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Pakeitimas 124 

Fulvio Martusciello 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

Pirma antraštinė dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Pasiūlymas dėl 

EUROPOS PARLAMENTO IR 

TARYBOS REGLAMENTO 

dėl sistemos tvariam investavimui 

palengvinti 

(Tekstas svarbus EEE) 

Pasiūlymas dėl 

EUROPOS PARLAMENTO IR 

TARYBOS REGLAMENTO 

dėl sistemos tvariam finansavimui 

palengvinti 

(Tekstas svarbus EEE) 

Or. en 

 

Pakeitimas 125 

Mireille D'Ornano 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(1) Europos Sąjungos sutarties 3 

straipsnio 3 dalimi siekiama sukurti vidaus 

rinką, kuria būtų skatinamas darnus 

Europos vystymasis, be kita ko, pagrįstas 

subalansuotu ekonomikos augimu ir aukšto 

lygio aplinkos apsauga bei aplinkos 

kokybės gerinimu; 

(1) Europos Sąjungos sutarties 3 

straipsnio 3 dalimi siekiama sukurti vidaus 

rinką, kuria būtų skatinamas darnus 

Europos vystymasis, be kita ko, pagrįstas 

subalansuotu ekonomikos augimu ir aukšto 

lygio aplinkos apsauga bei aplinkos 

kokybės gerinimu. Ekonomikos augimo ir 

aplinkos apsaugos srityse pasiekti 

rezultatai toli gražu neatitinka čia 

nurodytų tikslų; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 126 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 
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1 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(1) Europos Sąjungos sutarties 3 

straipsnio 3 dalimi siekiama sukurti vidaus 

rinką, kuria būtų skatinamas darnus 

Europos vystymasis, be kita ko, pagrįstas 

subalansuotu ekonomikos augimu ir aukšto 

lygio aplinkos apsauga bei aplinkos 

kokybės gerinimu; 

(1) Europos Sąjungos sutarties 3 

straipsnio 3 dalimi siekiama sukurti vidaus 

rinką, kuria būtų skatinamas darnus 

Europos vystymasis, be kita ko, pagrįstas 

subalansuotu ekonomikos augimu, 

socialine pažanga ir aukšto lygio aplinkos 

apsauga bei aplinkos kokybės gerinimu; 

Or. en 

 

Pakeitimas 127 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (3a) 2017 m. lapkričio mėn. Europos 

Parlamentas, Taryba ir Komisija paskelbė 

ir pasirašė Europos socialinių teisių 

ramstį, kuriuo skatinama Europa, kurioje 

išsprendžiamos nedarbo, skurdo ir 

diskriminacijos problemos ir jauniems ir 

pažeidžiamiems asmenims sudaromos 

vienodos galimybės. Išsamų ir nuodugnų 

ramsčio įgyvendinimą gali palengvinti 

finansų srautų suderinimas su pasirinkta 

kryptimi; 

Or. en 

 

Pakeitimas 128 

Mireille D'Ornano 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(4) siekiant užtikrinti ilgalaikį Sąjungos (4) siekiant užtikrinti ilgalaikį Sąjungos 
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ekonomikos konkurencingumą, svarbiausia 

yra tvarumas ir perėjimas prie mažo 

anglies dioksido kiekio technologijų, 

klimato kaitos poveikiui atsparios, išteklius 

efektyviau naudojančios ir žiedinės 

ekonomikos. Tvarumas jau seniai yra 

integruotas į Europos Sąjungos projektą, o 

Sutartyse pripažįstami jo socialiniai ir 

aplinkos aspektai; 

ekonomikos konkurencingumą, svarbiausia 

yra tvarumas ir perėjimas prie mažo 

anglies dioksido kiekio technologijų, 

klimato kaitos poveikiui atsparios, išteklius 

efektyviau naudojančios ir žiedinės 

ekonomikos. Tvarumas jau seniai yra 

integruotas į Europos Sąjungos projektą, o 

Sutartyse pripažįstami jo socialiniai ir 

aplinkos aspektai, bet dėl nuviliančių 

rezultatų socialinėje ir aplinkos plotmėse 

jis vis dar yra trokštamas, bet 

nepasiekiamas dalykas. 

Or. fr 

 

Pakeitimas 129 

Luigi Morgano 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (4a) 2018 m. sausio mėn. Aukšto lygio 

investicijų į socialinę infrastruktūrą 

Europoje darbo grupė paskelbė ataskaitą, 

kurioje apskaičiuota, kad minimalus 

socialinės infrastruktūros investicijų 

atotrūkis ES siekia apie 100–

150 mlrd. EUR per metus, o iš viso 2018–

2030 m. laikotarpiu susidarys daugiau 

kaip 1,5 trln. EUR spraga; 

Or. en 

 

Pakeitimas 130 

Luke Ming Flanagan 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (4a) dideli prekybos susitarimai, kaip 
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antai TPIP, IEPS, JEFTA ir kt., ir dėl jų 

padidėjęs masinis prekių tranzitas gali 

padaryti neigiamą didelį poveikį aplinkai; 

Or. en 

 

Pakeitimas 131 

Stefan Gehrold 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(5) 2016 m. gruodžio mėn. Komisija 

aukšto lygio ekspertų grupei pavedė 

parengti plačią ir išsamią Sąjungos tvaraus 

finansavimo strategiją. Aukšto lygio 

ekspertų grupės 2018 m. sausio 31 d. 

paskelbtoje ataskaitoje24 raginama sukurti 

visoje Sąjungoje galiojančią techniškai 

patikimą klasifikavimo sistemą, kad būtų 

aišku, kuri veikla yra žalioji arba tvari, 

pradedant nuo klimato kaitos švelninimo; 

(5) 2016 m. gruodžio mėn. Komisija 

aukšto lygio ekspertų grupei pavedė 

parengti plačią ir išsamią Sąjungos tvaraus 

finansavimo strategiją. Aukšto lygio 

ekspertų grupės 2018 m. sausio 31 d. 

paskelbtoje ataskaitoje24 raginama sukurti 

visoje Sąjungoje galiojančią techniškai 

patikimą klasifikavimo sistemą, kad būtų 

aišku, kuri veikla yra žalioji arba tvari, 

pradedant nuo žmogaus įtakos klimato 

kaitai mažinimo; 

_________________ _________________ 

24 ES Aukšto lygio ekspertų grupės tvaraus 

finansavimo klausimais galutinė ataskaita, 

Financing a Sustainable European 

Economy, paskelbta 

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

131-sustainable-finance-final-

report_en.pdf. 

24 ES Aukšto lygio ekspertų grupės tvaraus 

finansavimo klausimais galutinė ataskaita, 

Financing a Sustainable European 

Economy, paskelbta 

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

131-sustainable-finance-final-

report_en.pdf. 

Or. de 

 

Pakeitimas 132 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 konstatuojamoji dalis 

 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180131-sustainable-finance-final-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180131-sustainable-finance-final-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180131-sustainable-finance-final-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180131-sustainable-finance-final-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180131-sustainable-finance-final-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180131-sustainable-finance-final-report_en.pdf
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(6) 2018 m. kovo mėn. Komisija 

paskelbė Tvaraus augimo finansavimo 

veiksmų planą25 ir jame išdėstė plataus 

užmojo ir išsamią tvaraus finansavimo 

strategiją. Vienas iš tame veiksmų plane 

nustatytų tikslų – nukreipti kapitalo srautus 

į tvarias investicijas, kad būtų pasiektas 

darnus ir integracinis augimas. 

Svarbiausias ir skubiausias veiksmų plane 

numatytas veiksmas yra sukurti bendrą 

tvarios veiklos rūšių klasifikavimo 

sistemą. Veiksmų plane pripažįstama, jog 

tam, kad kapitalo srautai pasisuktų 

tvaresnės ekonominės veiklos rūšių 

kryptimi, reikia, kad visi vienodai suprastų, 

ką reiškia žodis „tvarus“. Pirmiausia, 

aiškios rekomendacijos, kokios rūšies 

veiklą galima laikyti padedančia siekti 

aplinkos tikslų, turėtų padėti geriau 

informuoti investuotojus apie investicijas, 

kuriomis finansuojama aplinkos atžvilgiu 

tvari ekonominė veikla. Daugiau 

rekomendacijų, kokios rūšies veikla 

padedama siekti kitų tvarumo tikslų, 

įskaitant socialinius tikslus, bus galima 

parengti vėlesniame etape; 

(6) 2018 m. kovo mėn. Komisija 

paskelbė Tvaraus augimo finansavimo 

veiksmų planą25 ir jame išdėstė plataus 

užmojo ir išsamią tvaraus finansavimo 

strategiją. Vienas iš tame veiksmų plane 

nustatytų tikslų – nukreipti kapitalo srautus 

į tvarias investicijas, kad būtų pasiektas 

darnus ir integracinis augimas. 

Svarbiausias ir skubiausias veiksmų plane 

numatytas veiksmas yra sukurti bendrą 

klasifikavimo sistemą ir rodiklius, pagal 

kuriuos būtų galima nustatyti veiklos 

tvarumo laipsnį. Veiksmų plane 

pripažįstama, jog tam, kad kapitalo srautai 

pasisuktų tvaresnės ekonominės veiklos 

rūšių kryptimi, reikia, kad visi vienodai ir 

holistiškai suprastų ekonominės veiklos ir 

investicijų poveikį aplinkos tvarumui ir 

efektyviam išteklių naudojimui. 

Pirmiausia, aiškios rekomendacijos, kokios 

rūšies veiklą galima laikyti padedančia 

siekti aplinkos tikslų, turėtų padėti geriau 

informuoti investuotojus apie investicijas, 

kuriomis finansuojama aplinkos atžvilgiu 

tvari ekonominė veikla. Be to, rengiama 

daugiau rekomendacijų, kokios rūšies 

veikla padedama siekti socialinių tikslų, 

pripažįstant, kad JT darnaus vystymosi 

tikslai (DVT) apima visus tris tvarumo 

ramsčius: aplinkos, socialinį ir ekonominį 

arba valdymo. Tai taip pat atitinka 

2017 m. birželio 20 d. Europos Vadovų 

Tarybos išvadas, kuriomis buvo 

patvirtintas Sąjungos ir valstybių narių 

įsipareigojimas Darbotvarkę iki 2030 m. 

įgyvendinti visapusiškai, nuosekliai, 

išsamiai, integruotai ir veiksmingai; 

________________ ________________ 

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

Or. en 
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Pagrindimas 

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 

 

Pakeitimas 133 

Elena Gentile 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(6) 2018 m. kovo mėn. Komisija 

paskelbė Tvaraus augimo finansavimo 

veiksmų planą25 ir jame išdėstė plataus 

užmojo ir išsamią tvaraus finansavimo 

strategiją. Vienas iš tame veiksmų plane 

nustatytų tikslų – nukreipti kapitalo srautus 

į tvarias investicijas, kad būtų pasiektas 

darnus ir integracinis augimas. 

Svarbiausias ir skubiausias veiksmų plane 

numatytas veiksmas yra sukurti bendrą 

tvarios veiklos rūšių klasifikavimo 

sistemą. Veiksmų plane pripažįstama, jog 

tam, kad kapitalo srautai pasisuktų 

tvaresnės ekonominės veiklos rūšių 

kryptimi, reikia, kad visi vienodai suprastų, 

ką reiškia žodis „tvarus“. Pirmiausia, 

aiškios rekomendacijos, kokios rūšies 

veiklą galima laikyti padedančia siekti 

aplinkos tikslų, turėtų padėti geriau 

informuoti investuotojus apie investicijas, 

kuriomis finansuojama aplinkos atžvilgiu 

tvari ekonominė veikla. Daugiau 

rekomendacijų, kokios rūšies veikla 

padedama siekti kitų tvarumo tikslų, 

įskaitant socialinius tikslus, bus galima 

parengti vėlesniame etape; 

(6) 2018 m. kovo mėn. Komisija 

paskelbė Tvaraus augimo finansavimo 

veiksmų planą25 ir jame išdėstė plataus 

užmojo ir išsamią tvaraus finansavimo 

strategiją. Vienas iš tame veiksmų plane 

nustatytų tikslų – nukreipti kapitalo srautus 

į tvarias investicijas, kad būtų pasiektas 

darnus ir integracinis augimas. Svarbiausi 

ir skubiausi veiksmų plane numatyti 

veiksmai yra sukurti bendrą klasifikavimo 

sistemą ir rodiklius, pagal kuriuos būtų 

galima nustatyti tvarios veiklos rūšis. 

Veiksmų plane pripažįstama, jog tam, kad 

kapitalo srautai pasisuktų tvaresnės 

ekonominės veiklos rūšių kryptimi, reikia, 

kad visi vienodai ir holistiškai suprastų 

ekonominės veiklos ir investicijų poveikį 

aplinkos ir socialiniam tvarumui ir 

efektyviam išteklių naudojimui. 

Pirmiausia, aiškios rekomendacijos, kokios 

rūšies veiklą galima laikyti padedančia 

siekti aplinkos tikslų, turėtų padėti geriau 

informuoti investuotojus apie investicijas, 

kuriomis finansuojama tvari ekonominė 

veikla. Daugiau rekomendacijų, kokios 

rūšies veikla padedama siekti kitų tvarumo 
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tikslų, įskaitant socialinius tikslus, bus 

galima parengti vėlesniame etape; 

________________ ________________ 

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

Or. en 

 

Pakeitimas 134 

Anne Sander 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(6) 2018 m. kovo mėn. Komisija 

paskelbė Tvaraus augimo finansavimo 

veiksmų planą25 ir jame išdėstė plataus 

užmojo ir išsamią tvaraus finansavimo 

strategiją. Vienas iš tame veiksmų plane 

nustatytų tikslų – nukreipti kapitalo srautus 

į tvarias investicijas, kad būtų pasiektas 

darnus ir integracinis augimas. 

Svarbiausias ir skubiausias veiksmų plane 

numatytas veiksmas yra sukurti bendrą 

tvarios veiklos rūšių klasifikavimo 

sistemą. Veiksmų plane pripažįstama, jog 

tam, kad kapitalo srautai pasisuktų 

tvaresnės ekonominės veiklos rūšių 

kryptimi, reikia, kad visi vienodai suprastų, 

ką reiškia žodis „tvarus“. Pirmiausia, 

aiškios rekomendacijos, kokios rūšies 

veiklą galima laikyti padedančia siekti 

aplinkos tikslų, turėtų padėti geriau 

informuoti investuotojus apie investicijas, 

kuriomis finansuojama aplinkos atžvilgiu 

tvari ekonominė veikla. Daugiau 

rekomendacijų, kokios rūšies veikla 

padedama siekti kitų tvarumo tikslų, 

įskaitant socialinius tikslus, bus galima 

parengti vėlesniame etape; 

(6) 2018 m. kovo mėn. Komisija 

paskelbė Tvaraus augimo finansavimo 

veiksmų planą25 ir jame išdėstė plataus 

užmojo ir išsamią tvaraus finansavimo 

strategiją. Vienas iš tame veiksmų plane 

nustatytų tikslų – nukreipti kapitalo srautus 

į tvarias investicijas, kad būtų pasiektas 

darnus ir integracinis augimas. 

Svarbiausias ir skubiausias veiksmų plane 

numatytas veiksmas yra sukurti bendrą 

klasifikavimo sistemą ir rodiklius, pagal 

kuriuos būtų galima įvertinti tvarios 

veiklos anglies pėdsaką. Veiksmų plane 

pripažįstama, jog tam, kad kapitalo srautai 

pasisuktų tvaresnės ekonominės veiklos 

rūšių kryptimi, reikia, kad visi vienodai 

suprastų, ką reiškia žodis „tvarus“. 

Pirmiausia, aiškios rekomendacijos, kokios 

rūšies veiklą galima laikyti padedančia 

siekti aplinkos tikslų, turėtų padėti geriau 

informuoti investuotojus apie investicijas, 

kuriomis finansuojama aplinkos atžvilgiu 

tvari ekonominė veikla. Daugiau 

rekomendacijų, kokios rūšies veikla 

padedama siekti kitų tvarumo tikslų, 

įskaitant socialinius tikslus, bus galima 

parengti vėlesniame etape; 

________________ ________________ 

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

 

Pakeitimas 135 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(6) 2018 m. kovo mėn. Komisija 

paskelbė Tvaraus augimo finansavimo 

veiksmų planą25 ir jame išdėstė plataus 

užmojo ir išsamią tvaraus finansavimo 

strategiją. Vienas iš tame veiksmų plane 

nustatytų tikslų – nukreipti kapitalo srautus 

į tvarias investicijas, kad būtų pasiektas 

darnus ir integracinis augimas. 

Svarbiausias ir skubiausias veiksmų plane 

numatytas veiksmas yra sukurti bendrą 

tvarios veiklos rūšių klasifikavimo sistemą. 

Veiksmų plane pripažįstama, jog tam, kad 

kapitalo srautai pasisuktų tvaresnės 

ekonominės veiklos rūšių kryptimi, reikia, 

kad visi vienodai suprastų, ką reiškia žodis 

„tvarus“. Pirmiausia, aiškios 

rekomendacijos, kokios rūšies veiklą 

galima laikyti padedančia siekti aplinkos 

tikslų, turėtų padėti geriau informuoti 

investuotojus apie investicijas, kuriomis 

finansuojama aplinkos atžvilgiu tvari 

ekonominė veikla. Daugiau rekomendacijų, 

kokios rūšies veikla padedama siekti kitų 

tvarumo tikslų, įskaitant socialinius tikslus, 

bus galima parengti vėlesniame etape; 

(6) 2018 m. kovo mėn. Komisija 

paskelbė Tvaraus augimo finansavimo 

veiksmų planą25 ir jame išdėstė plataus 

užmojo ir išsamią tvaraus finansavimo 

strategiją. Vienas iš tame veiksmų plane 

nustatytų tikslų – nukreipti kapitalo srautus 

į tvarias investicijas, kad būtų pasiektas 

darnus ir integracinis augimas. 

Svarbiausias ir skubiausias veiksmų plane 

numatytas veiksmas yra sukurti bendrą 

tvarios veiklos rūšių klasifikavimo sistemą. 

