänä, 

ne voivat ilmoittaa tästä komissiolle. 

2. Finanssimarkkinatoimijat, jotka 

tarjoavat rahoitustuotteita kestävinä 

sijoituksina, voivat päättää antaa tiedot 

siitä, miten ja missä määrin 3 artiklassa 

säädettyjä, kestäviä toimintoja koskevia 

kriteerejä käytetään sijoituksen 

kestävyyden määrittämiseen. 

Or. en 

 

Tarkistus  351 

Sirpa Pietikäinen 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 2 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

2. Finanssimarkkinatoimijoiden, jotka 

tarjoavat rahoitustuotteita ympäristön 

kannalta kestävinä sijoituksina tai niiden 

kaltaisina sijoituksina, on annettava tiedot 

siitä, miten ja missä määrin 3 artiklassa 

säädettyjä, ympäristön kannalta kestäviä 

taloudellisia toimintoja koskevia 

kriteerejä käytetään sijoituksen 

ympäristökestävyyden määrittämiseen. Jos 

finanssimarkkinatoimijat katsovat, että 

taloudellista toimintaa, joka ei täytä tämän 

asetuksen mukaisesti vahvistettuja 

teknisiä seulontakriteerejä tai jolle ei ole 

vielä vahvistettu tällaisia kriteerejä, olisi 

pidettävä ympäristön kannalta kestävänä, 

ne voivat ilmoittaa tästä komissiolle. 

2. Finanssimarkkinatoimijoiden, jotka 

tarjoavat rahoitustuotteita, on annettava 

tietoja siitä, pidetäänkö niiden tarjoamia 

tuotteita ympäristön kannalta kestävinä 

sijoituksina 3 artiklan kriteerien nojalla 

tai sijoituksina, joilla on kielteinen 

ympäristövaikutus 3 a artiklassa 

säädettyjen kriteerien nojalla. Jos 

finanssimarkkinatoimijat katsovat, että 

taloudellista toimintaa, jolle ei ole vielä 

vahvistettu tällaisia kriteerejä, olisi 

pidettävä ympäristön kannalta kestävänä, 

niiden on ilmoitettava tästä komissiolle. 

Finanssimarkkinatoimijat eivät saa 

tarjota rahoitustuotteita ympäristön 

kannalta kestävinä sijoituksina tai niiden 

kaltaisina sijoituksina, jos näitä tuotteita 

ei pidetä ympäristön kannalta kestävinä. 

Riippumattoman tarkastajan on 

tarkistettava ilmoitetut tiedot niiden 

täsmällisyyden varmistamiseksi, kuten 

4 a artiklassa esitetään. 

Or. en 

 

Tarkistus  352 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Finanssimarkkinatoimijoiden, jotka 

tarjoavat rahoitustuotteita ympäristön 

kannalta kestävinä sijoituksina tai niiden 

kaltaisina sijoituksina, on annettava tiedot 

siitä, miten ja missä määrin 3 artiklassa 

säädettyjä, ympäristön kannalta kestäviä 

taloudellisia toimintoja koskevia 

kriteerejä käytetään sijoituksen 
ympäristökestävyyden määrittämiseen. Jos 

finanssimarkkinatoimijat katsovat, että 

taloudellista toimintaa, joka ei täytä tämän 

2. Finanssimarkkinatoimijoiden, jotka 

tarjoavat rahoitustuotteita, on annettava 

tiedot näiden tuotteiden ympäristö- ja 

yhteiskuntakestävyyden asteen 

määrittämiseksi 3 artiklan kriteerien 

mukaisesti. Jos finanssimarkkinatoimijat 

katsovat, että taloudellista toimintaa, joka 

ei täytä tämän asetuksen mukaisesti 

vahvistettuja teknisiä seulontakriteerejä tai 

jolle ei ole vielä vahvistettu tällaisia 

kriteerejä, olisi pidettävä ympäristön ja 
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asetuksen mukaisesti vahvistettuja teknisiä 

seulontakriteerejä tai jolle ei ole vielä 

vahvistettu tällaisia kriteerejä, olisi 

pidettävä ympäristön kannalta kestävänä, 

ne voivat ilmoittaa tästä komissiolle. 

yhteiskunnan kannalta kestävänä, niiden 

on ilmoitettava tästä komissiolle. 

Finanssimarkkinatoimijat eivät saa 

tarjota rahoitustuotteita ympäristön tai 

yhteiskunnan kannalta kestävinä 

sijoituksina tai niiden kaltaisina 

sijoituksina, jos näitä tuotteita ei pidetä 

ympäristön tai yhteiskunnan kannalta 

kestävinä. 

Or. en 

 

Tarkistus  353 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Finanssimarkkinatoimijoiden, jotka 

tarjoavat rahoitustuotteita ympäristön 

kannalta kestävinä sijoituksina tai niiden 

kaltaisina sijoituksina, on annettava tiedot 

siitä, miten ja missä määrin 3 artiklassa 

säädettyjä, ympäristön kannalta kestäviä 

taloudellisia toimintoja koskevia kriteerejä 

käytetään sijoituksen 

ympäristökestävyyden määrittämiseen. Jos 

finanssimarkkinatoimijat katsovat, että 

taloudellista toimintaa, joka ei täytä tämän 

asetuksen mukaisesti vahvistettuja teknisiä 

seulontakriteerejä tai jolle ei ole vielä 

vahvistettu tällaisia kriteerejä, olisi 

pidettävä ympäristön kannalta kestävänä, 

ne voivat ilmoittaa tästä komissiolle. 

2. Finanssimarkkinatoimijoiden, jotka 

tarjoavat rahoitustuotteita, on annettava 

tiedot siitä, miten 3 artiklassa säädettyjä, 

ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia 

toimintoja koskevia kriteerejä ja 

3 a artiklassa säädettyjä, ympäristön 

kannalta haitallisia taloudellisia 

toimintoja koskevia kriteerejä sovelletaan 

rahoitustuotteeseen. Jos 

finanssimarkkinatoimijat katsovat, että 

taloudellista toimintaa, joka ei täytä tämän 

asetuksen mukaisesti vahvistettuja teknisiä 

seulontakriteerejä tai jolle ei ole vielä 

vahvistettu tällaisia kriteerejä, olisi 

pidettävä ympäristön kannalta kestävänä, 

ne voivat ilmoittaa tästä komissiolle. 