Veiksmų plane pripažįstama, jog tam, kad 

kapitalo srautai pasisuktų tvaresnės 

ekonominės veiklos rūšių kryptimi, reikia, 

kad visi vienodai suprastų, ką reiškia žodis 

„tvarus“. Pirmiausia, aiškios 

rekomendacijos, kokios rūšies veiklą 

galima laikyti padedančia siekti aplinkos 

tikslų, turėtų padėti geriau informuoti 

investuotojus apie investicijas, kuriomis 

finansuojama aplinkos atžvilgiu tvari 

ekonominė veikla. Daugiau rekomendacijų, 

kokios rūšies veikla padedama siekti kitų 

tvarumo tikslų, įskaitant socialinius ir 

valdymo tikslus, reikėtų netrukus parengti 

vėlesniame etape; 

________________ ________________ 

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

Or. en 

 

Pakeitimas 136 

Paul Tang, Pervenche Berès 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

6 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(6) 2018 m. kovo mėn. Komisija 

paskelbė Tvaraus augimo finansavimo 

veiksmų planą25 ir jame išdėstė plataus 

užmojo ir išsamią tvaraus finansavimo 

strategiją. Vienas iš tame veiksmų plane 

nustatytų tikslų – nukreipti kapitalo srautus 

į tvarias investicijas, kad būtų pasiektas 

darnus ir integracinis augimas. 

Svarbiausias ir skubiausias veiksmų plane 

numatytas veiksmas yra sukurti bendrą 

tvarios veiklos rūšių klasifikavimo sistemą. 

Veiksmų plane pripažįstama, jog tam, kad 

kapitalo srautai pasisuktų tvaresnės 

ekonominės veiklos rūšių kryptimi, reikia, 

kad visi vienodai suprastų, ką reiškia žodis 

„tvarus“. Pirmiausia, aiškios 

rekomendacijos, kokios rūšies veiklą 

galima laikyti padedančia siekti aplinkos 

tikslų, turėtų padėti geriau informuoti 

investuotojus apie investicijas, kuriomis 

finansuojama aplinkos atžvilgiu tvari 

ekonominė veikla. Daugiau rekomendacijų, 

kokios rūšies veikla padedama siekti kitų 

tvarumo tikslų, įskaitant socialinius tikslus, 

bus galima parengti vėlesniame etape; 

(6) 2018 m. kovo mėn. Komisija 

paskelbė Tvaraus augimo finansavimo 

veiksmų planą25 ir jame išdėstė plataus 

užmojo ir išsamią tvaraus finansavimo 

strategiją. Vienas iš tame veiksmų plane 

nustatytų tikslų – nukreipti kapitalo srautus 

į tvarias investicijas, kad būtų pasiektas 

darnus ir integracinis augimas. 

Svarbiausias ir skubiausias veiksmų plane 

numatytas veiksmas yra sukurti bendrą 

tvarios veiklos rūšių klasifikavimo sistemą. 

Veiksmų plane pripažįstama, jog tam, kad 

kapitalo srautai pasisuktų tvaresnės 

ekonominės veiklos rūšių kryptimi, reikia, 

kad visi vienodai suprastų, ką reiškia žodis 

„tvarus“. Pirmiausia, aiškios 

rekomendacijos, kokios rūšies veiklą 

galima laikyti padedančia siekti aplinkos 

tikslų, turėtų padėti geriau informuoti 

investuotojus apie investicijas, kuriomis 

finansuojama aplinkos atžvilgiu tvari 

ekonominė veikla. Tuo pat metu reikėtų 

parengti daugiau rekomendacijų, kokios 

rūšies veikla padedama siekti kitų tvarumo 

tikslų, įskaitant socialinius tikslus; 

________________ ________________ 

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

Or. en 

 

Pakeitimas 137 

Mireille D'Ornano 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(6) 2018 m. kovo mėn. Komisija (6) 2018 m. kovo mėn. Komisija 
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paskelbė Tvaraus augimo finansavimo 

veiksmų planą25 ir jame išdėstė plataus 

užmojo ir išsamią tvaraus finansavimo 

strategiją. Vienas iš tame veiksmų plane 

nustatytų tikslų – nukreipti kapitalo srautus 

į tvarias investicijas, kad būtų pasiektas 

darnus ir integracinis augimas. 

Svarbiausias ir skubiausias veiksmų plane 

numatytas veiksmas yra sukurti bendrą 

tvarios veiklos rūšių klasifikavimo sistemą. 

Veiksmų plane pripažįstama, jog tam, kad 

kapitalo srautai pasisuktų tvaresnės 

ekonominės veiklos rūšių kryptimi, reikia, 

kad visi vienodai suprastų, ką reiškia žodis 

„tvarus“. Pirmiausia, aiškios 

rekomendacijos, kokios rūšies veiklą 

galima laikyti padedančia siekti aplinkos 

tikslų, turėtų padėti geriau informuoti 

investuotojus apie investicijas, kuriomis 

finansuojama aplinkos atžvilgiu tvari 

ekonominė veikla. Daugiau rekomendacijų, 

kokios rūšies veikla padedama siekti kitų 

tvarumo tikslų, įskaitant socialinius tikslus, 

bus galima parengti vėlesniame etape; 

paskelbė Tvaraus augimo finansavimo 

veiksmų planą25 ir jame išdėstė tvaraus 

finansavimo strategiją. Vienas iš tame 

veiksmų plane nustatytų tikslų – nukreipti 

kapitalo srautus į tvarias investicijas, kad 

būtų pasiektas darnus ir integracinis 

augimas. Svarbiausias ir skubiausias 

veiksmų plane numatytas veiksmas yra 

sukurti bendrą tvarios veiklos rūšių 

klasifikavimo sistemą. Veiksmų plane 

pripažįstama, jog tam, kad kapitalo srautai 

pasisuktų tvaresnės ekonominės veiklos 

rūšių kryptimi, reikia, kad visi vienodai 

suprastų, ką reiškia žodis „tvarus“. 

Pirmiausia, aiškios rekomendacijos, kokios 

rūšies veiklą galima laikyti padedančia 

siekti aplinkos tikslų, turėtų padėti geriau 

informuoti investuotojus apie investicijas, 

kuriomis finansuojama aplinkos atžvilgiu 

tvari ekonominė veikla. Daugiau 

rekomendacijų, kokios rūšies veikla 

padedama siekti kitų tvarumo tikslų, 

įskaitant socialinius tikslus, bus galima 

parengti vėlesniame etape; 

_________________ _________________ 

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

Or. fr 

 

Pakeitimas 138 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (7a) 2018 m. gegužės 29 d. Europos 

Parlamento ataskaitoje dėl tvaraus 

finansavimo nustatomi svarbiausi 

tvarumo rodiklių ir taksonomijos kaip 

tvaraus investavimo paskatų 

elementai. Nuoseklumą reikėtų užtikrinti 

taikytinais teisės aktais; 
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Or. en 

 

Pakeitimas 139 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (7b) reikėtų pabrėžti ir užtikrinti 

tvaraus finansavimo ir investavimo 

aplinkosaugos, socialinių ir valdymo 

aspektų pusiausvyros išlaikymo svarbą, 

sustiprinant aplinkos apsaugos požiūriu 

jautrų ir socialiai įtraukų tvarų augimą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 140 

Fulvio Martusciello 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (8a) dėl šio iššūkio masto reikia visą 

finansų sistemą ir ekonomiką palaipsniui 

perkelti į padėtį, kurioje jie galėtų veikti 

tvariai. Todėl reikia pradėti plačiai 

naudoti tvarų finansavimą ir atsižvelgti į 

finansinių produktų ir paslaugų, kurios 

yra siūlomos kaip tvarios, poveikį 

darniam vystymuisi; 

Or. en 

 

Pakeitimas 141 

Kay Swinburne 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 a konstatuojamoji dalis (nauja) 



 

PE632.153v01-00 14/169 AM\1172566LT.docx 

LT 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (8a) dėl šio iššūkio masto, dėl kurio 

reikia visą finansų sistemą ir ekonomiką 

perkelti į padėtį, kurioje jos galėtų veikti 

tvariai, reikės imtis veiksmų ir ilgainiui 

daryti pažangą laipsniškai pereinant prie 

tokios padėties; 

Or. en 

 

Pakeitimas 142 

Costas Mavrides 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (8a) dėl šio iššūkio masto reikia visa 

finansų sistema palaipsniui pradėti remti 

ekonomiką, kad ji veiktų tvariai; 

Or. en 

 

Pakeitimas 143 

Miguel Viegas 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(9) siūlyti finansinius produktus, 

kuriais siekiama aplinkos atžvilgiu tvarių 

tikslų, – veiksmingas būdas privačias 

lėšas investuoti į tvarią veiklą. 

Nacionaliniais reikalavimais, taikomais 

finansinius produktus ir įmonės 

obligacijas platinant kaip tvarias 

investicijas, visų pirma reikalavimais, 

nustatomais siekiant atitinkamiems rinkos 

dalyviams leisti taikyti nacionalinį ženklą, 

siekiama didinti investuotojų pasitikėjimą, 

(9) Neseniai Lenkijoje įvykusioje 24-

ojoje Klimato kaitos konferencijoje 

(COP 24) paskelbti rezultatai atspindi iki 

šiol įgyvendintų rinkos priemonių, 

kuriomis siekta išspręsti šią skubią 

klimato kaitos problemą, 

nepakankamumą. Todėl atitinkamai 

būtina nebepaisyti visų iki šiol nustatytų 
aplinkos politikos gairių. Būtina skubiai 

pradėti taikyti nuoseklų reguliavimo 

požiūrį, kuris būtų pagrįstas poreikiu 
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užtikrinti matomumą ir šalinti 

susirūpinimą dėl ekomanipuliavimo. 

Ekomanipuliavimas – tai pastangos įgyti 

nesąžiningą rinkos konkurencinį 

pranašumą finansinį produktą platinant 

kaip palankų aplinkai, nors iš tikrųjų toks 

produktas neatitinka pagrindinių 

aplinkosaugos standartų.. Keletas 

valstybių narių yra įdiegusios ženklinimo 

sistemas. Tos sistemos yra pagrįstos 

skirtingomis taksonomijomis, pagal 

kurias klasifikuojamos aplinkos atžvilgiu 

tvarios ekonominės veiklos rūšys. 

Atsižvelgiant į įsipareigojimus pagal 

Paryžiaus susitarimą ir Sąjungos lygmens 

įsipareigojimus, tikėtina, kad vis daugiau 

valstybių narių nustatys ženklinimo 

sistemas arba kitus rinkos dalyviams 

taikytinus reikalavimus, susijusius su 

finansiniais produktais arba įmonės 

obligacijomis, platinamais kaip aplinkos 

atžvilgiu tvarūs finansiniai produktai arba 

įmonės obligacijos. Siekdamos nustatyti, 

kurias investicijas galima laikyti 

tvariomis, valstybės narės remtųsi savo 

pačių nacionaline taksonomija. Jeigu 

tokie nacionaliniai reikalavimai bus 

grindžiami skirtingais kriterijais, 

taikomais nustatant, kurią ekonominę 

veiklą galima laikyti tvaria aplinkos 

atžvilgiu, investuotojai nebus skatinami 

investuoti kitose valstybės, nes bus 

sudėtinga palyginti įvairias investavimo 

galimybes. Be to, ekonominės veiklos 

vykdytojai, pageidaujantys pritraukti 

investicijų iš visos Sąjungos, turėtų atitikti 

skirtingus įvairių valstybių narių 

kriterijus, kad jų veikla galėtų būti 

laikoma tvaria aplinkos atžvilgiu ir jai 

galėtų būti suteikti įvairūs ženklai. Taigi 

nesant vienodų kriterijų, didės 

ekonominės veiklos vykdytojų sąnaudos ir 

jiems kils didžiulių kliūčių, dėl to tvarioms 

investicijoms bus sunkiau patekti į 

tarptautines kapitalo rinkas. Manoma, 

kad kliūtys, neleidžiančios patekti į 

tarptautines kapitalo rinkas ir gauti lėšų 

tvariems projektams, didės. Todėl visoje 

užtikrinti viešą strateginių sektorių, pvz., 

energijos, bankų ir transporto, 

atsakomybę. Akivaizdu, kad tol, kol nebus 

įgyvendintos šios sąlygos, išmetamas 

anglies dioksido kiekis niekada 

pakankami nesumažės, kad būtų pasiektas 

mūsų planetos išlikimui būtinas anglies 

dioksido poveikio neutralizavimas; 
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Sąjungoje reikėtų suderinti kriterijus, 

pagal kuriuos būtų nustatoma, ar 

ekonominė veikla yra tvari aplinkos 

atžvilgiu, kad būtų pašalintos vidaus 

rinkos veikimo kliūtys ir tų kliūčių nekiltų 

ateityje. Kriterijus suderinus, ekonominės 

veiklos vykdytojams bus lengviau gauti 

lėšų savo žaliajai veiklai, vykdomai 

tarptautiniu mastu, nes jų ekonominę 

veiklą bus galima palyginti pagal 

vienodus kriterijus ir ją pasirinkti kaip 

pagrindinį turtą aplinkos atžvilgiu 

tvarioms investicijoms. Todėl bus lengviau 

pritraukti investicijų iš kitų Sąjungos 

valstybių narių; 

Or. pt 

Pakeitimas 144 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(9) siūlyti finansinius produktus, 

kuriais siekiama aplinkos atžvilgiu tvarių 

tikslų, – veiksmingas būdas privačias lėšas 

investuoti į tvarią veiklą. Nacionaliniais 

reikalavimais, taikomais finansinius 

produktus ir įmonės obligacijas platinant 

kaip tvarias investicijas, visų pirma 

reikalavimais, nustatomais siekiant 

atitinkamiems rinkos dalyviams leisti 

taikyti nacionalinį ženklą, siekiama didinti 

investuotojų pasitikėjimą, užtikrinti 

matomumą ir šalinti susirūpinimą dėl 

ekomanipuliavimo. Ekomanipuliavimas – 

tai pastangos įgyti nesąžiningą rinkos 

konkurencinį pranašumą finansinį 

produktą platinant kaip palankų aplinkai, 

nors iš tikrųjų toks produktas neatitinka 

pagrindinių aplinkosaugos standartų. 
Keletas valstybių narių yra įdiegusios 

ženklinimo sistemas. Tos sistemos yra 

pagrįstos skirtingomis taksonomijomis, 

pagal kurias klasifikuojamos aplinkos 

(9) siūlyti finansinius produktus, 

kuriais siekiama aplinkos ir ekonomikos 

atžvilgiu tvarių tikslų, – veiksmingas būdas 

privačias lėšas laipsniškai investuoti į 

tvarią veiklą. Nacionaliniais reikalavimais, 

taikomais finansinius produktus ir įmonės 

obligacijas platinant kaip tvarias 

investicijas, visų pirma reikalavimais, 

nustatomais siekiant atitinkamiems rinkos 

dalyviams leisti taikyti nacionalinį ženklą, 

siekiama didinti investuotojų pasitikėjimą, 

užtikrinti matomumą ir šalinti susirūpinimą 

dėl ekomanipuliavimo. Keletas valstybių 

narių yra įdiegusios ženklinimo sistemas. 

Tos sistemos yra pagrįstos skirtingomis 

taksonomijomis, pagal kurias 

klasifikuojamos aplinkos atžvilgiu tvarios 

ekonominės veiklos rūšys. Jeigu tokie 

nacionaliniai reikalavimai bus grindžiami 

skirtingais kriterijais, taikomais nustatant, 

kurią ekonominę veiklą galima laikyti 

tvaria aplinkos atžvilgiu, investuotojai 
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atžvilgiu tvarios ekonominės veiklos rūšys. 

Atsižvelgiant į įsipareigojimus pagal 

Paryžiaus susitarimą ir Sąjungos lygmens 

įsipareigojimus, tikėtina, kad vis daugiau 

valstybių narių nustatys ženklinimo 

sistemas arba kitus rinkos dalyviams 

taikytinus reikalavimus, susijusius su 

finansiniais produktais arba įmonės 

obligacijomis, platinamais kaip aplinkos 

atžvilgiu tvarūs finansiniai produktai arba 

įmonės obligacijos. Siekdamos nustatyti, 

kurias investicijas galima laikyti 

tvariomis, valstybės narės remtųsi savo 

pačių nacionaline taksonomija. Jeigu 

tokie nacionaliniai reikalavimai bus 

grindžiami skirtingais kriterijais, taikomais 

nustatant, kurią ekonominę veiklą galima 

laikyti tvaria aplinkos atžvilgiu, 

investuotojai nebus skatinami investuoti 

kitose valstybės, nes bus sudėtinga 

palyginti įvairias investavimo galimybes. 

Be to, ekonominės veiklos vykdytojai, 

pageidaujantys pritraukti investicijų iš 

visos Sąjungos, turėtų atitikti skirtingus 

įvairių valstybių narių kriterijus, kad jų 

veikla galėtų būti laikoma tvaria aplinkos 

atžvilgiu ir jai galėtų būti suteikti įvairūs 

ženklai. Taigi nesant vienodų kriterijų, 

didės ekonominės veiklos vykdytojų 

sąnaudos ir jiems kils didžiulių kliūčių, dėl 

to tvarioms investicijoms bus sunkiau 

patekti į tarptautines kapitalo rinkas. 

Manoma, kad kliūtys, neleidžiančios 

patekti į tarptautines kapitalo rinkas ir gauti 

lėšų tvariems projektams, didės. Todėl 

visoje Sąjungoje reikėtų suderinti 

kriterijus, pagal kuriuos būtų nustatoma, ar 

ekonominė veikla yra tvari aplinkos 

atžvilgiu, kad būtų pašalintos vidaus rinkos 

veikimo kliūtys ir tų kliūčių nekiltų 

ateityje. Kriterijus suderinus, ekonominės 

veiklos vykdytojams bus lengviau gauti 

lėšų savo žaliajai veiklai, vykdomai 

tarptautiniu mastu, nes jų ekonominę 

veiklą bus galima palyginti pagal vienodus 

kriterijus ir ją pasirinkti kaip pagrindinį 

turtą aplinkos atžvilgiu tvarioms 

investicijoms. Todėl bus lengviau pritraukti 

nebus skatinami investuoti kitose 

valstybės, nes bus sudėtinga palyginti 

įvairias investavimo galimybes. Be to, 

ekonominės veiklos vykdytojai, 

pageidaujantys pritraukti investicijų iš 

visos Sąjungos, turėtų atitikti skirtingus 

įvairių valstybių narių kriterijus, kad jų 

veikla galėtų būti laikoma tvaria aplinkos 

atžvilgiu ir jai galėtų būti suteikti įvairūs 

ženklai. Taigi nesant vienodų kriterijų, 

didės ekonominės veiklos vykdytojų 

sąnaudos ir jiems kils didžiulių kliūčių, dėl 

to tvarioms investicijoms bus sunkiau 

patekti į tarptautines kapitalo rinkas. 