Or. en 

 

Tarkistus  354 

Elena Gentile 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 2 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

2. Finanssimarkkinatoimijoiden, jotka 

tarjoavat rahoitustuotteita ympäristön 

kannalta kestävinä sijoituksina tai niiden 

kaltaisina sijoituksina, on annettava tiedot 

siitä, miten ja missä määrin 3 artiklassa 

säädettyjä, ympäristön kannalta kestäviä 

taloudellisia toimintoja koskevia kriteerejä 

käytetään sijoituksen 

ympäristökestävyyden määrittämiseen. Jos 

finanssimarkkinatoimijat katsovat, että 

taloudellista toimintaa, joka ei täytä tämän 

asetuksen mukaisesti vahvistettuja 

teknisiä seulontakriteerejä tai jolle ei ole 

vielä vahvistettu tällaisia kriteerejä, olisi 

pidettävä ympäristön kannalta kestävänä, 

ne voivat ilmoittaa tästä komissiolle. 

2. Finanssimarkkinatoimijoiden, jotka 

tarjoavat rahoitustuotteita ympäristön 

kannalta kestävinä sijoituksina tai niiden 

kaltaisina sijoituksina, on annettava tiedot 

siitä, miten ja missä määrin 3 artiklassa 

säädettyjä, ympäristön kannalta kestäviä 

taloudellisia toimintoja koskevia kriteerejä 

käytetään sijoituksen 

ympäristökestävyyden määrittämiseen. Jos 

finanssimarkkinatoimijat katsovat, että 

taloudellista toimintaa, jolle ei ole vielä 

vahvistettu teknisiä seulontakriteerejä, 

olisi pidettävä ympäristön kannalta 

kestävänä, niiden on ilmoitettava tästä 

komissiolle. Finanssimarkkinatoimijat 

eivät saa tarjota rahoitustuotteita 

ympäristön kannalta kestävien sijoitusten 

kaltaisina sijoituksina, jos näitä tuotteita 

ei pidetä ympäristön kannalta kestävinä. 

Or. en 

 

Tarkistus  355 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Finanssimarkkinatoimijoiden, jotka 

tarjoavat rahoitustuotteita ympäristön 

kannalta kestävinä sijoituksina tai niiden 

kaltaisina sijoituksina, on annettava tiedot 

siitä, miten ja missä määrin 3 artiklassa 

säädettyjä, ympäristön kannalta kestäviä 

taloudellisia toimintoja koskevia kriteerejä 

käytetään sijoituksen 

ympäristökestävyyden määrittämiseen. Jos 

finanssimarkkinatoimijat katsovat, että 

taloudellista toimintaa, joka ei täytä tämän 

asetuksen mukaisesti vahvistettuja teknisiä 

seulontakriteerejä tai jolle ei ole vielä 

2. Finanssimarkkinatoimijoiden, jotka 

tarjoavat rahoitustuotteita ympäristön 

kannalta kestävinä sijoituksina tai niiden 

kaltaisina sijoituksina, on annettava tiedot 

siitä, miten ja missä määrin 3 artiklassa 

säädettyjä, ympäristön kannalta kestäviä 

taloudellisia toimintoja koskevia kriteerejä 

käytetään sijoituksen 

ympäristökestävyyden määrittämiseen. Jos 

finanssimarkkinatoimijat tai muut toimijat 

katsovat, että taloudellisen toiminnan 

katsotaan virheellisesti täyttävän tai 

olevan täyttämättä tämän asetuksen 



 

PE632.153v01-00 156/177 AM\1172566FI.docx 

FI 

vahvistettu tällaisia kriteerejä, olisi 

pidettävä ympäristön kannalta kestävänä, 

ne voivat ilmoittaa tästä komissiolle. 

mukaisesti vahvistettuja teknisiä 

seulontakriteerejä tai jolle ei ole vielä 

vahvistettu tällaisia kriteerejä. 

Or. en 

 

Tarkistus  356 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Finanssimarkkinatoimijoiden, jotka 

tarjoavat rahoitustuotteita ympäristön 

kannalta kestävinä sijoituksina tai niiden 

kaltaisina sijoituksina, on annettava tiedot 

siitä, miten ja missä määrin 3 artiklassa 

säädettyjä, ympäristön kannalta kestäviä 

taloudellisia toimintoja koskevia kriteerejä 

käytetään sijoituksen 

ympäristökestävyyden määrittämiseen. Jos 

finanssimarkkinatoimijat katsovat, että 

taloudellista toimintaa, joka ei täytä tämän 

asetuksen mukaisesti vahvistettuja teknisiä 

seulontakriteerejä tai jolle ei ole vielä 

vahvistettu tällaisia kriteerejä, olisi 

pidettävä ympäristön kannalta kestävänä, 

ne voivat ilmoittaa tästä komissiolle. 

2. Finanssimarkkinatoimijoiden, jotka 

tarjoavat rahoitustuotteita ympäristön 

kannalta kestävinä sijoituksina tai niiden 

kaltaisina sijoituksina, on annettava tiedot 

siitä, miten ja missä määrin 3 artiklassa 

säädettyjä, ympäristön kannalta kestäviä 

taloudellisia toimintoja koskevia kriteerejä 

käytetään sijoituksen 

ympäristökestävyyden määrittämiseen. Jos 

finanssimarkkinatoimijat katsovat, että 

taloudellista toimintaa, joka ei täytä tämän 

asetuksen mukaisesti vahvistettuja teknisiä 

seulontakriteerejä tai jolle ei ole vielä 

vahvistettu tällaisia kriteerejä, olisi 

pidettävä ympäristön kannalta kestävänä, 

ne voivat ilmoittaa tästä komissiolle. 

Komissio ilmoittaa tarvittaessa kestävän 

rahoituksen foorumille 

finanssimarkkinatoimijoiden tällaisista 

pyynnöistä. 

Or. en 

 

Tarkistus  357 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 2 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

2. Finanssimarkkinatoimijoiden, jotka 

tarjoavat rahoitustuotteita ympäristön 

kannalta kestävinä sijoituksina tai niiden 

kaltaisina sijoituksina, on annettava tiedot 

siitä, miten ja missä määrin 3 artiklassa 

säädettyjä, ympäristön kannalta kestäviä 

taloudellisia toimintoja koskevia kriteerejä 

käytetään sijoituksen 

ympäristökestävyyden määrittämiseen. Jos 

finanssimarkkinatoimijat katsovat, että 

taloudellista toimintaa, joka ei täytä tämän 

asetuksen mukaisesti vahvistettuja teknisiä 

seulontakriteerejä tai jolle ei ole vielä 

vahvistettu tällaisia kriteerejä, olisi 

pidettävä ympäristön kannalta kestävänä, 

ne voivat ilmoittaa tästä komissiolle. 

2. Finanssimarkkinatoimijoiden, jotka 

tarjoavat rahoitustuotteita ympäristön 

kannalta kestävinä sijoituksina tai niiden 

kaltaisina sijoituksina, on annettava tiedot 

siitä, miten ja missä määrin 3 artiklassa 

säädettyjä, ympäristön kannalta kestäviä 

taloudellisia toimintoja koskevia kriteerejä 

käytetään sijoituksen 

ympäristökestävyyden määrittämiseen. Jos 

finanssimarkkinatoimijat katsovat, että 

taloudellista toimintaa, joka ei täytä tämän 

asetuksen mukaisesti vahvistettuja teknisiä 

seulontakriteerejä tai jolle ei ole vielä 

vahvistettu tällaisia kriteerejä, olisi 

pidettävä ympäristön kannalta kestävänä, 

ne voivat ilmoittaa tästä komissiolle. 

Komissio välittää tämän tiedon viipymättä 

kestävän rahoituksen foorumille. 

Or. fr 

Tarkistus  358 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Finanssimarkkinatoimijoiden, jotka 

tarjoavat rahoitustuotteita ympäristön 

kannalta kestävinä sijoituksina tai niiden 

kaltaisina sijoituksina, on annettava tiedot 

siitä, miten ja missä määrin 3 artiklassa 

säädettyjä, ympäristön kannalta kestäviä 

taloudellisia toimintoja koskevia kriteerejä 

käytetään sijoituksen 

ympäristökestävyyden määrittämiseen. Jos 

finanssimarkkinatoimijat katsovat, että 

taloudellista toimintaa, joka ei täytä tämän 

asetuksen mukaisesti vahvistettuja teknisiä 

seulontakriteerejä tai jolle ei ole vielä 

vahvistettu tällaisia kriteerejä, olisi 

pidettävä ympäristön kannalta kestävänä, 

ne voivat ilmoittaa tästä komissiolle. 

2. Finanssimarkkinatoimijoiden, jotka 

tarjoavat rahoitustuotteita ympäristön tai 

yhteiskunnan kannalta kestävinä 

sijoituksina tai niiden kaltaisina 

sijoituksina, on annettava tiedot siitä, miten 

ja missä määrin 3 artiklassa säädettyjä, 

ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia 

toimintoja koskevia kriteerejä ja 

3 a artiklassa säädettyjä, yhteiskunnan 

kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja 

koskevia kriteerejä käytetään sijoituksen 

kestävyyden määrittämiseen. Jos 

finanssimarkkinatoimijat katsovat, että 

taloudellista toimintaa, joka ei täytä tämän 

asetuksen mukaisesti vahvistettuja teknisiä 

seulontakriteerejä tai jolle ei ole vielä 

vahvistettu tällaisia kriteerejä, olisi 
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pidettävä ympäristön tai yhteiskunnan 

kannalta kestävänä, ne voivat ilmoittaa 

tästä komissiolle. 

Or. en 

 

Tarkistus  359 

Kay Swinburne 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Finanssimarkkinatoimijoiden, jotka 

tarjoavat rahoitustuotteita ympäristön 

kannalta kestävinä sijoituksina tai niiden 

kaltaisina sijoituksina, on annettava tiedot 

siitä, miten ja missä määrin 3 artiklassa 

säädettyjä, ympäristön kannalta kestäviä 

taloudellisia toimintoja koskevia kriteerejä 

käytetään sijoituksen 

ympäristökestävyyden määrittämiseen. Jos 

finanssimarkkinatoimijat katsovat, että 

taloudellista toimintaa, joka ei täytä tämän 

asetuksen mukaisesti vahvistettuja teknisiä 

seulontakriteerejä tai jolle ei ole vielä 

vahvistettu tällaisia kriteerejä, olisi 

pidettävä ympäristön kannalta kestävänä, 

ne voivat ilmoittaa tästä komissiolle. 

2. Finanssimarkkinatoimijoiden, jotka 

tarjoavat rahoitustuotteita tai 

yritysjoukkovelkakirjalainoja ympäristön 

kannalta kestävinä sijoituksina tai niiden 

kaltaisina sijoituksina, on annettava tiedot 

siitä, miten ja missä määrin 3 artiklassa 

säädettyjä, ympäristön kannalta kestäviä 

taloudellisia toimintoja koskevia kriteerejä 

käytetään sijoituksen 

ympäristökestävyyden määrittämiseen. Jos 

finanssimarkkinatoimijat katsovat, että 

taloudellista toimintaa, joka ei täytä tämän 

asetuksen mukaisesti vahvistettuja teknisiä 

seulontakriteerejä tai jolle ei ole vielä 

vahvistettu tällaisia kriteerejä, olisi 

pidettävä ympäristön kannalta kestävänä, 

ne voivat ilmoittaa tästä komissiolle. 