Manoma, kad kliūtys, neleidžiančios 

patekti į tarptautines kapitalo rinkas ir gauti 

lėšų tvariems projektams, didės. Todėl 

visoje Sąjungoje reikėtų laipsniškai 

suderinti kriterijus, pagal kuriuos būtų 

nustatoma, ar ekonominė veikla yra tvari 

aplinkos ir ekonomikos atžvilgiu, kad būtų 

pašalintos vidaus rinkos veikimo kliūtys ir 

tų kliūčių nekiltų ateityje. Kriterijus 

suderinus, ekonominės veiklos 

vykdytojams bus lengviau gauti lėšų savo 

žaliajai veiklai, vykdomai tarptautiniu 

mastu, nes jų ekonominę veiklą bus galima 

palyginti pagal vienodus kriterijus ir ją 

pasirinkti kaip pagrindinį turtą aplinkos 

atžvilgiu tvarioms investicijoms. Todėl bus 

lengviau pritraukti investicijų iš kitų 

Sąjungos valstybių narių; 
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investicijų iš kitų Sąjungos valstybių narių; 

Or. en 

 

Pakeitimas 145 

Elena Gentile 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(9) siūlyti finansinius produktus, 

kuriais siekiama aplinkos atžvilgiu tvarių 

tikslų, – veiksmingas būdas privačias lėšas 

investuoti į tvarią veiklą. Nacionaliniais 

reikalavimais, taikomais finansinius 

produktus ir įmonės obligacijas platinant 

kaip tvarias investicijas, visų pirma 

reikalavimais, nustatomais siekiant 

atitinkamiems rinkos dalyviams leisti 

taikyti nacionalinį ženklą, siekiama didinti 

investuotojų pasitikėjimą, užtikrinti 

matomumą ir šalinti susirūpinimą dėl 

ekomanipuliavimo. Ekomanipuliavimas – 

tai pastangos įgyti nesąžiningą rinkos 

konkurencinį pranašumą finansinį produktą 

platinant kaip palankų aplinkai, nors iš 

tikrųjų toks produktas neatitinka 

pagrindinių aplinkosaugos standartų. 

Keletas valstybių narių yra įdiegusios 

ženklinimo sistemas. Tos sistemos yra 

pagrįstos skirtingomis taksonomijomis, 

pagal kurias klasifikuojamos aplinkos 

atžvilgiu tvarios ekonominės veiklos rūšys. 

Atsižvelgiant į įsipareigojimus pagal 

Paryžiaus susitarimą ir Sąjungos lygmens 

įsipareigojimus, tikėtina, kad vis daugiau 

valstybių narių nustatys ženklinimo 

sistemas arba kitus rinkos dalyviams 

taikytinus reikalavimus, susijusius su 

finansiniais produktais arba įmonės 

obligacijomis, platinamais kaip aplinkos 

atžvilgiu tvarūs finansiniai produktai arba 

įmonės obligacijos. Siekdamos nustatyti, 

kurias investicijas galima laikyti tvariomis, 

(9) siūlyti finansinius produktus ir 

paslaugas, kuriais siekiama aplinkos 

atžvilgiu tvarių tikslų, – veiksmingas būdas 

privačias lėšas investuoti ir laipsniškai 

nukreipti į tvarią veiklą. Nacionaliniais 

reikalavimais, taikomais finansinius 

produktus ir įmonės obligacijas platinant 

kaip tvarias investicijas, visų pirma 

reikalavimais, nustatomais siekiant 

atitinkamiems rinkos dalyviams leisti 

taikyti nacionalinį ženklą, siekiama didinti 

investuotojų pasitikėjimą, užtikrinti 

matomumą ir šalinti susirūpinimą dėl 

ekomanipuliavimo. Ekomanipuliavimas – 

tai pastangos įgyti nesąžiningą rinkos 

konkurencinį pranašumą finansinį produktą 

platinant kaip palankų aplinkai, nors iš 

tikrųjų toks produktas neatitinka 

pagrindinių aplinkosaugos standartų. 

Keletas valstybių narių yra įdiegusios 

ženklinimo sistemas. Tos sistemos yra 

pagrįstos skirtingomis taksonomijomis, 

pagal kurias klasifikuojamos aplinkos 

atžvilgiu tvarios ekonominės veiklos rūšys. 

Atsižvelgiant į įsipareigojimus pagal 

Paryžiaus susitarimą ir Sąjungos lygmens 

įsipareigojimus, tikėtina, kad vis daugiau 

valstybių narių nustatys ženklinimo 

sistemas arba kitus rinkos dalyviams 

taikytinus reikalavimus, susijusius su 

finansiniais produktais arba įmonės 

obligacijomis, platinamais kaip aplinkos 

atžvilgiu tvarūs finansiniai produktai arba 

įmonės obligacijos. Siekdamos nustatyti, 
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valstybės narės remtųsi savo pačių 

nacionaline taksonomija. Jeigu tokie 

nacionaliniai reikalavimai bus grindžiami 

skirtingais kriterijais, taikomais nustatant, 

kurią ekonominę veiklą galima laikyti 

tvaria aplinkos atžvilgiu, investuotojai 

nebus skatinami investuoti kitose 

valstybės, nes bus sudėtinga palyginti 

įvairias investavimo galimybes. Be to, 

ekonominės veiklos vykdytojai, 

pageidaujantys pritraukti investicijų iš 

visos Sąjungos, turėtų atitikti skirtingus 

įvairių valstybių narių kriterijus, kad jų 

veikla galėtų būti laikoma tvaria aplinkos 

atžvilgiu ir jai galėtų būti suteikti įvairūs 

ženklai. Taigi nesant vienodų kriterijų, 

didės ekonominės veiklos vykdytojų 

sąnaudos ir jiems kils didžiulių kliūčių, dėl 

to tvarioms investicijoms bus sunkiau 

patekti į tarptautines kapitalo rinkas. 

Manoma, kad kliūtys, neleidžiančios 

patekti į tarptautines kapitalo rinkas ir gauti 

lėšų tvariems projektams, didės. Todėl 

visoje Sąjungoje reikėtų suderinti 

kriterijus, pagal kuriuos būtų nustatoma, ar 

ekonominė veikla yra tvari aplinkos 

atžvilgiu, kad būtų pašalintos vidaus rinkos 

veikimo kliūtys ir tų kliūčių nekiltų 

ateityje. Kriterijus suderinus, ekonominės 

veiklos vykdytojams bus lengviau gauti 

lėšų savo žaliajai veiklai, vykdomai 

tarptautiniu mastu, nes jų ekonominę 

veiklą bus galima palyginti pagal vienodus 

kriterijus ir ją pasirinkti kaip pagrindinį 

turtą aplinkos atžvilgiu tvarioms 

investicijoms. Todėl bus lengviau pritraukti 

investicijų iš kitų Sąjungos valstybių narių; 

kurias investicijas galima laikyti tvariomis, 

valstybės narės remtųsi savo pačių 

nacionaline taksonomija. Jeigu tokie 

nacionaliniai reikalavimai bus grindžiami 

skirtingais kriterijais, taikomais nustatant, 

kurią ekonominę veiklą galima laikyti 

tvaria aplinkos atžvilgiu, investuotojai 

nebus skatinami investuoti kitose 

valstybės, nes bus sudėtinga palyginti 

įvairias investavimo galimybes. Be to, 

ekonominės veiklos vykdytojai, 

pageidaujantys pritraukti investicijų iš 

visos Sąjungos, turėtų atitikti skirtingus 

įvairių valstybių narių kriterijus, kad jų 

veikla galėtų būti laikoma tvaria aplinkos 

atžvilgiu ir jai galėtų būti suteikti įvairūs 

ženklai. Taigi nesant vienodų kriterijų, 

didės ekonominės veiklos vykdytojų 

sąnaudos ir jiems kils didžiulių kliūčių, dėl 

to tvarioms investicijoms bus sunkiau 

patekti į tarptautines kapitalo rinkas. 

Manoma, kad kliūtys, neleidžiančios 

patekti į tarptautines kapitalo rinkas ir gauti 

lėšų tvariems projektams, didės. Todėl 

visoje Sąjungoje reikėtų suderinti 

kriterijus, pagal kuriuos būtų nustatoma, ar 

ekonominė veikla yra tvari aplinkos 

atžvilgiu, kad būtų pašalintos vidaus rinkos 

veikimo kliūtys ir tų kliūčių nekiltų 

ateityje. Kriterijus suderinus, ekonominės 

veiklos vykdytojams bus lengviau gauti 

lėšų savo žaliajai veiklai, vykdomai 

tarptautiniu mastu, nes jų ekonominę 

veiklą bus galima palyginti pagal vienodus 

kriterijus ir ją pasirinkti kaip pagrindinį 

turtą aplinkos atžvilgiu tvarioms 

investicijoms. Todėl bus lengviau pritraukti 

investicijų iš kitų Sąjungos valstybių narių; 

Or. en 

 

Pakeitimas 146 

Mireille D'Ornano 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(9) siūlyti finansinius produktus, 

kuriais siekiama aplinkos atžvilgiu tvarių 

tikslų, – veiksmingas būdas privačias lėšas 

investuoti į tvarią veiklą. Nacionaliniais 

reikalavimais, taikomais finansinius 

produktus ir įmonės obligacijas platinant 

kaip tvarias investicijas, visų pirma 

reikalavimais, nustatomais siekiant 

atitinkamiems rinkos dalyviams leisti 

taikyti nacionalinį ženklą, siekiama didinti 

investuotojų pasitikėjimą, užtikrinti 

matomumą ir šalinti susirūpinimą dėl 

ekomanipuliavimo. Ekomanipuliavimas – 

tai pastangos įgyti nesąžiningą rinkos 

konkurencinį pranašumą finansinį produktą 

platinant kaip palankų aplinkai, nors iš 

tikrųjų toks produktas neatitinka 

pagrindinių aplinkosaugos standartų. 

Keletas valstybių narių yra įdiegusios 

ženklinimo sistemas. Tos sistemos yra 

pagrįstos skirtingomis taksonomijomis, 

pagal kurias klasifikuojamos aplinkos 

atžvilgiu tvarios ekonominės veiklos rūšys. 

Atsižvelgiant į įsipareigojimus pagal 

Paryžiaus susitarimą ir Sąjungos lygmens 

įsipareigojimus, tikėtina, kad vis daugiau 

valstybių narių nustatys ženklinimo 

sistemas arba kitus rinkos dalyviams 

taikytinus reikalavimus, susijusius su 

finansiniais produktais arba įmonės 

obligacijomis, platinamais kaip aplinkos 

atžvilgiu tvarūs finansiniai produktai arba 

įmonės obligacijos. Siekdamos nustatyti, 

kurias investicijas galima laikyti tvariomis, 

valstybės narės remtųsi savo pačių 

nacionaline taksonomija. Jeigu tokie 

nacionaliniai reikalavimai bus grindžiami 

skirtingais kriterijais, taikomais nustatant, 

kurią ekonominę veiklą galima laikyti 

tvaria aplinkos atžvilgiu, investuotojai 

nebus skatinami investuoti kitose 

valstybės, nes bus sudėtinga palyginti 

įvairias investavimo galimybes. Be to, 

ekonominės veiklos vykdytojai, 

pageidaujantys pritraukti investicijų iš 

(9) siūlyti finansinius produktus, 

kuriais siekiama aplinkos atžvilgiu tvarių 

tikslų, – veiksmingas būdas privačias lėšas 

investuoti į tvarią veiklą. Nacionaliniais 

reikalavimais, taikomais finansinius 

produktus ir įmonės obligacijas platinant 

kaip tvarias investicijas, visų pirma 

reikalavimais, nustatomais siekiant 

atitinkamiems rinkos dalyviams leisti 

taikyti nacionalinį ženklą, siekiama didinti 

investuotojų pasitikėjimą, užtikrinti 

matomumą ir šalinti susirūpinimą dėl 

ekomanipuliavimo. Ekomanipuliavimas – 

tai pastangos įgyti nesąžiningą rinkos 

konkurencinį pranašumą finansinį produktą 

platinant kaip palankų aplinkai, nors iš 

tikrųjų toks produktas neatitinka 

pagrindinių aplinkosaugos standartų. 

Keletas valstybių narių yra įdiegusios 

ženklinimo sistemas. Tos sistemos yra 

pagrįstos skirtingomis taksonomijomis, 

pagal kurias klasifikuojamos aplinkos 

atžvilgiu tvarios ekonominės veiklos rūšys. 

Atsižvelgiant į įsipareigojimus pagal 

Paryžiaus susitarimą ir Sąjungos lygmens 

įsipareigojimus, gali būti, kad vis daugiau 

valstybių narių nustatys ženklinimo 

sistemas arba kitus rinkos dalyviams 

taikytinus reikalavimus, susijusius su 

finansiniais produktais arba įmonės 

obligacijomis, platinamais kaip aplinkos 

atžvilgiu tvarūs finansiniai produktai arba 

įmonės obligacijos. Siekdamos nustatyti, 

kurias investicijas galima laikyti tvariomis, 

valstybės narės remtųsi savo pačių 

nacionaline taksonomija. Jeigu tokie 

nacionaliniai reikalavimai bus grindžiami 

skirtingais kriterijais, taikomais nustatant, 

kurią ekonominę veiklą galima laikyti 

tvaria aplinkos atžvilgiu, investuotojai 

nebus skatinami investuoti kitose 

valstybės, nes bus sudėtinga palyginti 

įvairias investavimo galimybes. Be to, 

ekonominės veiklos vykdytojai, 

pageidaujantys pritraukti investicijų iš 
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visos Sąjungos, turėtų atitikti skirtingus 

įvairių valstybių narių kriterijus, kad jų 

veikla galėtų būti laikoma tvaria aplinkos 

atžvilgiu ir jai galėtų būti suteikti įvairūs 

ženklai. Taigi nesant vienodų kriterijų, 

didės ekonominės veiklos vykdytojų 

sąnaudos ir jiems kils didžiulių kliūčių, dėl 

to tvarioms investicijoms bus sunkiau 

patekti į tarptautines kapitalo rinkas. 

Manoma, kad kliūtys, neleidžiančios 

patekti į tarptautines kapitalo rinkas ir gauti 

lėšų tvariems projektams, didės. Todėl 

visoje Sąjungoje reikėtų suderinti 

kriterijus, pagal kuriuos būtų nustatoma, ar 

ekonominė veikla yra tvari aplinkos 

atžvilgiu, kad būtų pašalintos vidaus rinkos 

veikimo kliūtys ir tų kliūčių nekiltų 

ateityje. Kriterijus suderinus, ekonominės 

veiklos vykdytojams bus lengviau gauti 

lėšų savo žaliajai veiklai, vykdomai 

tarptautiniu mastu, nes jų ekonominę 

veiklą bus galima palyginti pagal vienodus 

kriterijus ir ją pasirinkti kaip pagrindinį 

turtą aplinkos atžvilgiu tvarioms 

investicijoms. Todėl bus lengviau pritraukti 

investicijų iš kitų Sąjungos valstybių narių; 

visos Sąjungos, turėtų atitikti skirtingus 

įvairių valstybių narių kriterijus, kad jų 

veikla galėtų būti laikoma tvaria aplinkos 

atžvilgiu ir jai galėtų būti suteikti įvairūs 

ženklai. Taigi nesant vienodų kriterijų, 

didės ekonominės veiklos vykdytojų 

sąnaudos ir jiems kils didžiulių kliūčių, dėl 

to tvarioms investicijoms bus sunkiau 

patekti į tarptautines kapitalo rinkas. 

Manoma, kad kliūtys, neleidžiančios 

patekti į tarptautines kapitalo rinkas ir gauti 

lėšų tvariems projektams, didės. Todėl 

visoje Sąjungoje ieškant sprendimo būtų 

galima suderinti kriterijus, pagal kuriuos 

būtų nustatoma, ar ekonominė veikla yra 

tvari aplinkos atžvilgiu, kad būtų pašalintos 

vidaus rinkos veikimo kliūtys ir tų kliūčių 

nekiltų ateityje. Kriterijus suderinus, 

ekonominės veiklos vykdytojams bus 

lengviau gauti lėšų savo žaliajai veiklai, 

vykdomai tarptautiniu mastu, nes jų 

ekonominę veiklą bus galima palyginti 

pagal vienodus kriterijus ir ją pasirinkti 

kaip pagrindinį turtą aplinkos atžvilgiu 

tvarioms investicijoms. Todėl bus lengviau 

pritraukti investicijų iš kitų Sąjungos 

valstybių narių; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 147 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(9) siūlyti finansinius produktus, 

kuriais siekiama aplinkos atžvilgiu tvarių 

tikslų, – veiksmingas būdas privačias lėšas 

investuoti į tvarią veiklą. Nacionaliniais 

reikalavimais, taikomais finansinius 

produktus ir įmonės obligacijas platinant 

kaip tvarias investicijas, visų pirma 

reikalavimais, nustatomais siekiant 

(9) siūlyti finansinius produktus, kurie 

yra siūlomi rinkoje ir kuriais siekiama 

aplinkos atžvilgiu tvarių tikslų, – 

veiksmingas būdas privačias lėšas 

investuoti į tvarią veiklą. Nacionaliniais 

reikalavimais, taikomais finansinius 

produktus ir įmonės obligacijas platinant 

kaip tvarias investicijas, visų pirma 
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atitinkamiems rinkos dalyviams leisti 

taikyti nacionalinį ženklą, siekiama didinti 

investuotojų pasitikėjimą, užtikrinti 

matomumą ir šalinti susirūpinimą dėl 

ekomanipuliavimo. Ekomanipuliavimas – 

tai pastangos įgyti nesąžiningą rinkos 

konkurencinį pranašumą finansinį produktą 

platinant kaip palankų aplinkai, nors iš 

tikrųjų toks produktas neatitinka 

pagrindinių aplinkosaugos standartų. 

Keletas valstybių narių yra įdiegusios 

ženklinimo sistemas. Tos sistemos yra 

pagrįstos skirtingomis taksonomijomis, 

pagal kurias klasifikuojamos aplinkos 

atžvilgiu tvarios ekonominės veiklos rūšys. 

Atsižvelgiant į įsipareigojimus pagal 

Paryžiaus susitarimą ir Sąjungos lygmens 

įsipareigojimus, tikėtina, kad vis daugiau 

valstybių narių nustatys ženklinimo 

sistemas arba kitus rinkos dalyviams 

taikytinus reikalavimus, susijusius su 

finansiniais produktais arba įmonės 

obligacijomis, platinamais kaip aplinkos 

atžvilgiu tvarūs finansiniai produktai arba 

įmonės obligacijos. Siekdamos nustatyti, 

kurias investicijas galima laikyti tvariomis, 

valstybės narės remtųsi savo pačių 

nacionaline taksonomija. Jeigu tokie 

nacionaliniai reikalavimai bus grindžiami 

skirtingais kriterijais, taikomais nustatant, 

kurią ekonominę veiklą galima laikyti 

tvaria aplinkos atžvilgiu, investuotojai 

nebus skatinami investuoti kitose 

valstybės, nes bus sudėtinga palyginti 

įvairias investavimo galimybes. Be to, 

ekonominės veiklos vykdytojai, 

pageidaujantys pritraukti investicijų iš 

visos Sąjungos, turėtų atitikti skirtingus 

įvairių valstybių narių kriterijus, kad jų 

veikla galėtų būti laikoma tvaria aplinkos 

atžvilgiu ir jai galėtų būti suteikti įvairūs 

ženklai. Taigi nesant vienodų kriterijų, 

didės ekonominės veiklos vykdytojų 

sąnaudos ir jiems kils didžiulių kliūčių, dėl 

to tvarioms investicijoms bus sunkiau 

patekti į tarptautines kapitalo rinkas. 

Manoma, kad kliūtys, neleidžiančios 

patekti į tarptautines kapitalo rinkas ir gauti 

reikalavimais, nustatomais siekiant 

atitinkamiems rinkos dalyviams leisti 

taikyti nacionalinį ženklą, siekiama didinti 

investuotojų pasitikėjimą, užtikrinti 

matomumą ir šalinti susirūpinimą dėl 

ekomanipuliavimo. Ekomanipuliavimas – 

tai pastangos įgyti nesąžiningą rinkos 

konkurencinį pranašumą finansinį produktą 

platinant kaip palankų aplinkai, nors iš 

tikrųjų toks produktas neatitinka 

pagrindinių aplinkosaugos standartų. 

Keletas valstybių narių yra įdiegusios 

ženklinimo sistemas. Tos sistemos yra 

pagrįstos skirtingomis taksonomijomis, 

pagal kurias klasifikuojamos aplinkos 

atžvilgiu tvarios ekonominės veiklos rūšys. 

Atsižvelgiant į įsipareigojimus pagal 

Paryžiaus susitarimą ir Sąjungos lygmens 

įsipareigojimus, tikėtina, kad vis daugiau 

valstybių narių nustatys ženklinimo 

sistemas arba kitus rinkos dalyviams 

taikytinus reikalavimus, susijusius su 

finansiniais produktais arba įmonės 

obligacijomis, platinamais kaip aplinkos 

atžvilgiu tvarūs finansiniai produktai arba 

įmonės obligacijos. Siekdamos nustatyti, 

kurias investicijas galima laikyti tvariomis, 

valstybės narės remtųsi savo pačių 

nacionaline taksonomija. Jeigu tokie 

nacionaliniai reikalavimai bus grindžiami 

skirtingais kriterijais, taikomais nustatant, 

kurią ekonominę veiklą galima laikyti 

tvaria aplinkos atžvilgiu, investuotojai 

nebus skatinami investuoti kitose 

valstybės, nes bus sudėtinga palyginti 

įvairias investavimo galimybes. Be to, 

ekonominės veiklos vykdytojai, 

pageidaujantys pritraukti investicijų iš 

visos Sąjungos, turėtų atitikti skirtingus 

įvairių valstybių narių kriterijus, kad jų 

veikla galėtų būti laikoma tvaria aplinkos 

atžvilgiu ir jai galėtų būti suteikti įvairūs 

ženklai. Taigi nesant vienodų kriterijų, 

didės ekonominės veiklos vykdytojų 

sąnaudos ir jiems kils didžiulių kliūčių, dėl 

to tvarioms investicijoms bus sunkiau 

patekti į tarptautines kapitalo rinkas. 

Manoma, kad kliūtys, neleidžiančios 
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lėšų tvariems projektams, didės. Todėl 

visoje Sąjungoje reikėtų suderinti 

kriterijus, pagal kuriuos būtų nustatoma, ar 

ekonominė veikla yra tvari aplinkos 

atžvilgiu, kad būtų pašalintos vidaus rinkos 

veikimo kliūtys ir tų kliūčių nekiltų 

ateityje. Kriterijus suderinus, ekonominės 

veiklos vykdytojams bus lengviau gauti 

lėšų savo žaliajai veiklai, vykdomai 

tarptautiniu mastu, nes jų ekonominę 

veiklą bus galima palyginti pagal vienodus 

kriterijus ir ją pasirinkti kaip pagrindinį 

turtą aplinkos atžvilgiu tvarioms 

investicijoms. Todėl bus lengviau pritraukti 

investicijų iš kitų Sąjungos valstybių narių; 

patekti į tarptautines kapitalo rinkas ir gauti 

lėšų tvariems projektams, didės. Todėl 

visoje Sąjungoje reikėtų suderinti 

kriterijus, pagal kuriuos būtų nustatoma, ar 

ekonominė veikla yra tvari aplinkos 

atžvilgiu, kad būtų pašalintos vidaus rinkos 

veikimo kliūtys ir tų kliūčių nekiltų 

ateityje. Kriterijus suderinus, ekonominės 

veiklos vykdytojams bus lengviau gauti 

lėšų savo žaliajai veiklai, vykdomai 

tarptautiniu mastu, nes jų ekonominę 

veiklą bus galima palyginti pagal vienodus 

kriterijus ir ją pasirinkti kaip pagrindinį 

turtą aplinkos atžvilgiu tvarioms 

investicijoms. Todėl bus lengviau pritraukti 

investicijų iš kitų Sąjungos valstybių narių; 

Or. en 

 

Pakeitimas 148 

Pavel Poc 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (9a) taksonomijos sistema tvarioms 

investicijoms daryti turėtų pirmiausia 

padėti palengvinti tokios rūšies 

investavimą ir neturėtų būti priverstinio 

investicijų perskirstymo iš kitų projektų 

priemonė. Taksonomijos sistema tvarioms 

investicijoms daryti neturėtų daryti 

esminio poveikio kitų finansavimo 

priemonių buvimui ir (arba) su jomis 

susijusioms sąnaudoms. Reikia 

išnagrinėti, kokį poveikį „tvarios“ 

priemonės gali daryti anksčiau 

įgyvendintoms „netvarioms“ priemonėms. 

Taip pat svarbu nustatyti, kad šis 

reglamentas turėtų būti taikomas tik 

naujoms investicijoms, kad jis negaliotų 

atgaline data; 

Or. en 
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Pagrindimas 

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. 

 

Pakeitimas 149 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (9a) be to, jei tinkama, ženklinant 

finansinius produktus arba įmonių 

obligacijas kaip kenksmingas aplinkai 

remiantis vienodais kriterijais būtų 

pateikiama papildoma rinkos informacija 

apie ekonominę veiklą, kuri daro didelį 

neigiamą poveikį aplinkosaugos tikslams, 

ir privačiosios investicijos finansų rinkoje 

galėtų būtų laipsniškai nukreipiamos į 

aplinkos atžvilgiu neutralią ekonominę 

veiklą, niekaip konkrečiai nepaženklinta, 

arba aplinkos atžvilgiu tvarią ekonominę 

veiklą. Tai taip pat leis Sąjungai ir 

valstybėms narėms nutraukti viešąją 

finansinę paramą investicijoms, kuriomis 

daroma didelė žala aplinkosaugos 

tikslams; 

Or. en 

 

Pakeitimas 150 

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

Elsi Katainen, Petri Sarvamaa 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (9a) siekiant užtikrinti, kad Sąjunga 

įvykdytų savo aplinkos apsaugos ir 

klimato įsipareigojimus, reikia pasitelkti 

privačiąsias investicijas. Tam būtinas 

ilgalaikis planavimas ir reguliavimo 

stabilumas ir nuspėjamumas 

investuotojams. Todėl, siekiant užtikrinti 

nuoseklią tvaraus investavimo politiką šio 

reglamento nuostatas svarbu pagrįsti 

galiojančiais Sąjungos teisės aktais; 

Or. en 

 

Pakeitimas 151 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (9a) tam, kad Sąjunga įvykdytų savo 

aplinkos apsaugos ir klimato 

įsipareigojimus, reikia privačiųjų 

investicijų. Siekiant pasinaudoti 

privačiosiomis investicijomis reikia 

sukurti nuoseklią tvaraus investavimo 

politiką. Tam reikalingas ilgalaikis 

reguliavimo stabilumas ir nuspėjamumas 

investuotojams. Todėl svarbu, kad šio 

reglamento nuostatos būtų grindžiamos 

galiojančiais Sąjungos teisės aktais; 

Or. en 

 

Pakeitimas 152 

Fulvio Martusciello 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(10) be to, jeigu rinkos dalyviai 

investuotojams nepateiks jokio 

paaiškinimo, kaip veikla, į kurią jie 

investuoja, padedama siekti aplinkos tikslų, 

arba jeigu aiškindami, kas yra tvari 

ekonominė veikla, vartos skirtingas 

sąvokas, investuotojams teks 

neproporcinga našta tikrinti ir lyginti tuos 

skirtingus finansinius produktus. Nustatyta, 

kad tai neskatina investuotojų investuoti į 

žaliuosius finansinius produktus. Be to, per 

mažas investuotojų pasitikėjimas daro labai 

žalingą poveikį tvarių investicijų rinkai. 

Taip pat nustatyta, kad nacionalinės 

taisyklės arba rinkos iniciatyvos, kurių 

būtų imamasi šiam klausimui spręsti šalies 

viduje, paskatins vidaus rinkos 

susiskaidymą. Jeigu finansų rinkos dalyviai 

atskleis, kaip finansiniai produktai, jų 

teigimu, esantys palankūs aplinkai, atitinka 

aplinkos tikslus, ir tam taikys bendrus 

visoje Sąjungoje galiojančius kriterijus, 

pagal kuriuos nustatoma, kas yra aplinkos 

atžvilgiu tvari ekonominė veikla, 

investuotojams bus lengviau palyginti 

įvairiose valstybėse esamas aplinkai 

palankaus investavimo galimybes. 

Investuotojai labiau pasitikėdami visoje 

Sąjungoje investuos į žaliuosius produktus, 

taigi geriau veiks vidaus rinka; 

(10) be to, jeigu rinkos dalyviai 

investuotojams neatskleis, kaip veikla, į 

kurią jie investuoja, padedama siekti 

aplinkos tikslų, arba jeigu nustatydami, kas 

yra tvari ekonominė veikla, naudos 

skirtingus duomenis ir kriterijus, 

investuotojams teks neproporcinga našta 

tikrinti ir lyginti tuos skirtingus finansinius 

produktus. Nustatyta, kad tai neskatina 

investuotojų investuoti į tvarius finansinius 

produktus. Be to, per mažas investuotojų 

pasitikėjimas daro labai žalingą poveikį 

tvarių investicijų rinkai. Taip pat nustatyta, 

kad nacionalinės taisyklės arba rinkos 

iniciatyvos, kurių būtų imamasi šiam 

klausimui spręsti šalies viduje, paskatins 

vidaus rinkos susiskaidymą. Jeigu finansų 

rinkos dalyviai atskleis, kaip finansiniai 

produktai, jų teigimu, esantys palankūs 

aplinkai, atitinka aplinkos tikslus, ir tam 

taikys bendrus visoje Sąjungoje 

galiojančius kriterijus, pagal kuriuos 

nustatoma, kas yra aplinkos atžvilgiu tvari 

ekonominė veikla, investuotojams bus 

lengviau palyginti investavimo galimybių 

įvairiose valstybėse poveikį aplinkai. 

Investuotojai labiau pasitikėdami visoje 

Sąjungoje investuos į žaliuosius produktus, 

taigi geriau veiks vidaus rinka; 

Or. en 

 

Pakeitimas 153 

Elena Gentile 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(10) be to, jeigu rinkos dalyviai 

investuotojams nepateiks jokio 

paaiškinimo, kaip veikla, į kurią jie 

(10) be to, jeigu rinkos dalyviai 

investuotojams neatskleis, kaip veikla, į 

kurią jie investuoja, padedama siekti 
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investuoja, padedama siekti aplinkos tikslų, 

arba jeigu aiškindami, kas yra tvari 

ekonominė veikla, vartos skirtingas 

sąvokas, investuotojams teks 

neproporcinga našta tikrinti ir lyginti tuos 

skirtingus finansinius produktus. Nustatyta, 

kad tai neskatina investuotojų investuoti į 

žaliuosius finansinius produktus. Be to, per 

mažas investuotojų pasitikėjimas daro labai 

žalingą poveikį tvarių investicijų rinkai. 

Taip pat nustatyta, kad nacionalinės 

taisyklės arba rinkos iniciatyvos, kurių 

būtų imamasi šiam klausimui spręsti šalies 

viduje, paskatins vidaus rinkos 

susiskaidymą. Jeigu finansų rinkos dalyviai 

atskleis, kaip finansiniai produktai, jų 

teigimu, esantys palankūs aplinkai, atitinka 

aplinkos tikslus, ir tam taikys bendrus 

visoje Sąjungoje galiojančius kriterijus, 

pagal kuriuos nustatoma, kas yra aplinkos 

atžvilgiu tvari ekonominė veikla, 

investuotojams bus lengviau palyginti 

įvairiose valstybėse esamas aplinkai 

palankaus investavimo galimybes. 

Investuotojai labiau pasitikėdami visoje 

Sąjungoje investuos į žaliuosius produktus, 

taigi geriau veiks vidaus rinka; 

aplinkos tikslų, arba jeigu nustatydami, kas 

yra tvari ekonominė veikla, naudos 

skirtingus duomenis ir kriterijus, 

investuotojams teks neproporcinga našta 

tikrinti ir lyginti tuos skirtingus finansinius 

produktus. Nustatyta, kad tai neskatina 

investuotojų investuoti į tvarius finansinius 

produktus. Be to, per mažas investuotojų 

pasitikėjimas daro labai žalingą poveikį 

tvarių investicijų rinkai. Taip pat nustatyta, 

kad nacionalinės taisyklės arba rinkos 

iniciatyvos, kurių būtų imamasi šiam 

klausimui spręsti šalies viduje, paskatins 

vidaus rinkos susiskaidymą. Jeigu finansų 

rinkos dalyviai atskleis, kaip finansiniai 

produktai, jų teigimu, esantys palankūs 

aplinkai, atitinka aplinkos tikslus, ir tam 

taikys bendrus visoje Sąjungoje 

galiojančius kriterijus, pagal kuriuos 

nustatoma, kas yra aplinkos atžvilgiu tvari 

ekonominė veikla, investuotojams bus 

lengviau palyginti įvairiose valstybėse 

esamas aplinkai palankaus investavimo 

galimybes. Investuotojai labiau 

pasitikėdami visoje Sąjungoje investuos į 

žaliuosius produktus, taigi geriau veiks 

vidaus rinka; 

Or. en 

 

Pakeitimas 154 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(10) be to, jeigu rinkos dalyviai 

investuotojams nepateiks jokio 

paaiškinimo, kaip veikla, į kurią jie 

investuoja, padedama siekti aplinkos tikslų, 

arba jeigu aiškindami, kas yra tvari 

ekonominė veikla, vartos skirtingas 

sąvokas, investuotojams teks 

neproporcinga našta tikrinti ir lyginti tuos 

(10) be to, jeigu rinkos dalyviai 

investuotojams nepateiks jokio 

paaiškinimo, kaip veikla, į kurią jie 

investuoja, padedama siekti aplinkos tikslų, 

arba jeigu aiškindami, kas yra tvari 

ekonominė veikla, vartos skirtingas 

sąvokas, investuotojams teks 

neproporcinga našta tikrinti ir lyginti tuos 
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skirtingus finansinius produktus. Nustatyta, 

kad tai neskatina investuotojų investuoti į 

žaliuosius finansinius produktus. Be to, per 

mažas investuotojų pasitikėjimas daro labai 

žalingą poveikį tvarių investicijų rinkai. 

Taip pat nustatyta, kad nacionalinės 

taisyklės arba rinkos iniciatyvos, kurių 

būtų imamasi šiam klausimui spręsti šalies 

viduje, paskatins vidaus rinkos 

susiskaidymą. Jeigu finansų rinkos dalyviai 

atskleis, kaip finansiniai produktai, jų 

teigimu, esantys palankūs aplinkai, atitinka 

aplinkos tikslus, ir tam taikys bendrus 

visoje Sąjungoje galiojančius kriterijus, 

pagal kuriuos nustatoma, kas yra aplinkos 

atžvilgiu tvari ekonominė veikla, 

investuotojams bus lengviau palyginti 

įvairiose valstybėse esamas aplinkai 

palankaus investavimo galimybes. 

Investuotojai labiau pasitikėdami visoje 

Sąjungoje investuos į žaliuosius produktus, 

taigi geriau veiks vidaus rinka; 

skirtingus finansinius produktus. Nustatyta, 

kad tai neskatina investuotojų investuoti į 

žaliuosius finansinius produktus. Be to, per 

mažas investuotojų pasitikėjimas daro labai 

žalingą poveikį tvarių investicijų rinkai. 

Taip pat nustatyta, kad nacionalinės 

taisyklės arba rinkos iniciatyvos, kurių 

būtų imamasi šiam klausimui spręsti šalies 

viduje, paskatins vidaus rinkos 

susiskaidymą. Jeigu finansų rinkos dalyviai 

atskleis, kaip finansiniai produktai, jų 

teigimu, esantys palankūs aplinkai, atitinka 

aplinkos tikslus, ir tam taikys bendrus 

visoje Sąjungoje galiojančius kriterijus, 

pagal kuriuos nustatoma, kas yra aplinkos 

atžvilgiu tvari ekonominė veikla, 

investuotojams bus lengviau palyginti 

įvairiose valstybėse esamas aplinkai 

palankaus investavimo galimybes ir tai 

paskatins įmones, į kurias investuojama, 

kurti tvaresnius verslo modelius.. 

Investuotojai labiau pasitikėdami visoje 

Sąjungoje investuos į žaliuosius produktus, 

taigi geriau veiks vidaus rinka; 

Or. en 

 

Pakeitimas 155 

Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(10) be to, jeigu rinkos dalyviai 

investuotojams nepateiks jokio 

paaiškinimo, kaip veikla, į kurią jie 

investuoja, padedama siekti aplinkos tikslų, 

arba jeigu aiškindami, kas yra tvari 

ekonominė veikla, vartos skirtingas 

sąvokas, investuotojams teks 

neproporcinga našta tikrinti ir lyginti tuos 

skirtingus finansinius produktus. Nustatyta, 

kad tai neskatina investuotojų investuoti į 

žaliuosius finansinius produktus. Be to, per 

(10) be to, jeigu rinkos dalyviai 

investuotojams nepateiks jokio 

paaiškinimo, kaip veikla, į kurią jie 

investuoja, padedama siekti aplinkos tikslų, 

arba jeigu aiškindami, kas yra tvari 

ekonominė veikla, vartos skirtingas 

sąvokas, investuotojams teks 

neproporcinga našta tikrinti ir lyginti tuos 

skirtingus finansinius produktus. Nustatyta, 

kad tai neskatina investuotojų investuoti į 

tvarius finansinius produktus. Be to, per 
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mažas investuotojų pasitikėjimas daro labai 

žalingą poveikį tvarių investicijų rinkai. 