Or. en 

 

Tarkistus  360 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Finanssimarkkinatoimijoiden, jotka 

tarjoavat rahoitustuotteita ympäristön 

2. Finanssimarkkinatoimijoiden, jotka 

tarjoavat rahoitustuotteita, joita 
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kannalta kestävinä sijoituksina tai niiden 

kaltaisina sijoituksina, on annettava tiedot 

siitä, miten ja missä määrin 3 artiklassa 

säädettyjä, ympäristön kannalta kestäviä 

taloudellisia toimintoja koskevia kriteerejä 

käytetään sijoituksen 

ympäristökestävyyden määrittämiseen. Jos 

finanssimarkkinatoimijat katsovat, että 

taloudellista toimintaa, joka ei täytä tämän 

asetuksen mukaisesti vahvistettuja teknisiä 

seulontakriteerejä tai jolle ei ole vielä 

vahvistettu tällaisia kriteerejä, olisi 

pidettävä ympäristön kannalta kestävänä, 

ne voivat ilmoittaa tästä komissiolle. 

markkinoidaan ympäristön kannalta 

kestävinä sijoituksina tai niiden kaltaisina 

sijoituksina, on annettava tiedot siitä, miten 

ja missä määrin 3 artiklassa säädettyjä, 

ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia 

toimintoja koskevia kriteerejä käytetään 

sijoituksen ympäristökestävyyden 

määrittämiseen. Jos 

finanssimarkkinatoimijat katsovat, että 

taloudellista toimintaa, joka ei täytä tämän 

asetuksen mukaisesti vahvistettuja teknisiä 

seulontakriteerejä tai jolle ei ole vielä 

vahvistettu tällaisia kriteerejä, olisi 

pidettävä ympäristön kannalta kestävänä, 

ne voivat ilmoittaa tästä komissiolle. 

Or. en 

 

Tarkistus  361 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 2 b kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 b. Tässä asetuksessa ei esitetä 

tiedonantovelvollisuuksia, jotka esitetään 

jo [komission ehdotus asetukseksi 

kestäviin sijoituksiin ja kestävyysriskeihin 

liittyvien tietojen antamisesta ja 

direktiivin (EU) 2016/2341 

muuttamisesta]. 

Or. en 

 

Tarkistus  362 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 
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 Tässä asetuksessa ei esitetä 

tiedonantovelvollisuuksia, jotka esitetään 

jo [julkaisutoimisto lisää viittauksen 

kestäviin sijoituksiin ja kestävyysriskeihin 

liittyvien tietojen antamisesta ja 

direktiivin (EU) 2016/2341 muuttamisesta 

annettuun asetukseen]. 

Or. en 

 

Tarkistus  363 

Sirpa Pietikäinen 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 2 a kohta (uusi) 

4 artikla – 2 ba kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Rahoitusmarkkinatoimijan on 

käytettävä 4 a artiklan mukaisesti luvan 

saaneen hyväksytyn kolmannen 

osapuolen palvelua sen tarkistamiseen, 

täyttävätkö rahoitustuotteet 3 artiklassa 

esitetyt ympäristön kannalta kestävien 

taloudellisten toimintojen kriteerit. 

Tällaisen palvelun käyttö ei kuitenkaan 

vaikuta missään olosuhteissa 

rahoitusmarkkinatoimijalla tämän 

asetuksen mukaisesti oleviin 

oikeudellisiin velvoitteisiin. Kun 

rahoitusmarkkinatoimija käyttää 

4 a artiklan mukaisesti luvan saaneen 

kolmannen osapuolen palvelua sen 

arvioimiseen, onko rahoitustuote 

kyseisessä artiklassa vahvistettujen 

kriteerien mukainen, 4 artiklan 2 kohdan 

mukaiseen tietojen antamiseen on 

sisällyttävä lausunto, jonka mukaan luvan 

saanut kolmas osapuoli on vahvistanut 

ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia 

toimintoja koskevien kriteerien 

täyttymisen. Ilmoituksessa on esitettävä 

luvan saaneen kolmannen osapuolen 

nimi ja sijoittautumispaikka. 
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Or. en 

 

Tarkistus  364 

Bas Eickhout 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Rahoitusmarkkinatoimijoiden on 

käytettävä 4 a artiklan mukaisesti luvan 

saaneen kolmannen osapuolen palvelua 

sen tarkistamiseen, täyttyvätkö 

2 artiklassa esitetyt vaatimukset. 

Luottolaitosten on käytettävä 4 a artiklan 

mukaisesti luvan saaneen kolmannen 

osapuolen palvelua sen tarkistamiseen, 

täyttyvätkö 2 a artiklassa esitetyt 

vaatimukset. 

 Tämän vaikuttamatta ensimmäisen 

alakohdan soveltamiseen tällaisen 

palvelun käyttö ei kuitenkaan vaikuta 

missään olosuhteissa 

rahoitusmarkkinatoimijalla tämän 

asetuksen mukaisesti oleviin 

oikeudellisiin velvoitteisiin. Tämän 

asetuksen 4 artiklan 2 kohdan ja 

4 artiklan 2 a kohdan mukaiseen tietojen 

antamiseen on sisällyttävä lausunto, 

jonka mukaan kyseinen luvan saanut 

kolmas osapuoli on vahvistanut näissä 

alakohdissa esitettyjen vaatimusten 

täyttymisen. Ilmoituksessa on esitettävä 

luvan saaneen kolmannen osapuolen 

nimi ja sijoittautumispaikka. 

Or. en 

 

Tarkistus  365 

Barbara Kappel 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 2 a kohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Finanssimarkkinatoimijat, jotka 

tarjoavat rahoitustuotteita ympäristön 

kannalta kestävinä sijoituksina tai niiden 

kaltaisina sijoituksina, eivät ole vastuussa 

sijoituksen ympäristökestävyyden 

virheellisestä arvioinnista, jos arviointi on 

toteutettu esitettyjen kriteerien mukaisesti. 

Finanssimarkkinatoimijoilla ei ole 

velvollisuutta tarkistaa yritysten niiden 

taloudellisista toiminnoista julkaisemia 

tietoja, mutta niillä on oikeus käyttää 

näitä tietoja sijoituksen 

ympäristökestävyyden arviointiin. 

Or. en 

 

Tarkistus  366 

Herbert Dorfmann 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Yritykset ovat vastuussa erityisten 

taloudellisten toimintojensa sertifioinnista 

2 kohdassa tarkoitetun delegoidun 

säädöksen perusteella. 

Or. en 

 

Tarkistus  367 

Costas Mavrides 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Yritykset ovat vastuussa erityisten 

taloudellisten toimintojensa sertifioinnista 
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2 kohdassa tarkoitetun delegoidun 

säädöksen perusteella. 