Taip pat nustatyta, kad nacionalinės 

taisyklės arba rinkos iniciatyvos, kurių 

būtų imamasi šiam klausimui spręsti šalies 

viduje, paskatins vidaus rinkos 

susiskaidymą. Jeigu finansų rinkos dalyviai 

atskleis, kaip finansiniai produktai, jų 

teigimu, esantys palankūs aplinkai, atitinka 

aplinkos tikslus, ir tam taikys bendrus 

visoje Sąjungoje galiojančius kriterijus, 

pagal kuriuos nustatoma, kas yra aplinkos 

atžvilgiu tvari ekonominė veikla, 

investuotojams bus lengviau palyginti 

įvairiose valstybėse esamas aplinkai 

palankaus investavimo galimybes. 

Investuotojai labiau pasitikėdami visoje 

Sąjungoje investuos į žaliuosius produktus, 

taigi geriau veiks vidaus rinka; 

mažas investuotojų pasitikėjimas daro labai 

žalingą poveikį tvarių investicijų rinkai. 

Taip pat nustatyta, kad nacionalinės 

taisyklės arba rinkos iniciatyvos, kurių 

būtų imamasi šiam klausimui spręsti šalies 

viduje, paskatins vidaus rinkos 

susiskaidymą. Jeigu finansų rinkos dalyviai 

atskleis, kaip finansiniai produktai, jų 

teigimu, esantys palankūs aplinkai, atitinka 

aplinkos tikslus, ir tam taikys bendrus 

visoje Sąjungoje galiojančius kriterijus, 

pagal kuriuos nustatoma, kas yra aplinkos 

atžvilgiu tvari ekonominė veikla, 

investuotojams bus lengviau palyginti 

įvairiose valstybėse esamas aplinkai 

palankaus investavimo galimybes. 

Investuotojai labiau pasitikėdami visoje 

Sąjungoje investuos į tvarius produktus, 

taigi geriau veiks vidaus rinka; 

Or. en 

 

Pakeitimas 156 

Mireille D'Ornano 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(10) be to, jeigu rinkos dalyviai 

investuotojams nepateiks jokio 

paaiškinimo, kaip veikla, į kurią jie 

investuoja, padedama siekti aplinkos tikslų, 

arba jeigu aiškindami, kas yra tvari 

ekonominė veikla, vartos skirtingas 

sąvokas, investuotojams teks 

neproporcinga našta tikrinti ir lyginti tuos 

skirtingus finansinius produktus. Nustatyta, 

kad tai neskatina investuotojų investuoti į 

žaliuosius finansinius produktus. Be to, per 

mažas investuotojų pasitikėjimas daro labai 

žalingą poveikį tvarių investicijų rinkai. 

Taip pat nustatyta, kad nacionalinės 

taisyklės arba rinkos iniciatyvos, kurių 

būtų imamasi šiam klausimui spręsti šalies 

(10) be to, jeigu rinkos dalyviai 

investuotojams nepateiks jokio 

paaiškinimo, kaip veikla, į kurią jie 

investuoja, padedama siekti aplinkos tikslų, 

arba jeigu aiškindami, kas yra tvari 

ekonominė veikla, vartos skirtingas 

sąvokas, investuotojams teks 

neproporcinga našta tikrinti ir lyginti tuos 

skirtingus finansinius produktus. Nustatyta, 

kad tai neskatina investuotojų investuoti į 

žaliuosius finansinius produktus. Be to, per 

mažas investuotojų pasitikėjimas daro labai 

žalingą poveikį tvarių investicijų rinkai. 

Taip pat yra teigiančių, kad nacionalinės 

taisyklės arba rinkos iniciatyvos, kurių 

būtų imamasi šiam klausimui spręsti šalies 
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viduje, paskatins vidaus rinkos 

susiskaidymą. Jeigu finansų rinkos dalyviai 

atskleis, kaip finansiniai produktai, jų 

teigimu, esantys palankūs aplinkai, atitinka 

aplinkos tikslus, ir tam taikys bendrus 

visoje Sąjungoje galiojančius kriterijus, 

pagal kuriuos nustatoma, kas yra aplinkos 

atžvilgiu tvari ekonominė veikla, 

investuotojams bus lengviau palyginti 

įvairiose valstybėse esamas aplinkai 

palankaus investavimo galimybes. 

Investuotojai labiau pasitikėdami visoje 

Sąjungoje investuos į žaliuosius produktus, 

taigi geriau veiks vidaus rinka; 

viduje, paskatins vidaus rinkos 

susiskaidymą. Jeigu finansų rinkos dalyviai 

atskleis, kaip finansiniai produktai, jų 

teigimu, esantys palankūs aplinkai, atitinka 

aplinkos tikslus, ir tam taikys bendrus 

visoje Sąjungoje galiojančius kriterijus, 

pagal kuriuos nustatoma, kas yra aplinkos 

atžvilgiu tvari ekonominė veikla, 

investuotojams bus lengviau palyginti 

įvairiose valstybėse esamas aplinkai 

palankaus investavimo galimybes. 

Investuotojai labiau pasitikėdami visoje 

Sąjungoje investuos į žaliuosius produktus, 

taigi geriau veiks vidaus rinka; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 157 

Fulvio Martusciello 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (10a) rodikliai turėtų būti suderinti 

remiantis esamų institucijų, pavyzdžiui, be 

kita ko, Komisijos, Europos aplinkos 

agentūros ir EBPO, darbu, ir turėtų 

apimti poveikį aplinkai, susijusį su CO2 ir 

kitų teršalų išmetimu, biologine įvairove, 

atliekų gamyba, energijos ir 

atsinaujinančiųjų išteklių naudojimu, 

žaliavomis, vandeniu ir tiesioginiu ir 

netiesioginiu žemės naudojimu, kaip 

nustatyta Komisijos žiedinės ekonomikos 

stebėsenos sistemoje (COM/2018/29 

final), ES žiedinės ekonomikos veiksmų 

plane (COM/2015/0614 final) ir 2015 m. 

liepos 9 d. Europos Parlamento 

rezoliucijoje „Efektyvus išteklių 

naudojimas. Žiedinės ekonomikos 

kūrimas“ (2014/2208(INI)). Be to, 

rodikliai turėtų būti rengiami taip pat 

atsižvelgiant į Europos Komisijos 

paramos žiedinei ekonomikai finansavimo 



 

AM\1172566LT.docx 31/169 PE632.153v01-00 

 LT 

ekspertų grupės rekomendacijas. Komisija 

turėtų įvertinti, kaip integruoti tos 

ekspertų grupės darbą į TEG. Rodikliais 

turėtų būti atsižvelgiama į tarptautiniu 

lygmeniu pripažintus tvarius standartus; 

Or. en 

 

Pakeitimas 158 

Elena Gentile 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (10a) rodikliai turėtų būti suderinti 

remiantis, pavyzdžiui, be kita ko, 

Komisijos, Europos aplinkos agentūros ir 

EBPO sukurtomis esamomis įmonėmis ir 

turėtų apimti poveikį aplinkai, susijusį su 

CO2 ir kitų teršalų išmetimu, biologine 

įvairove, atliekų gamyba, energijos 

naudojimu, žaliavomis, vandeniu ir 

tiesioginiu ir netiesioginiu žemės 

naudojimu, kaip nustatyta Komisijos 

žiedinės ekonomikos stebėsenos sistemoje 

(COM/2018/29 final), ES žiedinės 

ekonomikos veiksmų plane 

(COM/2015/0614 final) ir Europos 

Parlamento rezoliucijoje „Efektyvus 

išteklių naudojimas. Žiedinės ekonomikos 

kūrimas“ (2014/2208(INI)). Be to, 

rodikliai turėtų būti rengiami taip pat 

atsižvelgiant į Europos Komisijos 

paramos žiedinei ekonomikai finansavimo 

ekspertų grupės rekomendacijas. Komisija 

turėtų įvertinti, kaip integruoti tos 

ekspertų grupės darbą į TEG. Rodikliais 

turėtų būti atsižvelgiama į tarptautiniu 

lygmeniu pripažintus tvarius standartus; 

Or. en 
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Pakeitimas 159 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (10a) siekiant užtikrinti veiksmingą 

poveikį aplinkai ir poveikį tvarumui, 

sumažinti nereikalingą administracinę 

naštą finansų rinkos dalyviams ir 

padidinti Europos finansų rinkų skiriamą 

tvarios ekonominės veiklos finansavimą, 

taksonomija turėtų būti grindžiama 

suderintais, palyginamais ir vienodais 

kriterijais. Būtina vengti bet kokio 

reguliavimo arba prevencinių teisėkūros 

veiksmų dubliavimosi, kuris neatitiktų 

geresnio reglamentavimo ir 

proporcingumo principų ir tikslo kurti 

nuoseklią terminiją ir aiškią 

reglamentavimo sistemą arba sukurtų 

nereikalingą naštą ir institucijoms, ir 

finansų įstaigoms; 

Or. en 

 

Pakeitimas 160 

Mireille D'Ornano 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(11) siekiant šalinti esamas vidaus 

rinkos veikimo kliūtis ir neleisti tokioms 

kliūtis atsirasti ateityje, turėtų būti 

reikalaujama, kad valstybės narės, 

nacionaliniu lygmeniu rinkos dalyviams 

nustatydamos reikalavimus, susijusius su 

finansinių produktų arba įmonės obligacijų, 

platinamų kaip aplinkos atžvilgiu tvarūs 

finansiniai produktai arba obligacijos, 

ženklinimu, remtųsi vienoda aplinkos 

(11) siekiant šalinti esamas vidaus 

rinkos veikimo kliūtis ir neleisti tokioms 

kliūtis atsirasti ateityje, galėtų būti 

raginama, kad valstybės narės, 

nacionaliniu lygmeniu rinkos dalyviams 

nustatydamos reikalavimus, susijusius su 

finansinių produktų arba įmonės obligacijų, 

platinamų kaip aplinkos atžvilgiu tvarūs 

finansiniai produktai arba obligacijos, 

ženklinimu, remtųsi vienoda aplinkos 
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atžvilgiu tvarių investicijų sąvoka. Dėl tų 

pačių priežasčių fondų valdytojai ir 

instituciniai investuotojai, nurodantys, kad 

siekia aplinkos tikslų, turėtų remtis tokia 

pačia aplinkos atžvilgiu tvaraus 

investavimo sąvoka atskleisdami, kaip jie 

siekia tų tikslų; 

atžvilgiu tvarių investicijų sąvoka. Dėl tų 

pačių priežasčių fondų valdytojai ir 

instituciniai investuotojai, nurodantys, kad 

siekia aplinkos tikslų, turėtų remtis tokia 

pačia aplinkos atžvilgiu tvaraus 

investavimo sąvoka atskleisdami, kaip jie 

siekia tų tikslų; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 161 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(12) nustačius aplinkos atžvilgiu tvarios 

ekonominės veiklos kriterijus, įmonės 

galbūt bus paskatintos informaciją apie 

savo vykdomą aplinkos atžvilgiu tvarią 

veiklą savanoriškai atskleisti savo 

svetainėse. Ši informacija ne tik padės 

atitinkamiems finansų rinkų dalyviams 

lengvai nustatyti, kurios įmonės vykdo 

aplinkos atžvilgiu tvarią ekonominę 

veiklą, bet ir toms įmonėms bus lengviau 

gauti finansavimą savo žaliajai veiklai; 

(12) informacija apie veiklos poveikį 

aplinkai ir socialinį poveikį padės 

atitinkamiems finansų rinkų dalyviams 

lengvai nustatyti įmonių vykdomos 

ekonominės veiklos tvarumo aplinkos 

atžvilgiu laipsnį, tačiau įmonėms taip pat 

bus lengviau gauti finansavimą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 162 

Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(12) nustačius aplinkos atžvilgiu tvarios 

ekonominės veiklos kriterijus, įmonės 

galbūt bus paskatintos informaciją apie 

savo vykdomą aplinkos atžvilgiu tvarią 

(12) nustačius aplinkos atžvilgiu tvarios 

ekonominės veiklos kriterijus, įmonės 

galbūt bus paskatintos informaciją apie 

savo vykdomą aplinkos atžvilgiu tvarią 
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veiklą savanoriškai atskleisti savo 

svetainėse. Ši informacija ne tik padės 

atitinkamiems finansų rinkų dalyviams 

lengvai nustatyti, kurios įmonės vykdo 

aplinkos atžvilgiu tvarią ekonominę veiklą, 

bet ir toms įmonėms bus lengviau gauti 

finansavimą savo žaliajai veiklai; 

veiklą savanoriškai atskleisti savo 

svetainėse. Ši informacija ne tik padės 

atitinkamiems finansų rinkų dalyviams 

lengvai nustatyti, kurios įmonės vykdo 

aplinkos atžvilgiu tvarią ekonominę veiklą, 

bet ir toms įmonėms bus lengviau gauti 

finansavimą savo tvariai veiklai; 

Or. en 

 

Pakeitimas 163 

Elena Gentile 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(12) nustačius aplinkos atžvilgiu tvarios 

ekonominės veiklos kriterijus, įmonės 

galbūt bus paskatintos informaciją apie 

savo vykdomą aplinkos atžvilgiu tvarią 

veiklą savanoriškai atskleisti savo 

svetainėse. Ši informacija ne tik padės 

atitinkamiems finansų rinkų dalyviams 

lengvai nustatyti, kurios įmonės vykdo 

aplinkos atžvilgiu tvarią ekonominę veiklą, 

bet ir toms įmonėms bus lengviau gauti 

finansavimą savo žaliajai veiklai; 

(12) nustačius aplinkos atžvilgiu tvarios 

ekonominės veiklos kriterijus, įmonės 

galbūt bus paskatintos informaciją apie 

savo vykdomą aplinkos atžvilgiu tvarią 

veiklą savanoriškai atskleisti savo 

svetainėse. Ši informacija ne tik padės 

atitinkamiems finansų rinkų dalyviams 

lengvai nustatyti, kurios įmonės vykdo 

aplinkos atžvilgiu tvarią ekonominę veiklą, 

bet ir toms įmonėms bus lengviau gauti 

finansavimą savo tvariai veiklai; 

Or. en 

 

Pakeitimas 164 

Fulvio Martusciello 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

13 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(13) aplinkos atžvilgiu tvarios 

ekonominės veiklos klasifikavimui 
galiojant visoje Sąjungoje, turėtų atsirasti 

galimybė plėtoti būsimą Sąjungos politiką, 

(13) poveikio aplinkai nustatymo 

rodikliams galiojant visoje Sąjungoje, 

turėtų atsirasti galimybė plėtoti būsimą 

Sąjungos politiką, įskaitant visoje 
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įskaitant visoje Sąjungoje galiojančius 

aplinkos atžvilgiu tvarių finansinių 

produktų standartus, ir galiausiai nustatyti 

ženklus, kuriais visoje Sąjungoje būtų 

oficialiai pripažįstama atitiktis tiems 

standartams. Vienodais aplinkos atžvilgiu 

tvarios ekonominės veiklos kriterijais 

pagrįsti vienodi teisiniai reikalavimai, 

kuriuos investicijos turi atitikti, kad būtų 

laikomos aplinkos atžvilgiu tvariomis 

investicijomis, yra būtini, kaip atskaitos 

taškas būsimiems Sąjungos teisės aktams, 

kuriais bus siekiama suteikti galimybių 

tokioms investicijoms; 

Sąjungoje galiojančius aplinkos atžvilgiu 

tvarių finansinių produktų standartus, ir 

galiausiai nustatyti ženklus, kuriais visoje 

Sąjungoje būtų oficialiai pripažįstama 

atitiktis tiems standartams. Vienodais 

ekonominės veiklos tvarumo aplinkos 

atžvilgiu laipsnio nustatymo kriterijais ir 

bendrais investavimo poveikio aplinkai 

vertinimo rodikliais pagrįsti vienodi 

teisiniai reikalavimai, kuriuos taikant 

vertinamas investicijų tvarumas aplinkos 

atžvilgiu, yra būtini, kaip atskaitos taškas 

būsimiems Sąjungos teisės aktams, kuriais 

bus siekiama palengvinti perėjimą nuo 

neigiamo poveikio aplinkai investicijų 

prie investicijų, kurių poveikis teigiamas; 

Or. en 

 

Pakeitimas 165 

Markus Ferber 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

13 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(13) aplinkos atžvilgiu tvarios 

ekonominės veiklos klasifikavimui 

galiojant visoje Sąjungoje, turėtų atsirasti 

galimybė plėtoti būsimą Sąjungos politiką, 

įskaitant visoje Sąjungoje galiojančius 

aplinkos atžvilgiu tvarių finansinių 

produktų standartus, ir galiausiai nustatyti 

ženklus, kuriais visoje Sąjungoje būtų 

oficialiai pripažįstama atitiktis tiems 

standartams. Vienodais aplinkos atžvilgiu 

tvarios ekonominės veiklos kriterijais 

pagrįsti vienodi teisiniai reikalavimai, 

kuriuos investicijos turi atitikti, kad būtų 

laikomos aplinkos atžvilgiu tvariomis 

investicijomis, yra būtini, kaip atskaitos 

taškas būsimiems Sąjungos teisės aktams, 

kuriais bus siekiama suteikti galimybių 

tokioms investicijoms; 

(13) aplinkos atžvilgiu tvarios 

ekonominės veiklos klasifikavimui 

galiojant visoje Sąjungoje, turėtų atsirasti 

galimybė plėtoti visoje Sąjungoje 

galiojančius aplinkos atžvilgiu tvarių 

finansinių produktų standartus, ir galiausiai 

nustatyti ženklus, kuriais visoje Sąjungoje 

būtų oficialiai pripažįstama atitiktis tiems 

standartams. Tačiau tie aplinkos atžvilgiu 

tvarios ekonominės veiklos standartai 

neturėtų būti prudencinių reikalavimų, 

kaip antai nuosavų lėšų arba kapitalo 

reikalavimų, pagrindas; 
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Or. en 

Pagrindimas 

Reikėtų patikslinti, kad tvarumo sumetimai neturi atlikti jokio vaidmens nustatant 

prudencinius reikalavimus, kaip antai nuosavų lėšų arba kapitalo reikalavimus. Prudenciniai 

reikalavimai turėtų būti grindžiami tik rizika. 