Or. en 

 

Tarkistus  368 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Komissio ilmoittaa välittömästi 

kestävän rahoituksen foorumille 

finanssimarkkinatoimijoiden esittämistä 

pyynnöistä. 

Or. en 

 

Tarkistus  369 

Markus Ferber 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Edellä olevan 2 kohdan 

täydentämiseksi komissio antaa 

16 artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joissa täsmennetään, mitkä 

tiedot tarvitaan kyseisen kohdan 

noudattamiseksi, ottaen huomioon tämän 

asetuksen mukaisesti vahvistetut tekniset 

seulontakriteerit. Kyseisten tietojen avulla 

sijoittajien on voitava saada selville 

Poistetaan. 

a) ympäristön kannalta kestäviä 

taloudellisia toimintoja harjoittavista 

yrityksistä olevien osuuksien 

prosenttiosuus; 

 

b) sellaisen sijoituksen osuus, jolla 

rahoitetaan ympäristön kannalta kestäviä 
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taloudellisia toimintoja, prosenttiosuutena 

kaikista taloudellisista toiminnoista. 

Or. en 

 

Tarkistus  370 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 3 kohta - johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Edellä olevan 2 kohdan 

täydentämiseksi komissio antaa 16 artiklan 

mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa 

täsmennetään, mitkä tiedot tarvitaan 

kyseisen kohdan noudattamiseksi, ottaen 

huomioon tämän asetuksen mukaisesti 

vahvistetut tekniset seulontakriteerit. 

Kyseisten tietojen avulla sijoittajien on 

voitava saada selville 

3. Edellä olevan 2 kohdan 

täydentämiseksi komissio antaa 16 artiklan 

mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa 

täsmennetään, mitkä tiedot tarvitaan 

kyseisen kohdan noudattamiseksi, ottaen 

huomioon asianmukaisten tietojen 

saatavuuden ja tämän asetuksen 

mukaisesti vahvistetut tekniset 

seulontakriteerit. Kyseisten tietojen avulla 

sijoittajien on voitava saada selville 

Or. en 

 

Tarkistus  371 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 3 kohta - johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Edellä olevan 2 kohdan 

täydentämiseksi komissio antaa 16 artiklan 

mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa 

täsmennetään, mitkä tiedot tarvitaan 

kyseisen kohdan noudattamiseksi, ottaen 

huomioon tämän asetuksen mukaisesti 

vahvistetut tekniset seulontakriteerit. 

Kyseisten tietojen avulla sijoittajien on 

voitava saada selville 

3. Edellä olevan 2 kohdan 

täydentämiseksi komissio antaa 16 artiklan 

mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa 

täsmennetään, mitkä tiedot tarvitaan 

kyseisen kohdan noudattamiseksi, ottaen 

huomioon tämän asetuksen mukaisesti 

vahvistetut tekniset seulontakriteerit. 

Kyseisten tietojen avulla sijoittajat voivat 

saada selville 
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Or. en 

 

Tarkistus  372 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 3 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) ympäristön kannalta kestäviä 

taloudellisia toimintoja harjoittavista 

yrityksistä olevien osuuksien 

prosenttiosuus; 

a) kestäviä toimintoja harjoittavista 

yrityksistä olevien osuuksien 

prosenttiosuus; 

Or. en 

 

Tarkistus  373 

Elena Gentile 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 3 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) ympäristön kannalta kestäviä 

taloudellisia toimintoja harjoittavista 

yrityksistä olevien osuuksien 

prosenttiosuus; 

a) ympäristön ja yhteiskunnan 

kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja 

harjoittavista yrityksistä olevien osuuksien 

prosenttiosuus; 

Or. en 

 

Tarkistus  374 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 3 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) ympäristön kannalta kestäviä 

taloudellisia toimintoja harjoittavista 

a) ympäristön ja yhteiskunnan 

kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja 
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yrityksistä olevien osuuksien 

prosenttiosuus; 

harjoittavista yrityksistä olevien osuuksien 

prosenttiosuus; 

Or. en 

 

Tarkistus  375 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 3 kohta – a a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 a a) ympäristön kannalta haitallisia 

taloudellisia toimintoja harjoittavista 

yrityksistä olevien osuuksien 

prosenttiosuus; 

Or. en 

 

Tarkistus  376 

Barbara Kappel 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 3 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) sellaisen sijoituksen osuus, jolla 

rahoitetaan ympäristön kannalta kestäviä 

taloudellisia toimintoja, prosenttiosuutena 

kaikista taloudellisista toiminnoista. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  377 

Costas Mavrides 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 3 kohta – b alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

b) sellaisen sijoituksen osuus, jolla 

rahoitetaan ympäristön kannalta kestäviä 

taloudellisia toimintoja, prosenttiosuutena 

kaikista taloudellisista toiminnoista. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  378 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 3 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) sellaisen sijoituksen osuus, jolla 

rahoitetaan ympäristön kannalta kestäviä 

taloudellisia toimintoja, prosenttiosuutena 

kaikista taloudellisista toiminnoista. 

b) sellaisen sijoituksen osuus, jolla 

rahoitetaan kestäviä toimintoja, 

prosenttiosuutena kaikista taloudellisista 

toiminnoista. 

Or. en 

 

Tarkistus  379 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 3 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) sellaisen sijoituksen osuus, jolla 

rahoitetaan ympäristön kannalta kestäviä 

taloudellisia toimintoja, prosenttiosuutena 

kaikista taloudellisista toiminnoista. 

b) sellaisen sijoituksen osuus, jolla 

rahoitetaan ympäristön ja yhteiskunnan 

kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja, 

prosenttiosuutena kaikista taloudellisista 

toiminnoista. 

Or. en 

 

Tarkistus  380 

Elena Gentile 
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Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 3 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) sellaisen sijoituksen osuus, jolla 

rahoitetaan ympäristön kannalta kestäviä 

taloudellisia toimintoja, prosenttiosuutena 

kaikista taloudellisista toiminnoista. 

b) sellaisen sijoituksen osuus, jolla 

rahoitetaan ympäristön ja yhteiskunnan 

kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja, 

prosenttiosuutena kaikista taloudellisista 

toiminnoista. 