 

Pakeitimas 166 

Jakob von Weizsäcker 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

13 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(13) aplinkos atžvilgiu tvarios 

ekonominės veiklos klasifikavimui 

galiojant visoje Sąjungoje, turėtų atsirasti 

galimybė plėtoti būsimą Sąjungos politiką, 

įskaitant visoje Sąjungoje galiojančius 

aplinkos atžvilgiu tvarių finansinių 

produktų standartus, ir galiausiai nustatyti 

ženklus, kuriais visoje Sąjungoje būtų 

oficialiai pripažįstama atitiktis tiems 

standartams. Vienodais aplinkos atžvilgiu 

tvarios ekonominės veiklos kriterijais 

pagrįsti vienodi teisiniai reikalavimai, 

kuriuos investicijos turi atitikti, kad būtų 

laikomos aplinkos atžvilgiu tvariomis 

investicijomis, yra būtini, kaip atskaitos 

taškas būsimiems Sąjungos teisės aktams, 

kuriais bus siekiama suteikti galimybių 

tokioms investicijoms; 

(13) naudojant Tvaraus finansavimo 

platformą ir Komisijai reguliariai 

peržiūrint šį reglamentą reikėtų vertinti, 

ar būtina pereiti nuo bendrų kriterijų, 

pagal kuriuos ekonominė veikla laikoma 

tvaria aplinkos atžvilgiu, prie Sąjungos 

aplinkos atžvilgiu tvarios veiklos ir 

investicijų klasifikavimo, ypač 

atsižvelgiant į nacionalinių vyriausybių 

paskatas dosniau pripažinti ekonominę 

veiklą tvaria aplinkos atžvilgiu, kad būtų 

pritraukiama daugiau investicijų. be to, 

aplinkos atžvilgiu tvarios ekonominės 

veiklos klasifikavimui galiojant visoje 

Sąjungoje, turėtų atsirasti galimybė plėtoti 

būsimą Sąjungos politiką, įskaitant visoje 

Sąjungoje galiojančius aplinkos atžvilgiu 

tvarių finansinių produktų standartus, ir 

galiausiai nustatyti ženklus, kuriais visoje 

Sąjungoje būtų oficialiai pripažįstama 

atitiktis tiems standartams. Vienodais 

aplinkos atžvilgiu tvarios ekonominės 

veiklos kriterijais pagrįsti vienodi teisiniai 

reikalavimai, kuriuos investicijos turi 

atitikti, kad būtų laikomos aplinkos 

atžvilgiu tvariomis investicijomis, yra 

būtini, kaip atskaitos taškas būsimiems 

Sąjungos teisės aktams, kuriais bus 

siekiama suteikti galimybių tokioms 

investicijoms, įskaitant nuobaudų už 

klimatui nepalankaus turto naudojimą 



 

AM\1172566LT.docx 37/169 PE632.153v01-00 

 LT 

koeficiento įtraukimą į prudencinę 

sistemą, kad finansų įstaigos tinkamai 

atsižvelgtų į klimato kaitos riziką, 

susijusią su anglingu turtu; 

Or. en 

 

Pakeitimas 167 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

13 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(13) aplinkos atžvilgiu tvarios 

ekonominės veiklos klasifikavimui 

galiojant visoje Sąjungoje, turėtų atsirasti 

galimybė plėtoti būsimą Sąjungos politiką, 

įskaitant visoje Sąjungoje galiojančius 

aplinkos atžvilgiu tvarių finansinių 

produktų standartus, ir galiausiai nustatyti 

ženklus, kuriais visoje Sąjungoje būtų 

oficialiai pripažįstama atitiktis tiems 

standartams. Vienodais aplinkos atžvilgiu 

tvarios ekonominės veiklos kriterijais 

pagrįsti vienodi teisiniai reikalavimai, 

kuriuos investicijos turi atitikti, kad būtų 

laikomos aplinkos atžvilgiu tvariomis 

investicijomis, yra būtini, kaip atskaitos 

taškas būsimiems Sąjungos teisės aktams, 

kuriais bus siekiama suteikti galimybių 

tokioms investicijoms; 

(13) aplinkos ir ekonomikos atžvilgiu 

tvarios ekonominės veiklos klasifikavimui 

galiojant visoje Sąjungoje, turėtų 

laipsniškai atsirasti galimybė plėtoti 

būsimą Sąjungos politiką, įskaitant visoje 

Sąjungoje galiojančius tvarių finansinių 

produktų standartus, ir galiausiai nustatyti 

ženklus, kuriais visoje Sąjungoje būtų 

oficialiai pripažįstama atitiktis tiems 

standartams. Vienodais tam tikros tvarios 

veiklos kriterijais pagrįsti vienodi teisiniai 

reikalavimai, pagal kuriuos investicijos 

būtų laikomos aplinkos atžvilgiu tvariomis, 

yra būtini, kaip atskaitos taškas būsimiems 

Sąjungos teisės aktams, kuriais bus 

siekiama suteikti galimybių tokioms 

investicijoms; 

Or. en 

 

Pakeitimas 168 

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

Caroline Nagtegaal 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

13 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(13) aplinkos atžvilgiu tvarios 

ekonominės veiklos klasifikavimui 

galiojant visoje Sąjungoje, turėtų atsirasti 

galimybė plėtoti būsimą Sąjungos politiką, 

įskaitant visoje Sąjungoje galiojančius 

aplinkos atžvilgiu tvarių finansinių 

produktų standartus, ir galiausiai nustatyti 

ženklus, kuriais visoje Sąjungoje būtų 

oficialiai pripažįstama atitiktis tiems 

standartams. Vienodais aplinkos atžvilgiu 

tvarios ekonominės veiklos kriterijais 

pagrįsti vienodi teisiniai reikalavimai, 

kuriuos investicijos turi atitikti, kad būtų 

laikomos aplinkos atžvilgiu tvariomis 

investicijomis, yra būtini, kaip atskaitos 

taškas būsimiems Sąjungos teisės aktams, 

kuriais bus siekiama suteikti galimybių 

tokioms investicijoms; 

(13) aplinkos atžvilgiu tvarios 

ekonominės veiklos klasifikavimui 

galiojant visoje Sąjungoje, turėtų atsirasti 

galimybė plėtoti būsimą Sąjungos politiką 

ir strategijas, įskaitant visoje Sąjungoje 

galiojančius aplinkos atžvilgiu tvarių 

finansinių produktų standartus, ir galiausiai 

nustatyti ženklus, kuriais visoje Sąjungoje 

būtų oficialiai pripažįstama atitiktis tiems 

standartams. Vienodais aplinkos atžvilgiu 

tvarios ekonominės veiklos kriterijais 

pagrįsti vienodi teisiniai reikalavimai, 

kuriuos investicijos turi atitikti, kad būtų 

laikomos aplinkos atžvilgiu tvariomis 

investicijomis, yra būtini, kaip atskaitos 

taškas būsimiems Sąjungos teisės aktams, 

kuriais bus siekiama suteikti galimybių 

tokioms investicijoms; 

Or. en 

 

Pakeitimas 169 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

13 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(13) aplinkos atžvilgiu tvarios 

ekonominės veiklos klasifikavimui 

galiojant visoje Sąjungoje, turėtų atsirasti 

galimybė plėtoti būsimą Sąjungos politiką, 

įskaitant visoje Sąjungoje galiojančius 

aplinkos atžvilgiu tvarių finansinių 

produktų standartus, ir galiausiai nustatyti 

ženklus, kuriais visoje Sąjungoje būtų 

oficialiai pripažįstama atitiktis tiems 

standartams. Vienodais aplinkos atžvilgiu 

tvarios ekonominės veiklos kriterijais 

pagrįsti vienodi teisiniai reikalavimai, 

kuriuos investicijos turi atitikti, kad būtų 

laikomos aplinkos atžvilgiu tvariomis 

investicijomis, yra būtini, kaip atskaitos 

(13) aplinkos atžvilgiu tvarios 

ekonominės veiklos klasifikavimui 

galiojant visoje Sąjungoje, turėtų atsirasti 

galimybė plėtoti būsimą Sąjungos politiką 

ir strategijas, įskaitant visoje Sąjungoje 

galiojančius aplinkos atžvilgiu tvarių 

finansinių produktų standartus, ir galiausiai 

nustatyti ženklus, kuriais visoje Sąjungoje 

būtų oficialiai pripažįstama atitiktis tiems 

standartams. Vienodais aplinkos atžvilgiu 

tvarios ekonominės veiklos kriterijais 

pagrįsti vienodi teisiniai reikalavimai, 

kuriuos investicijos turi atitikti, kad būtų 

laikomos aplinkos atžvilgiu tvariomis 

investicijomis, yra būtini, kaip atskaitos 
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taškas būsimiems Sąjungos teisės aktams, 

kuriais bus siekiama suteikti galimybių 

tokioms investicijoms; 

taškas būsimiems Sąjungos teisės aktams, 

kuriais bus siekiama suteikti galimybių 

tokioms investicijoms; 

Or. en 

 

Pakeitimas 170 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

13 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (13a) siekiant užtikrinti veiksmingus ir 

efektyvius teisėkūros veiksmus išvengiant 

galimo dubliavimosi, biurokratinės naštos 

arba papildomų realiosios ekonomikos 

sąnaudų, techninės analizės kriterijų 

taikymo sritį ir naudojimą bei ryšį su 

kitomis iniciatyvomis reikėtų aiškiai 

apibrėžti prieš įsigaliojant taksonomijai ir 

su jais susijusiems kriterijams; 

Or. en 

 

Pakeitimas 171 

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

Elsi Katainen, Petri Sarvamaa 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

13 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (13a) nustatant suderintus aplinkos 

atžvilgiu tvarios ekonominės veiklos 

kriterijus neturėtų būti daromas 

neigiamas poveikis valstybių narių ir 

Sąjungos kompetencijos sričių 

pasiskirstymui įvairiose politikos srityse; 

Or. en 
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Pakeitimas 172 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

13 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (13a) nustatant suderintus aplinkos 

atžvilgiu tvarios ekonominės veiklos 

kriterijus neturėtų būti daromas 

neigiamas poveikis valstybių narių ir 

Sąjungos kompetencijos sričių 

pasiskirstymui; 

Or. en 

 

Pakeitimas 173 

Stefan Gehrold 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(14) politikos priemonės, pasirinktos 

Sąjungoje siekiant darnaus vystymosi 

tikslų, pavyzdžiui, įsteigtas Europos 

strateginių investicijų fondas, pasitvirtino 

kaip priemonės, kuriomis veiksmingai 

padedama privačiojo sektoriaus investicijas 

kartu su viešuoju finansavimu naudoti 

tvarioms investicijoms. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 

Nr. 2015/101727 nurodyta, kad 40 proc. 

Europos strateginių investicijų fondo 

finansavimo pagal infrastruktūros ir 

inovacijų liniją būtų skiriama 

investicijoms, kuriomis siekiama klimato 

politikos tikslų. Bendrais ekonominės 

veiklos tvarumo kriterijais galėtų būti 

remiamasi ateityje rengiant panašias 

Sąjungos iniciatyvas, susijusias su parama 

investicijoms, kuriomis siekiama su 

(14) politikos priemonės, pasirinktos 

Sąjungoje siekiant darnaus vystymosi 

tikslų, pavyzdžiui, įsteigtas Europos 

strateginių investicijų fondas, pasitvirtino 

kaip priemonės, kuriomis veiksmingai 

padedama privačiojo sektoriaus investicijas 

kartu su viešuoju finansavimu naudoti 

tvarioms investicijoms. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 

Nr. 2015/101727 nurodyta, kad 40 proc. 

Europos strateginių investicijų fondo 

finansavimo pagal infrastruktūros ir 

inovacijų liniją būtų skiriama 

investicijoms, kuriomis siekiama mažinti 

žmogaus įtaką klimato kaitai. Bendrais 

ekonominės veiklos tvarumo kriterijais 

galėtų būti remiamasi ateityje rengiant 

panašias Sąjungos iniciatyvas, susijusias su 

parama investicijoms, kuriomis siekiama 
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klimatu susijusių arba kitų aplinkos tikslų; su klimatu susijusių arba kitų aplinkos 

tikslų; 

_________________ _________________ 

27 2017 m. gruodžio 13 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

2017/2396, kuriuo iš dalies keičiamos 

reglamentų (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) 

2015/1017 nuostatos dėl Europos 

strateginių investicijų fondo veiklos 

laikotarpio pratęsimo ir to fondo bei 

Europos investavimo konsultacijų centro 

techninių patobulinimų (OL L 345, 

2017 12 27, p. 34). 

27 2017 m. gruodžio 13 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

2017/2396, kuriuo iš dalies keičiamos 

reglamentų (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) 

2015/1017 nuostatos dėl Europos 

strateginių investicijų fondo veiklos 

laikotarpio pratęsimo ir to fondo bei 

Europos investavimo konsultacijų centro 

techninių patobulinimų (OL L 345, 

2017 12 27, p. 34). 

Or. de 

 

Pakeitimas 174 

Othmar Karas 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(14) politikos priemonės, pasirinktos 

Sąjungoje siekiant darnaus vystymosi 

tikslų, pavyzdžiui, įsteigtas Europos 

strateginių investicijų fondas, pasitvirtino 

kaip priemonės, kuriomis veiksmingai 

padedama privačiojo sektoriaus investicijas 

kartu su viešuoju finansavimu naudoti 

tvarioms investicijoms. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 

Nr. 2015/101727 nurodyta, kad 40 proc. 

Europos strateginių investicijų fondo 

finansavimo pagal infrastruktūros ir 

inovacijų liniją būtų skiriama 

investicijoms, kuriomis siekiama klimato 

politikos tikslų. Bendrais ekonominės 

veiklos tvarumo kriterijais galėtų būti 

remiamasi ateityje rengiant panašias 

Sąjungos iniciatyvas, susijusias su parama 

investicijoms, kuriomis siekiama su 

klimatu susijusių arba kitų aplinkos tikslų; 

(14) politikos priemonės, pasirinktos 

Sąjungoje siekiant darnaus vystymosi 

tikslų, pavyzdžiui, įsteigtas Europos 

strateginių investicijų fondas, pasitvirtino 

kaip priemonės, kuriomis veiksmingai 

padedama privačiojo sektoriaus investicijas 

kartu su viešuoju finansavimu naudoti 

tvarioms investicijoms. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 

Nr. 2015/101727 nurodyta, kad 40 proc. 

horizontalių Europos strateginių 

investicijų fondo finansavimo pagal 

infrastruktūros ir inovacijų liniją būtų 

skiriama investicijoms, kuriomis siekiama 

klimato politikos tikslų. Bendrais 

ekonominės veiklos tvarumo kriterijais gali 

būti remiamasi ateityje rengiant panašias 

Sąjungos iniciatyvas, susijusias su 

investicijų, kuriomis siekiama su klimatu 

susijusių arba kitų aplinkos tikslų, 

panaudojimu; 
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________________ ________________ 

27 2017 m. gruodžio 13 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

2017/2396, kuriuo iš dalies keičiamos 

reglamentų (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) 

2015/1017 nuostatos dėl Europos 

strateginių investicijų fondo veiklos 

laikotarpio pratęsimo ir to fondo bei 

Europos investavimo konsultacijų centro 

techninių patobulinimų (OL L 345, 

2017 12 27, p. 34). 

27 2017 m. gruodžio 13 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

2017/2396, kuriuo iš dalies keičiamos 

reglamentų (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) 

2015/1017 nuostatos dėl Europos 

strateginių investicijų fondo veiklos 

laikotarpio pratęsimo ir to fondo bei 

Europos investavimo konsultacijų centro 

techninių patobulinimų (OL L 345, 

2017 12 27, p. 34). 

Or. en 

 

Pakeitimas 175 

Elena Gentile 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(15) siekiant išvengti rinkos 

susiskaidymo dėl skirtingų aplinkos 

atžvilgiu tvarios ekonominės veiklos 

sąvokų ir nepakenti vartotojų interesams, 

nacionalinius reikalavimus, kurių rinkos 

dalyviai turėtų laikytis norėdami 

finansinius produktus arba įmonių 

obligacijas platinti kaip aplinkos atžvilgiu 

tvarius produktus arba obligacijas, reikėtų 

grįsti vienodais aplinkos atžvilgiu tvarios 

ekonominės veiklos kriterijais. Tie rinkos 

dalyviai yra ir finansų rinkų dalyviai, 

siūlantys žaliuosius finansinius produktus, 

ir ne finansų bendrovės, leidžiančios 

žaliąsias įmonės obligacijas; 

(15) siekiant išvengti rinkos 

susiskaidymo dėl skirtingų ekonominės 

veiklos tvarumo aplinkos atžvilgiu sąvokų 

ir nepakenti vartotojų interesams, 

nacionalinius reikalavimus, kurių rinkos 

dalyviai turėtų laikytis norėdami šiame 

reglamente apibrėžtus finansinius 

produktus arba įmonių obligacijas platinti 

kaip aplinkos atžvilgiu tvarius produktus 

arba obligacijas, reikėtų grįsti vienodais 

aplinkos atžvilgiu tvarios ekonominės 

veiklos kriterijais. Tie rinkos dalyviai yra ir 

finansų rinkų dalyviai, siūlantys tvarius 

finansinius produktus, ir ne finansų 

bendrovės, leidžiančios tvarias įmonės 

obligacijas; 

Or. en 

 

Pakeitimas 176 

Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

15 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(15) siekiant išvengti rinkos 

susiskaidymo dėl skirtingų aplinkos 

atžvilgiu tvarios ekonominės veiklos 

sąvokų ir nepakenti vartotojų interesams, 

nacionalinius reikalavimus, kurių rinkos 

dalyviai turėtų laikytis norėdami 

finansinius produktus arba įmonių 

obligacijas platinti kaip aplinkos atžvilgiu 

tvarius produktus arba obligacijas, reikėtų 

grįsti vienodais aplinkos atžvilgiu tvarios 

ekonominės veiklos kriterijais. Tie rinkos 

dalyviai yra ir finansų rinkų dalyviai, 

siūlantys žaliuosius finansinius produktus, 

ir ne finansų bendrovės, leidžiančios 

žaliąsias įmonės obligacijas; 

(15) siekiant išvengti rinkos 

susiskaidymo dėl skirtingų aplinkos 

atžvilgiu tvarios ekonominės veiklos 

sąvokų ir nepakenti vartotojų interesams, 

nacionalinius reikalavimus, kurių rinkos 

dalyviai turėtų laikytis norėdami 

finansinius produktus arba įmonių 

obligacijas platinti kaip aplinkos atžvilgiu 

tvarius produktus arba obligacijas, reikėtų 

grįsti vienodais aplinkos atžvilgiu tvarios 

ekonominės veiklos kriterijais. Tie rinkos 

dalyviai yra ir finansų rinkų dalyviai, 

siūlantys tvarius finansinius produktus, ir 

ne finansų bendrovės, leidžiančios tvarias 

įmonės obligacijas; 