Or. en 

 

Tarkistus  381 

Costas Mavrides 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 b a) Jäsenvaltioiden on tiiviissä 

yhteistyössä asiaankuuluvan Euroopan 

valvontaviranomaisen kanssa seurattava 2 

ja 2 a kohdassa mainittuja tietoja. Näiden 

tietojen antamisen jälkeen 

finanssimarkkinatoimijoiden on 

raportoitava niistä asiaankuuluvalle 

kansalliselle toimivaltaiselle 

viranomaiselle, joka ilmoittaa ne 

asiaankuuluvalle Euroopan 

valvontaviranomaiselle viipymättä. Jos 

asiaankuuluva kansallinen toimivaltainen 

viranomainen tai asiaankuuluva 

Euroopan valvontaviranomainen ei 

hyväksy 2 ja 2 a artiklassa tarkoitettuja 

raportoituja tietoja, 

finanssimarkkinatoimijoiden on 

tarkistettava ja korjattava annetut tiedot. 

Or. en 

 

Tarkistus  382 
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Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 b a) sellaisen sijoituksen osuus, jolla 

rahoitetaan ympäristön kannalta 

haitallisia taloudellisia toimintoja, 

prosenttiosuutena kaikista taloudellisista 

toiminnoista. 

Or. en 

 

Tarkistus  383 

Markus Ferber 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Komissio antaa delegoidun 

säädöksen 3 kohdan mukaisesti 

viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2019 

sen varmistamiseksi, että säädöksen 

soveltaminen alkaa 1 päivänä heinäkuuta 

2020. Komissio voi muuttaa kyseistä 

delegoitua säädöstä ottaen erityisesti 

huomioon 6 artiklan 2 kohdan, 7 artiklan 

2 kohdan, 8 artiklan 2 kohdan, 9 artiklan 

2 kohdan, 10 artiklan 2 kohdan ja 

11 artiklan 2 kohdan mukaisesti 

annettujen delegoitujen säädösten 

muutokset. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  384 

Bas Eickhout 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 a artikla (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 4 a artikla 

 Ympäristön kannalta kestäviä sijoituksia 

tarkistava kolmas osapuoli 

 EAMV hyväksyy 4 artiklan 2 kohdan 

b alakohdassa tarkoitetun kolmannen 

osapuolen arvioimaan rahoitustuotteiden 

3 ja 3 a artiklassa esitettyjen kriteerien 

mukaisuuden, jos seuraavat edellytykset 

täyttyvät:  

 a) kolmas osapuoli on unioniin 

sijoittautunut oikeushenkilö;  

 b) kolmas osapuoli perii arvioimiaan 

rahoitustuotteita tarjoavilta 

rahoitusmarkkinatoimijoilta ainoastaan 

syrjimättömiä ja kustannuksiin perustuvia 

maksuja tekemättä eroa sen arvioinnin 

tuloksista riippuvien tai niiden kanssa 

korreloivien maksujen välillä. Näihin 

arviointipalveluihin liittyvät hinnat ja 

maksut, mukaan luettuina alennukset ja 

hyvitykset sekä perusteet näiden 

vähennysten saamiseksi, on julkistettava 

erikseen kunkin tarjotun palvelun osalta. 

Kolmannen osapuolen on sallittava 

mahdollisille asiakkaille ja asiakkaille 

erityisten palvelujen erillinen käyttö;  

 c) kolmannen osapuolen muiden 

toimintojen toteuttaminen ei vaaranna 

sen arvioinnin riippumattomuutta tai 

täysivaltaisuutta;  

 d) kolmas osapuoli osoittaa pääomalla 

rahoitetun taloudellisen aseman riittävää 

vakautta voidakseen jatkaa toimivana 

palvelujen tarjoamista ilman riskiä, että 

sen arvioinnin riippumattomuus tai 

täysivaltaisuus vaarantuu; 

  e) kolmas osapuoli tai mahdollinen 

lähiyhteisö, johon viitataan komission 

asetuksen (EY) N:o 1126/2008 liitteessä 

olevan kansainvälisen 

tilinpäätösstandardin IAS 24 9 b kohdassa 

(’lähipiiriä koskevat tiedot 
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tilinpäätöksessä’), ei tarjoa asianomaisen 

rahoitustuotteen kehittämiseen, 

markkinointiin, jakeluun tai myyntiin 

osallistuvalle finanssimarkkinatoimijalle 

mitään palveluja neuvontapalvelujen, 

tarkastuspalvelujen tai vastaavan 

palvelun muodossa; 

 f) kolmas osapuoli noudattaa 

tunnustettuja yrityksen hallinnointia 

koskevia käytännesääntöjä tai yritysten 

hyvän hallintotavan periaatteita; 

 g) kolmannen osapuolen 

rahoitusmarkkinadirektiivin II 4 artiklan 

1 kohdan 36 alakohdassa määritetyn 

hallintoelimen jäsenillä on kolmannen 

osapuolen tehtäviin riittävä ammatillinen 

pätevyys, koulutus, tietämys ja kokemus ja 

he ovat hyvämaineisia ja lahjomattomia; 

 h) kolmannen osapuolen hallintoelimessä 

on riippumattomia jäseniä vähintään yksi 

kolmasosa ja heitä on lukumääräisesti 

ainakin kaksi; 

 i) kolmas osapuoli toteuttaa kaikki 

tarvittavat toimet sen varmistamiseksi, että 

mahdolliset eturistiriidat tai eturistiriidat 

tai kolmatta osapuolta, sen emoyritystä, 

ylintä emoyhtiötä tai muuta lähiyhteisöä, 

sen osakkaita tai jäseniä, johtajia, 

työntekijöitä tai muita luonnollisia 

henkilöitä, joiden palvelut ovat 

kolmannen osapuolen käytössä tai sen 

valvonnassa, koskevat liikesuhteet eivät 

vaikuta 3 ja 3 a artiklassa esitettyjen 

kriteerien noudattamisen tarkistamiseen. 