Or. en 

 

Pakeitimas 177 

Mireille D'Ornano 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(15) siekiant išvengti rinkos 

susiskaidymo dėl skirtingų aplinkos 

atžvilgiu tvarios ekonominės veiklos 

sąvokų ir nepakenti vartotojų interesams, 

nacionalinius reikalavimus, kurių rinkos 

dalyviai turėtų laikytis norėdami 

finansinius produktus arba įmonių 

obligacijas platinti kaip aplinkos atžvilgiu 

tvarius produktus arba obligacijas, reikėtų 

grįsti vienodais aplinkos atžvilgiu tvarios 

ekonominės veiklos kriterijais. Tie rinkos 

dalyviai yra ir finansų rinkų dalyviai, 

siūlantys žaliuosius finansinius produktus, 

ir ne finansų bendrovės, leidžiančios 

žaliąsias įmonės obligacijas; 

(15) siekiant išvengti rinkos 

susiskaidymo dėl skirtingų aplinkos 

atžvilgiu tvarios ekonominės veiklos 

sąvokų ir nepakenti vartotojų interesams, 

nacionaliniai reikalavimai, kurių rinkos 

dalyviai turėtų laikytis norėdami 

finansinius produktus arba įmonių 

obligacijas platinti kaip aplinkos atžvilgiu 

tvarius produktus arba obligacijas, galėtų 

būti grindžiami vienodais aplinkos 

atžvilgiu tvarios ekonominės veiklos 

kriterijais. Tie rinkos dalyviai yra ir finansų 

rinkų dalyviai, siūlantys žaliuosius 

finansinius produktus, ir ne finansų 

bendrovės, leidžiančios žaliąsias įmonės 
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obligacijas; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 178 

Othmar Karas 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (15a) laikantis proporcingumo principo 

šio reglamento reikalavimai neturėtų būti 

taikomi mažoms ir nesudėtingoms 

įstaigoms, kaip apibrėžta [įrašyti nuorodą 

į atitinkamą Reglamento (ES) 

Nr. 575/2013 straipsnį]; 

Or. en 

 

Pakeitimas 179 

Markus Ferber 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(16) siekiant nepakenkti vartotojų 

interesams, fondų valdytojai ir instituciniai 

investuotojai, finansinius produktus 

siūlantys kaip aplinkos atžvilgiu tvarius 

finansinius produktus, turėtų atskleisti 

informaciją, kaip ir kiek laikytasi aplinkos 

atžvilgiu tvarios ekonominės veiklos 

kriterijų investicijų tvarumui aplinkos 

atžvilgiu nustatyti. Atskleidžiama 

informacija turėtų padėti investuotojams 

suprasti, kokią procentinę visos 

ekonominės veiklos dalį sudaro 

investicijos, kuriomis finansuojama 

aplinkos atžvilgiu tvari ekonominė veikla, 

taigi ir tai, kiek aplinkos atžvilgiu tvari 

(16) siekiant nepakenkti vartotojų 

interesams, fondų valdytojai ir instituciniai 

investuotojai, finansinius produktus 

siūlantys kaip aplinkos atžvilgiu tvarius 

finansinius produktus, turėtų atskleisti 

svarbią informaciją pagal Reglamentą dėl 

informacijos, susijusios su tvariomis 

investicijomis ir rizika tvarumui, 

atskleidimo, kuriuo iš dalies keičiama 

Direktyva (ES) 2016/2341; 
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yra pati investicija. Komisija turėtų 

nurodyti informaciją, kuri turi būti 

atskleista tuo tikslu. Ta informacija turėtų 

padėti nacionalinėms kompetentingoms 

institucijoms lengvai patikrinti, kaip 

vykdoma pareiga atskleisti informaciją, ir 

užtikrinti tos pareigos vykdymą pagal 

taikytiną nacionalinę teisę; 

Or. en 

Pagrindimas 

Visos prievolės atskleisti informaciją yra išdėstytos Reglamente dėl informacijos, susijusios 

su tvariomis investicijomis ir rizika tvarumui, atskleidimo, kuriuo iš dalies keičiama 

Direktyva (ES) 2016/2341. Antrojo informacijos apie tvarų finansavimą atskleidimo režimo 

kurti nereikia. 

 

Pakeitimas 180 

Sirpa Pietikäinen 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(16) siekiant nepakenkti vartotojų 

interesams, fondų valdytojai ir instituciniai 

investuotojai, finansinius produktus 

siūlantys kaip aplinkos atžvilgiu tvarius 

finansinius produktus, turėtų atskleisti 

informaciją, kaip ir kiek laikytasi aplinkos 

atžvilgiu tvarios ekonominės veiklos 

kriterijų investicijų tvarumui aplinkos 

atžvilgiu nustatyti. Atskleidžiama 

informacija turėtų padėti investuotojams 

suprasti, kokią procentinę visos 

ekonominės veiklos dalį sudaro 
investicijos, kuriomis finansuojama 

aplinkos atžvilgiu tvari ekonominė veikla, 

taigi ir tai, kiek aplinkos atžvilgiu tvari yra 

pati investicija. Komisija turėtų nurodyti 

informaciją, kuri turi būti atskleista tuo 

tikslu. Ta informacija turėtų padėti 

nacionalinėms kompetentingoms 

institucijoms lengvai patikrinti, kaip 

(16) siekiant informuoti mažmeninius 

investuotojus ir užtikrinti vartotojų 

apsaugą, fondų valdytojai ir instituciniai 

investuotojai, finansinius produktus 

siūlantys kaip aplinkos atžvilgiu tvarius 

finansinius produktus, turėtų atskleisti 

investicijų tvarumo aplinkos atžvilgiu 

laipsnį ir jų poveikį aplinkai. 

Atskleidžiama informacija turėtų padėti 

investuotojams suprasti kriterijus ir 

rodiklius, kurie naudojami poveikiui 

aplinkai nustatyti, investicijos tvarumo 

aplinkos atžvilgiu laipsnį ir kokia 

procentinę bendrovių, į kurias 

investuojama, apyvartos dalis skiriama 

veiklai, kuri laikoma tvari aplinkos 

atžvilgiu ar veiklai, kuri daro neigiamą 

poveikį aplinkai. Komisija turėtų nurodyti 

informaciją, kuri turi būti atskleista tuo 

tikslu audituojamose metinėse ir valdymo 
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vykdoma pareiga atskleisti informaciją, ir 

užtikrinti tos pareigos vykdymą pagal 

taikytiną nacionalinę teisę; 

ataskaitose ir kurią rengdami integruotas 

ataskaitas turi audituoti nepriklausomi 

auditoriai. Ta audituota ir patikrinta 

informacija turėtų padėti nacionalinėms 

kompetentingoms institucijoms ir prireikus 

EPI lengvai patikrinti, kaip vykdoma 

pareiga atskleisti informaciją, ir užtikrinti 

tos pareigos vykdymą pagal taikytiną 

nacionalinę ir Sąjungos teisę. 

Informacijos atskleidimo reikalavimai 

turėtų atitikti pasaulines reikalavimų 

atskleisti informaciją iniciatyvas, kaip 

antai Pasaulinę atsiskaitymo iniciatyvą ir 

JT atsakingo investavimo principus. 

Nepriklausomi auditoriai turėtų gauti EPI 

leidimą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 181 

Elena Gentile 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(16) siekiant nepakenkti vartotojų 

interesams, fondų valdytojai ir instituciniai 

investuotojai, finansinius produktus 

siūlantys kaip aplinkos atžvilgiu tvarius 

finansinius produktus, turėtų atskleisti 

informaciją, kaip ir kiek laikytasi aplinkos 

atžvilgiu tvarios ekonominės veiklos 

kriterijų investicijų tvarumui aplinkos 

atžvilgiu nustatyti. Atskleidžiama 

informacija turėtų padėti investuotojams 

suprasti, kokią procentinę visos 

ekonominės veiklos dalį sudaro 

investicijos, kuriomis finansuojama 
aplinkos atžvilgiu tvari ekonominė veikla, 

taigi ir tai, kiek aplinkos atžvilgiu tvari 

yra pati investicija. Komisija turėtų 

nurodyti informaciją, kuri turi būti 

atskleista tuo tikslu. Ta informacija turėtų 

padėti nacionalinėms kompetentingoms 

(16) siekiant informuoti mažmeninius 

investuotojus ir užtikrinti vartotojų 

apsaugą, fondų valdytojai ir instituciniai 

investuotojai, finansinius produktus 

siūlantys kaip aplinkos atžvilgiu tvarius 

finansinius produktus, turėtų atskleisti 

investicijų tvarumo aplinkos atžvilgiu 

aspektą, įskaitant ASV atrankos kriterijus 

ir jų poveikį aplinkai. Atskleidžiama 

informacija turėtų padėti investuotojams 

suprasti kriterijus ir rodiklius, 

naudojamus poveikiui aplinkai nustatyti, 

ir investicijų tvarumo aplinkos atžvilgiu 

aspektus. Komisija turėtų nurodyti 

informaciją, kuri turi būti atskleista tuo 

tikslu. Informacijos atskleidimo 

reikalavimai turėtų būti grindžiami 

Pasaulinės atsiskaitymo iniciatyvos darbu 

ir JT atsakingo investavimo principais; 
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institucijoms lengvai patikrinti, kaip 

vykdoma pareiga atskleisti informaciją, ir 

užtikrinti tos pareigos vykdymą pagal 

taikytiną nacionalinę teisę; 

Or. en 

 

Pakeitimas 182 

Fulvio Martusciello 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(16) siekiant nepakenkti vartotojų 

interesams, fondų valdytojai ir instituciniai 

investuotojai, finansinius produktus 

siūlantys kaip aplinkos atžvilgiu tvarius 

finansinius produktus, turėtų atskleisti 

informaciją, kaip ir kiek laikytasi aplinkos 

atžvilgiu tvarios ekonominės veiklos 

kriterijų investicijų tvarumui aplinkos 

atžvilgiu nustatyti. Atskleidžiama 

informacija turėtų padėti investuotojams 

suprasti, kokią procentinę visos 

ekonominės veiklos dalį sudaro 

investicijos, kuriomis finansuojama 
aplinkos atžvilgiu tvari ekonominė veikla, 

taigi ir tai, kiek aplinkos atžvilgiu tvari 

yra pati investicija. Komisija turėtų 

nurodyti informaciją, kuri turi būti 

atskleista tuo tikslu. Ta informacija turėtų 

padėti nacionalinėms kompetentingoms 

institucijoms lengvai patikrinti, kaip 

vykdoma pareiga atskleisti informaciją, ir 

užtikrinti tos pareigos vykdymą pagal 

taikytiną nacionalinę teisę; 

(16) siekiant informuoti mažmeninius 

investuotojus ir užtikrinti vartotojų 

apsaugą, fondų valdytojai ir instituciniai 

investuotojai, finansinius produktus 

siūlantys kaip aplinkos atžvilgiu tvarius 

finansinius produktus, turėtų atskleisti 

investicijų tvarumo aplinkos atžvilgiu 

aspektą, įskaitant ASV atrankos kriterijus 

ir jų poveikį aplinkai. Atskleidžiama 

informacija turėtų padėti investuotojams 

suprasti kriterijus ir rodiklius, 

naudojamus poveikiui aplinkai nustatyti, 

ir investicijų tvarumo aplinkos atžvilgiu 

aspektus. Komisija turėtų nurodyti 

informaciją, kuri turi būti atskleista tuo 

tikslu. Informacijos atskleidimo 

reikalavimai turėtų būti grindžiami 

Pasaulinės atsiskaitymo iniciatyvos darbu 

ir JT atsakingo investavimo principais; 

Or. en 

 

Pakeitimas 183 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

16 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(16) siekiant nepakenkti vartotojų 

interesams, fondų valdytojai ir instituciniai 

investuotojai, finansinius produktus 

siūlantys kaip aplinkos atžvilgiu tvarius 

finansinius produktus, turėtų atskleisti 

informaciją, kaip ir kiek laikytasi aplinkos 

atžvilgiu tvarios ekonominės veiklos 

kriterijų investicijų tvarumui aplinkos 

atžvilgiu nustatyti. Atskleidžiama 

informacija turėtų padėti investuotojams 

suprasti, kokią procentinę visos 

ekonominės veiklos dalį sudaro 

investicijos, kuriomis finansuojama 

aplinkos atžvilgiu tvari ekonominė veikla, 

taigi ir tai, kiek aplinkos atžvilgiu tvari yra 

pati investicija. Komisija turėtų nurodyti 

informaciją, kuri turi būti atskleista tuo 

tikslu. Ta informacija turėtų padėti 

nacionalinėms kompetentingoms 

institucijoms lengvai patikrinti, kaip 

vykdoma pareiga atskleisti informaciją, ir 

užtikrinti tos pareigos vykdymą pagal 

taikytiną nacionalinę teisę; 

(16) siekiant nepakenkti vartotojų 

interesams, fondų valdytojai ir instituciniai 

investuotojai, finansinius produktus 

siūlantys kaip aplinkos atžvilgiu tvarius 

finansinius produktus, galėtų nuspręsti 

atskleisti informaciją, kaip ir kiek laikytasi 

tvarios ekonominės veiklos kriterijų 

investicijų tvarumui aplinkos atžvilgiu 

nustatyti. Atskleidžiama informacija galėtų 

padėti investuotojams suprasti, kokią 

procentinę visos ekonominės veiklos dalį 

sudaro investicijos, kuriomis finansuojama 

tvari ekonominė veikla, taigi ir tai, kiek 

tvari yra pati investicija; 

Or. en 

 

Pakeitimas 184 

Kay Swinburne 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(16) siekiant nepakenkti vartotojų 

interesams, fondų valdytojai ir instituciniai 

investuotojai, finansinius produktus 

siūlantys kaip aplinkos atžvilgiu tvarius 

finansinius produktus, turėtų atskleisti 

informaciją, kaip ir kiek laikytasi aplinkos 

atžvilgiu tvarios ekonominės veiklos 

(16) siekiant nepakenkti vartotojų 

interesams, fondų valdytojai ir instituciniai 

investuotojai, finansinius produktus 

siūlantys kaip aplinkos atžvilgiu tvarius 

finansinius produktus, turėtų atskleisti 

informaciją, kaip ir kiek laikytasi aplinkos 

atžvilgiu tvarios ekonominės veiklos 
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kriterijų investicijų tvarumui aplinkos 

atžvilgiu nustatyti. Atskleidžiama 

informacija turėtų padėti investuotojams 

suprasti, kokią procentinę visos 

ekonominės veiklos dalį sudaro 

investicijos, kuriomis finansuojama 

aplinkos atžvilgiu tvari ekonominė veikla, 

taigi ir tai, kiek aplinkos atžvilgiu tvari yra 

pati investicija. Komisija turėtų nurodyti 

informaciją, kuri turi būti atskleista tuo 

tikslu. Ta informacija turėtų padėti 

nacionalinėms kompetentingoms 

institucijoms lengvai patikrinti, kaip 

vykdoma pareiga atskleisti informaciją, ir 

užtikrinti tos pareigos vykdymą pagal 

taikytiną nacionalinę teisę; 

kriterijų investicijų tvarumui aplinkos 

atžvilgiu nustatyti. Atskleidžiama 

informacija turėtų padėti investuotojams 

suprasti, kokią procentinę visos 

ekonominės veiklos dalį sudaro 

investicijos, kuriomis finansuojama 

aplinkos atžvilgiu tvari ekonominė veikla, 

taigi ir tai, kiek aplinkos atžvilgiu tvari yra 

pati investicija. Komisija turėtų nurodyti 

informaciją, kuri turi būti atskleista tuo 

tikslu, taip pat informacijos atskleidimo 

dažnį, formatą ir gavėjus. Ta informacija 

turėtų padėti nacionalinėms 

kompetentingoms institucijoms lengvai 

patikrinti, kaip vykdoma pareiga atskleisti 

informaciją, ir užtikrinti tos pareigos 

vykdymą pagal taikytiną nacionalinę teisę. 

Komisija turėtų užtikrinti, kad naujais 

informacijos atskleidimo reikalavimais 

būtų papildomi reikalavimai, jau nustatyti 

galiojančiuose teisės aktuose, ir kad 

nebūtų nereikalingo informacijos 

pateikimo dubliavimosi; 

Or. en 

 

Pakeitimas 185 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (16a) siekiant toliau plėtoti inovacijas, 

mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą 

klimato kaitos srityje, kurioje reikia daug 

ilgalaikių investicijų, šis reglamentas 

turėtų būti suderintas su kitais Sąjungos 

teisės aktais. Taip būtų užtikrintas 

ilgalaikis reglamentavimo sistemos 

stabilumas ir nebūtų sumažinama 

ilgalaikių investicijų galimybė; 

Or. en 
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Pakeitimas 186 

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

Elsi Katainen, Petri Sarvamaa 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (16a) siekiant nepakenkti inovacijų 

klimatui ES ir valstybėse narėse šis 

reglamentas turėtų būti suderintas su 

kitais Sąjungos teisės aktais, kuriais 

skatinamos inovacijos, moksliniai tyrimai 

ir technologinė plėtra, ypač klimato kaitos 

srityje, kurioje reikia daug ilgalaikių 

investicijų; 

Or. en 

 

Pakeitimas 187 

Markus Ferber, Christophe Hansen 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(17) siekiant neleisti apeiti pareigos 

atskleisti informaciją, ta pareiga turėtų 

būti taikoma ir tais atvejais, kai 

finansiniai produktai yra siūlomi kaip 

produktai, turintys savybių, panašių į 

aplinkos atžvilgiu tvarių investicijų 

savybes, įskaitant finansinius produktus, 

kurių tikslas yra aplinkos apsauga 

platesne prasme. Neturėtų būti 

reikalaujama, kad finansų rinkų dalyviai 

investuotų tik į aplinkos atžvilgiu tvarią 

ekonominę veiklą, nustatytą pagal šiame 

reglamente pateiktus techninės analizės 

kriterijus. Jei finansų rinkų dalyviai 

manytų, kad techninės analizės kriterijų 

neatitinkanti ekonominė veikla arba 

Išbraukta. 
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ekonominė veikla, kuriai tie techninės 

analizės kriterijai dar nenustatyti, turėtų 

būti laikoma aplinkos atžvilgiu tvaria 

veikla, jie raginami apie tai pranešti 

Komisijai, kad Komisijai būtų lengviau 

įvertinti, ar derėtų techninės analizės 

kriterijus papildyti arba atnaujinti; 

Or. en 

Pagrindimas 

Visos prievolės atskleisti informaciją yra išdėstytos Reglamente dėl informacijos, susijusios 

su tvariomis investicijomis ir rizika tvarumui, atskleidimo, kuriuo iš dalies keičiama 

Direktyva (ES) 2016/2341. Antrojo informacijos apie tvarų finansavimą atskleidimo režimo 

kurti nereikia. 