Tätä varten kolmannen osapuolen on 

luotava tehokas sisäinen 

valvontajärjestelmä, joka kattaa sellaisten 

toimintatapojen ja menettelyjen 

täytäntöönpanon, joilla voidaan määrittää 

ja ehkäistä mahdollisia eturistiriitoja, 

sekä pidettävä sitä yllä, valvottava sen 

täytäntöönpanoa ja huolehdittava sen 

dokumentoinnista. Tunnistetut 

mahdolliset tai olemassa olevat 

eturistiriidat on poistettava tai niitä on 

vähennettävä ja niistä on ilmoitettava 
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välittömästi. Kolmannen osapuolen on 

luotava asianmukaiset menettelyt ja 

prosessit 3 ja 3 a artiklassa tarkoitettujen 

kriteerien arvioinnin riippumattomuuden 

varmistamiseksi sekä pidettävä niitä yllä, 

valvottava niiden täytäntöönpanoa ja 

huolehdittava niiden dokumentoinnista. 

Kolmannen osapuolen on määräajoin 

seurattava ja tarkasteltava uudelleen 

näitä toimintatapoja ja menettelyjä, jotta 

voidaan arvioida, ovatko ne tehokkaita ja 

olisiko niitä päivitettävä; ja 

 j) kolmas osapuoli voi osoittaa, että sillä 

on asianmukaiset menetelmät, 

toiminnalliset takeet ja sisäiset prosessit, 

joiden ansiosta se pystyy arvioimaan 3 ja 

3 a artiklassa tarkoitettujen kriteerien 

noudattamista.  

 2. Luvan saaneen kolmannen osapuolen 

on aina noudatettava 1 kohdassa 

vahvistettuja lupaedellytyksiä. Edellä 

1 kohdan mukaisesti luvan saaneen 

kolmannen osapuolen on viipymättä 

ilmoitettava EAMV:lle mahdollisista 

olennaisista muutoksista kyseisen kohdan 

mukaisesti toimitetuissa tiedoissa tai 

muista muutoksista, joiden voidaan 

kohtuudella katsoa vaikuttavan EAMV:n 

arviointiin. 

  3. EAMV perii 1 kohdassa tarkoitetulta 

kolmannelta osapuolelta kustannuksiin 

perustuvia maksuja kattaakseen 

tarpeelliset menot, jotka liittyvät 

toimilupahakemusten arviointiin ja 

1 kohdassa säädettyjen lupaedellytysten 

noudattamisen valvontaan. 

 4. Kolmannen osapuolen tämän artiklan 

mukainen lupa on voimassa unionin koko 

alueella.  

 5. EAMV peruuttaa luvan, jos 

 a. kolmas osapuoli nimenomaisesti 

luopuu luvasta; 

 b. kolmas osapuoli on saanut toimiluvan 

väärien ilmoitusten perusteella tai muilla 
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sääntöjenvastaisilla keinoilla tai 

 c. EAMV katsoo, että kolmas osapuoli ei 

enää täytä 1 kohdassa esitettyjä 

edellytyksiä. 

 6. EAMV laatii luonnokset teknisiksi 

sääntelystandardeiksi, joissa 

täsmennetään tiedot, jotka kolmannen 

osapuolen toimilupahakemuksessa on 

1 kohdan mukaisesti toimitettava. 

 EAMV toimittaa nämä teknisten 

sääntelystandardien luonnokset 

komissiolle viimeistään [12 kuukauden 

kuluessa tämän asetuksen 

voimaantulopäivästä]. 

 7. Komissio antaa maksuja koskevan 

asetuksen. Kyseisellä asetuksella 

määritetään erityisesti maksujen laji ja 

asiat, joista maksuja on maksettava, 

maksujen määrä ja maksutapa. 

Kolmannelta osapuolelta perittävän 

maksun on katettava kaikki 

hallintokustannukset ja sen on oltava 

oikeasuhteinen kolmannen osapuolen 

liikevaihtoon nähden.  

 8. Siirretään komissiolle valta täydentää 

tätä asetusta hyväksymällä tässä kohdassa 

tarkoitetut tekniset sääntelystandardit 

asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–

14 artiklan mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus  385 

Sirpa Pietikäinen 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 4 a artikla 

 Ympäristön kannalta kestäviä sijoituksia 

tarkistava kolmas osapuoli 
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 1. EAMV hyväksyy 4 artiklan 2 kohdan 

b a alakohdassa tarkoitetun kolmannen 

osapuolen arvioimaan rahoitustuotteiden 

3 artiklassa esitettyjen kriteerien 

mukaisuuden. EAMV myöntää 

toimiluvan, jos seuraavat ehdot täyttyvät: 

 a) kolmas osapuoli on unioniin 

sijoittautunut oikeushenkilö;  

 b) kolmas osapuoli perii arvioimiaan 

rahoitustuotteita tarjoavilta 

rahoitusmarkkinatoimijoilta ainoastaan 

syrjimättömiä ja kustannuksiin perustuvia 

maksuja tekemättä eroa sen arvioinnin 

tuloksista riippuvien tai niiden kanssa 

korreloivien maksujen välillä. Näihin 

arviointipalveluihin liittyvät hinnat ja 

maksut, mukaan luettuina alennukset ja 

hyvitykset sekä perusteet näiden 

vähennysten saamiseksi, on julkistettava 

erikseen kunkin tarjotun palvelun osalta. 

Kolmannen osapuolen on sallittava 

mahdollisille asiakkaille ja asiakkaille 

erityisten palvelujen erillinen käyttö;  

 c) kolmannen osapuolen muiden 

toimintojen toteuttaminen ei vaaranna 

sen arvioinnin riippumattomuutta tai 

täysivaltaisuutta; 

 d) kolmas osapuoli osoittaa pääomalla 

rahoitetun taloudellisen aseman riittävää 

vakautta voidakseen jatkaa toimivana 

palvelujen tarjoamista ilman riskiä, että 

sen arvioinnin riippumattomuus tai 

täysivaltaisuus vaarantuu;  

 e) kolmas osapuoli tai mahdollinen 

lähiyhteisö, johon viitataan komission 

asetuksen (EY) N:o 1126/2008[1] 

liitteessä olevan kansainvälisen 

tilinpäätösstandardin IAS 24 9 b kohdassa 

(’lähipiiriä koskevat tiedot 

tilinpäätöksessä’), ei tarjoa asianomaisen 

rahoitustuotteen kehittämiseen, 

markkinointiin, jakeluun tai myyntiin 

osallistuvalle finanssimarkkinatoimijalle 

mitään palveluja neuvontapalvelujen, 

tarkastuspalvelujen tai vastaavan 
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palvelun muodossa;  

 f) kolmas osapuoli noudattaa 

tunnustettuja yrityksen hallinnointia 

koskevia käytännesääntöjä tai yritysten 

hyvän hallintotavan periaatteita;  

 g) kolmannen osapuolen 

rahoitusmarkkinadirektiivin[2] II 

4 artiklan 1 kohdan 36 alakohdassa 

määritetyn hallintoelimen jäsenillä on 

kolmannen osapuolen tehtäviin riittävä 

ammatillinen pätevyys, koulutus, tietämys 

ja kokemus ja he ovat hyvämaineisia ja 

lahjomattomia; 

 h) kolmannen osapuolen hallintoelimessä 

on riippumattomia jäseniä vähintään yksi 

kolmasosa ja heitä on lukumääräisesti 

ainakin kaksi; 

 i) kolmas osapuoli toteuttaa kaikki 

tarvittavat toimet sen varmistamiseksi, että 

mahdolliset eturistiriidat tai eturistiriidat 

tai kolmatta osapuolta, sen emoyritystä, 

ylintä emoyhtiötä tai muuta lähiyhteisöä, 

sen osakkaita tai jäseniä, johtajia, 

työntekijöitä tai muita luonnollisia 

henkilöitä, joiden palvelut ovat 

kolmannen osapuolen käytössä tai sen 

valvonnassa, koskevat liikesuhteet eivät 

vaikuta ympäristön kannalta kestävien 

taloudellisten toimintojen 3 artiklassa 

esitettyjen kriteerien noudattamisen 

tarkistamiseen. Tätä varten kolmannen 

osapuolen on luotava tehokas sisäinen 

valvontajärjestelmä, joka kattaa sellaisten 

toimintatapojen ja menettelyjen 

täytäntöönpanon, joilla voidaan määrittää 

ja ehkäistä mahdollisia eturistiriitoja, 

sekä pidettävä sitä yllä, valvottava sen 

täytäntöönpanoa ja huolehdittava sen 

dokumentoinnista. Tunnistetut 

mahdolliset tai olemassa olevat 

eturistiriidat on poistettava tai niitä on 

vähennettävä ja niistä on ilmoitettava 

välittömästi. Kolmannen osapuolen on 

luotava asianmukaiset menettelyt ja 

prosessit ympäristön kannalta kestäviä 

taloudellisia toimintoja koskevien 
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kriteerien arvioinnin riippumattomuuden 

varmistamiseksi sekä pidettävä niitä yllä, 

valvottava niiden täytäntöönpanoa ja 

huolehdittava niiden dokumentoinnista. 

Kolmannen osapuolen on määräajoin 

seurattava ja tarkasteltava uudelleen 

näitä toimintatapoja ja menettelyjä, jotta 

voidaan arvioida, ovatko ne tehokkaita ja 

olisiko niitä päivitettävä; ja 

 j) kolmas osapuoli voi osoittaa, että sillä 

on asianmukaiset menetelmät, 

toiminnalliset takeet ja sisäiset prosessit, 

joiden ansiosta se pystyy arvioimaan 

ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia 

toimintoja koskevien kriteerien 

noudattamista.  

 2. Hyväksytyn kolmannen osapuolen on 

aina noudatettava 1 kohdassa 

vahvistettuja lupaedellytyksiä. Edellä 

1 kohdan mukaisesti hyväksytyn 

kolmannen osapuolen on viipymättä 

ilmoitettava EAMV:lle mahdollisista 

olennaisista muutoksista kyseisen kohdan 

mukaisesti toimitetuissa tiedoissa tai 

muista muutoksista, joiden voidaan 

kohtuudella katsoa vaikuttavan EAMV:n 

arviointiin. 

 3. EAMV perii 1 kohdassa tarkoitetulta 

kolmannelta osapuolelta kustannuksiin 

perustuvia maksuja kattaakseen 

tarpeelliset menot, jotka liittyvät 

toimilupahakemusten arviointiin ja 

1 kohdassa säädettyjen lupaedellytysten 

noudattamisen valvontaan. 

 4. Kolmannen osapuolen tämän artiklan 

mukainen lupa on voimassa unionin koko 

alueella.  

 5. EAMV peruuttaa luvan, jos 

 a) kolmas osapuoli nimenomaisesti 

luopuu luvasta; 

 b) kolmas osapuoli on saanut toimiluvan 

väärien ilmoitusten perusteella tai muilla 

sääntöjenvastaisilla keinoilla tai 

 c) EAMV katsoo, että kolmas osapuoli ei 
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enää täytä 1 kohdassa esitettyjä 

edellytyksiä.  

 6. EAMV laatii luonnokset teknisiksi 

sääntelystandardeiksi, joissa 

täsmennetään tiedot, jotka kolmannen 

osapuolen toimilupahakemuksessa on 

1 kohdan mukaisesti toimitettava. EAMV 

toimittaa nämä teknisten 

sääntelystandardien luonnokset 

komissiolle viimeistään [12 kuukauden 

kuluessa tämän asetuksen 

voimaantulopäivästä]. 

 7. Komissio antaa maksuja koskevan 

asetuksen. Kyseisellä asetuksella 

määritetään erityisesti maksujen laji ja 

asiat, joista maksuja on maksettava, 

maksujen määrä ja maksutapa. 

Kolmannelta osapuolelta perittävän 

maksun on katettava kaikki 

hallintokustannukset ja sen on oltava 

oikeasuhteinen kolmannen osapuolen 

liikevaihtoon nähden.  

 8. Siirretään komissiolle valta täydentää 

tätä asetusta hyväksymällä tässä 

alakohdassa tarkoitetut tekniset 

sääntelystandardit asetuksen (EU) 

N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti. 

[1] Komission asetus (EY) N:o 1126/2008, 

annettu 3 päivänä marraskuuta 2008, 

tiettyjen kansainvälisten 

tilinpäätösstandardien hyväksymisestä 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti 

(EUVL L 320, 29.11.2008, s. 1). [2] 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä 

toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden 

markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY 

ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta 

(EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349–496). 

Or. en 

 