 

Pakeitimas 188 

Anne Sander 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(17) siekiant neleisti apeiti pareigos 

atskleisti informaciją, ta pareiga turėtų būti 

taikoma ir tais atvejais, kai finansiniai 

produktai yra siūlomi kaip produktai, 

turintys savybių, panašių į aplinkos 

atžvilgiu tvarių investicijų savybes, 

įskaitant finansinius produktus, kurių 

tikslas yra aplinkos apsauga platesne 

prasme. Neturėtų būti reikalaujama, kad 

finansų rinkų dalyviai investuotų tik į 

aplinkos atžvilgiu tvarią ekonominę veiklą, 

nustatytą pagal šiame reglamente pateiktus 

techninės analizės kriterijus. Jei finansų 

rinkų dalyviai manytų, kad techninės 

analizės kriterijų neatitinkanti ekonominė 

veikla arba ekonominė veikla, kuriai tie 

techninės analizės kriterijai dar nenustatyti, 

turėtų būti laikoma aplinkos atžvilgiu 

tvaria veikla, jie raginami apie tai pranešti 

Komisijai, kad Komisijai būtų lengviau 

įvertinti, ar derėtų techninės analizės 

(17) siekiant neleisti apeiti pareigos 

atskleisti informaciją, ta pareiga turėtų būti 

taikoma ir tais atvejais, kai finansiniai 

produktai yra siūlomi kaip produktai, 

turintys savybių, panašių į aplinkos 

atžvilgiu tvarių investicijų savybes, 

įskaitant finansinius produktus, kurių 

tikslas yra aplinkos apsauga platesne 

prasme. Neturėtų būti reikalaujama, kad 

finansų rinkų dalyviai investuotų tik į 

aplinkos atžvilgiu tvarią ekonominę veiklą, 

nustatytą pagal šiame reglamente pateiktus 

techninės analizės kriterijus. Jei finansų 

rinkų dalyviai manytų, kad techninės 

analizės kriterijų neatitinkanti ekonominė 

veikla arba ekonominė veikla, kuriai tie 

techninės analizės kriterijai dar nenustatyti, 

turėtų būti laikoma aplinkos atžvilgiu 

tvaria veikla, jie raginami apie tai pranešti 

Komisijai, kad Komisijai būtų lengviau 

įvertinti, ar derėtų techninės analizės 
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kriterijus papildyti arba atnaujinti; kriterijus papildyti arba atnaujinti. Be to, 

finansų rinkos dalyviams turėtų ir toliau 

būti leidžiama taikyti bendresnio pobūdžio 

tvaraus investavimo metodus, susijusius 

ne tik su kapitalo paskirstymu šiame 

reglamente nurodytose srityse. Reikėtų 

numatyti, kad tvaraus investavimo 

metodai aprėptų, inter alia, ASV 

integravimą, analizę, aukščiausią lygį, 

priežiūrą, dalyvavimą ir balsavimą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 189 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(17) siekiant neleisti apeiti pareigos 

atskleisti informaciją, ta pareiga turėtų būti 

taikoma ir tais atvejais, kai finansiniai 

produktai yra siūlomi kaip produktai, 

turintys savybių, panašių į aplinkos 

atžvilgiu tvarių investicijų savybes, 

įskaitant finansinius produktus, kurių 

tikslas yra aplinkos apsauga platesne 

prasme. Neturėtų būti reikalaujama, kad 

finansų rinkų dalyviai investuotų tik į 

aplinkos atžvilgiu tvarią ekonominę veiklą, 

nustatytą pagal šiame reglamente pateiktus 

techninės analizės kriterijus. Jei finansų 

rinkų dalyviai manytų, kad techninės 

analizės kriterijų neatitinkanti ekonominė 

veikla arba ekonominė veikla, kuriai tie 

techninės analizės kriterijai dar 

nenustatyti, turėtų būti laikoma aplinkos 

atžvilgiu tvaria veikla, jie raginami apie tai 

pranešti Komisijai, kad Komisijai būtų 

lengviau įvertinti, ar derėtų techninės 

analizės kriterijus papildyti arba atnaujinti; 

(17) siekiant neleisti apeiti pareigos 

atskleisti informaciją, ta pareiga turėtų būti 

taikoma visiems finansiniams 

produktams. Neturėtų būti reikalaujama, 

kad finansų rinkų dalyviai investuotų tik į 

aplinkos atžvilgiu tvarią ekonominę veiklą, 

nustatytą pagal šiame reglamente pateiktus 

techninės analizės kriterijus. Jei finansų 

rinkų dalyviai ir kiti subjektai manytų, kad 

ekonominė veikla neteisingai laikoma 

atitinkančia arba neatitinkančia techninės 

analizės kriterijų, jie raginami apie tai 

pranešti Komisijai, kad Komisijai būtų 

lengviau įvertinti, ar derėtų techninės 

analizės kriterijus papildyti arba atnaujinti; 

Or. en 
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Pakeitimas 190 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(18) kad būtų galima nustatyti, ar 

ekonominė veikla yra tvari aplinkos 

atžvilgiu, turėtų būti nustatytas išsamus 

aplinkos tikslų sąrašas; 

(18) kad būtų galima nustatyti, ar 

ekonominė veikla yra tvari aplinkos 

atžvilgiu arba socialiniu požiūriu, turėtų 

būti nustatytas išsamus aplinkos ir 

socialinių tikslų sąrašas, paremtas 

rodikliais, pagal kuriuos matuojamas 

poveikis aplinkai ir socialinis poveikis; 

Or. en 

 

Pakeitimas 191 

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

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(18) kad būtų galima nustatyti, ar 

ekonominė veikla yra tvari aplinkos 

atžvilgiu, turėtų būti nustatytas išsamus 

aplinkos tikslų sąrašas; 

(18) kad būtų galima nustatyti, ar 

ekonominė veikla yra tvari aplinkos 

atžvilgiu, turėtų būti nustatytas išsamus 

aplinkos tikslų sąrašas, atitinkantis 

galiojančius Sąjungos teisės aktus, kaip 

antai švarios energijos teisės aktų rinkinį; 

Or. en 

 

Pakeitimas 192 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(18) kad būtų galima nustatyti, ar 

ekonominė veikla yra tvari aplinkos 

atžvilgiu, turėtų būti nustatytas išsamus 

aplinkos tikslų sąrašas; 

(18) kad būtų galima nustatyti, ar 

ekonominė veikla yra tvari aplinkos 

atžvilgiu, atsižvelgiant į jos poveikį visai 

pramoninės vertės grandinei, turėtų būti 

nustatytas išsamus aplinkos tikslų sąrašas; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 193 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(18) kad būtų galima nustatyti, ar 

ekonominė veikla yra tvari aplinkos 

atžvilgiu, turėtų būti nustatytas išsamus 

aplinkos tikslų sąrašas; 

(18) kad būtų galima nustatyti, ar 

ekonominė veikla yra tvari aplinkos 

atžvilgiu arba žalinga aplinkai, turėtų būti 

nustatytas išsamus aplinkos tikslų sąrašas; 

Or. en 

 

Pakeitimas 194 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(20) kiekvienam aplinkos tikslui reikėtų 

nustatyti vienodus kriterijus, pagal kuriuos 

būtų nustatoma, kad ekonomine veikla 

svariai prisidedama siekiant to tikslo. 

Vienas iš vienodų kriterijų elementų turėtų 

būti susijęs su siekiu vengti didelės žalos 

bet kuriems šiame reglamente nustatytiems 

aplinkos tikslams. To reikia siekiant 

išvengti, kad investicijos būtų laikomos 

aplinkos atžvilgiu tvariomis, tačiau 

ekonominė veikla, kuriai tos investicijos 

(20) kiekvienam aplinkos tikslui reikėtų 

nustatyti vienodus kriterijus, pagal kuriuos 

būtų nustatoma, kad ekonomine veikla 

svariai prisidedama siekiant to tikslo. 

Vienas iš vienodų kriterijų elementų turėtų 

būti susijęs su siekiu vengti didelės žalos 

bet kuriems šiame reglamente nustatytiems 

aplinkos tikslams. Svaraus prisidėjimo ir 

užtikrinimo, kad nebus daroma didelės 

žalos, sąlygos turėtų padėti užtikrinti, kad 

investicijomis į aplinkos atžvilgiu tvarią 
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naudingos, gali kenkti aplinkai tiek, kad 

ta žala būtų didesnė nei indėlis siekiant 

aplinkos tikslo. Svaraus prisidėjimo ir 

užtikrinimo, kad nebus daroma didelės 

žalos, sąlygos turėtų padėti užtikrinti, kad 

investicijomis į aplinkos atžvilgiu tvarią 

ekonominę veiklą būtų iš tikrųjų padedama 

siekti aplinkos tikslų; 

ekonominę veiklą būtų iš tikrųjų padedama 

siekti aplinkos tikslų, ir taip turėtų būti 

sudaroma galimybė laipsniškai nutraukti 

investicijas į aplinkai žalingą ekonominę 

veiklą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 195 

Markus Ferber, Christophe Hansen 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(20) kiekvienam aplinkos tikslui reikėtų 

nustatyti vienodus kriterijus, pagal kuriuos 

būtų nustatoma, kad ekonomine veikla 

svariai prisidedama siekiant to tikslo. 

Vienas iš vienodų kriterijų elementų turėtų 

būti susijęs su siekiu vengti didelės žalos 

bet kuriems šiame reglamente nustatytiems 

aplinkos tikslams. To reikia siekiant 

išvengti, kad investicijos būtų laikomos 

aplinkos atžvilgiu tvariomis, tačiau 

ekonominė veikla, kuriai tos investicijos 

naudingos, gali kenkti aplinkai tiek, kad ta 

žala būtų didesnė nei indėlis siekiant 

aplinkos tikslo. Svaraus prisidėjimo ir 

užtikrinimo, kad nebus daroma didelės 

žalos, sąlygos turėtų padėti užtikrinti, kad 

investicijomis į aplinkos atžvilgiu tvarią 

ekonominę veiklą būtų iš tikrųjų padedama 

siekti aplinkos tikslų; 

(20) kiekvienam aplinkos tikslui reikėtų 

nustatyti vienodus kriterijus, pagal kuriuos 

būtų nustatoma, kad ekonomine veikla 

svariai prisidedama siekiant to tikslo. 

Vienas iš vienodų kriterijų elementų turėtų 

būti susijęs su siekiu vengti didelės žalos 

bet kuriems šiame reglamente nustatytiems 

aplinkos tikslams. To reikia siekiant 

išvengti, kad investicijos būtų laikomos 

aplinkos atžvilgiu tvariomis, tačiau 

ekonominė veikla, kuriai tos investicijos 

naudingos, gali kenkti aplinkai tiek, kad ta 

žala būtų didesnė nei indėlis siekiant 

aplinkos tikslo. Svaraus prisidėjimo ir 

užtikrinimo, kad nebus daroma didelės 

žalos, sąlygos turėtų padėti užtikrinti, kad 

investicijomis į aplinkos atžvilgiu tvarią 

ekonominę veiklą būtų iš tikrųjų padedama 

siekti aplinkos tikslų. Tačiau nustačius 

kriterijų siekiant išvengti didelės žalos bet 

kokiems aplinkos tikslams neturėtų būti 

sudaromas juodasis arba rudasis sąrašas; 

Or. en 
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Pakeitimas 196 

Mireille D'Ornano 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(20) kiekvienam aplinkos tikslui reikėtų 

nustatyti vienodus kriterijus, pagal kuriuos 

būtų nustatoma, kad ekonomine veikla 

svariai prisidedama siekiant to tikslo. 

Vienas iš vienodų kriterijų elementų turėtų 

būti susijęs su siekiu vengti didelės žalos 

bet kuriems šiame reglamente nustatytiems 

aplinkos tikslams. To reikia siekiant 

išvengti, kad investicijos būtų laikomos 

aplinkos atžvilgiu tvariomis, tačiau 

ekonominė veikla, kuriai tos investicijos 

naudingos, gali kenkti aplinkai tiek, kad ta 

žala būtų didesnė nei indėlis siekiant 

aplinkos tikslo. Svaraus prisidėjimo ir 

užtikrinimo, kad nebus daroma didelės 

žalos, sąlygos turėtų padėti užtikrinti, kad 

investicijomis į aplinkos atžvilgiu tvarią 

ekonominę veiklą būtų iš tikrųjų padedama 

siekti aplinkos tikslų; 

(20) kiekvienam aplinkos tikslui reikėtų 

nustatyti vienodus ir tiksliai apibrėžtus 

kriterijus, pagal kuriuos būtų nustatoma, 

kad ekonomine veikla svariai prisidedama 

siekiant to tikslo. Vienas iš vienodų 

kriterijų elementų turėtų būti susijęs su 

siekiu vengti didelės žalos bet kuriems 

šiame reglamente nustatytiems aplinkos 

tikslams. To reikia siekiant išvengti, kad 

investicijos būtų laikomos aplinkos 

atžvilgiu tvariomis, tačiau ekonominė 

veikla, kuriai tos investicijos naudingos, 

gali kenkti aplinkai tiek, kad ta žala būtų 

didesnė nei indėlis siekiant aplinkos tikslo. 

Svaraus prisidėjimo ir užtikrinimo, kad 

nebus daroma didelės žalos, sąlygos turėtų 

padėti užtikrinti, kad investicijomis į 

aplinkos atžvilgiu tvarią ekonominę veiklą 

būtų iš tikrųjų padedama siekti aplinkos 

tikslų; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 197 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

21 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(21) prisimenant bendrą Europos 

Parlamento, Tarybos ir Komisijos 

įsipareigojimą laikytis principų, nustatytų 

Europos socialinių teisių ramstyje, siekiant 

remti tvarų ir integracinį augimą ir 

pripažįstant tarptautinių pagrindinių 

žmogaus ir darbuotojo teisių bei standartų 

(21) prisimenant bendrą Europos 

Parlamento, Tarybos ir Komisijos 

įsipareigojimą laikytis principų, nustatytų 

Europos socialinių teisių ramstyje, siekiant 

remti tvarų ir integracinį augimą ir 

pripažįstant tarptautinių pagrindinių 

žmogaus ir darbuotojo teisių bei standartų 
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aktualumą, būtiniausių apsaugos priemonių 

laikymasis turėtų būti sąlyga, kurią reikėtų 

įvykdyti, kad ekonominę veiklą būtų 

galima laikyti tvaria aplinkos atžvilgiu. Dėl 

tos priežasties ekonominę veiklą būtų 

galima laikyti aplinkos atžvilgiu tvaria 

veikla tik jeigu ji vykdoma laikantis 

Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) 

pagrindinių darbo teisių ir principų 

deklaracijos ir aštuonių pagrindinių TDO 

konvencijų. TDO pagrindinėse 

konvencijose apibrėžiamos žmogaus ir 

darbuotojo teisės, kurias bendrovės turi 

gerbti. Keli iš tų tarptautinių standartų yra 

nustatyti ir Europos Sąjungos pagrindinių 

teisių chartijoje, visų pirma tai būtų 

vergovės bei priverstinio darbo draudimas 

ir nediskriminavimo principas. Tomis 

būtiniausiomis apsaugos priemonėmis 

netrukdoma prireikus taikyti Sąjungos 

teisėje nustatytų griežtesnių reikalavimų, 

susijusių su aplinkos, sveikatos bei saugos 

ir socialiniu tvarumu; 

aktualumą, būtiniausių apsaugos priemonių 

laikymasis turėtų būti sąlyga, kurią reikėtų 

įvykdyti, kad ekonominę veiklą būtų 

galima laikyti tvaria aplinkos atžvilgiu. Dėl 

tos priežasties ekonominę veiklą būtų 

galima laikyti aplinkos atžvilgiu tvaria 

veikla tik jeigu ji vykdoma laikantis 

pirmiausia Tarptautinės darbo 

organizacijos (TDO) pagrindinių darbo 

teisių ir principų deklaracijos ir aštuonių 

pagrindinių TDO konvencijų. TDO 

pagrindinėse konvencijose apibrėžiamos 

žmogaus ir darbuotojo teisės, kurias 

bendrovės turi gerbti. Keli iš tų tarptautinių 

standartų yra nustatyti ir Europos Sąjungos 

pagrindinių teisių chartijoje, visų pirma tai 

būtų vergovės bei priverstinio darbo 

draudimas ir nediskriminavimo principas. 

Antra, reikėtų laikytis JT atsakingo 

investavimo sistemos principų. Trečia, 

investuotojai turėtų atsižvelgti į EBPO 

išsamaus patikrinimo rekomendaciją dėl 

atsakingo profesinio elgesio (2018 m.) 

Išsamus patikrinimas šiuo atveju reiškia 

procedūras, kurias įmonės atlieka 

siekdamos nustatyti riziką tvarumui, 

užkirsti jai kelią, ją mažinti ir apie ją 

pranešti, kaip apibrėžta [įrašyti nuorodą į 

Reglamentą dėl informacijos, susijusios 

su tvariomis investicijomis ir rizika 

tvarumui, atskleidimo ir jo I priedą]. 
Tomis būtiniausiomis apsaugos 

priemonėmis netrukdoma prireikus taikyti 

Sąjungos teisėje nustatytų griežtesnių 

reikalavimų, susijusių su aplinkos, 

sveikatos bei saugos ir socialiniu tvarumu; 

Or. en 

 

Pakeitimas 198 

Markus Ferber 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

21 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(21) prisimenant bendrą Europos 

Parlamento, Tarybos ir Komisijos 

įsipareigojimą laikytis principų, nustatytų 

Europos socialinių teisių ramstyje, siekiant 

remti tvarų ir integracinį augimą ir 

pripažįstant tarptautinių pagrindinių 

žmogaus ir darbuotojo teisių bei standartų 

aktualumą, būtiniausių apsaugos priemonių 

laikymasis turėtų būti sąlyga, kurią reikėtų 

įvykdyti, kad ekonominę veiklą būtų 

galima laikyti tvaria aplinkos atžvilgiu. Dėl 

tos priežasties ekonominę veiklą būtų 

galima laikyti aplinkos atžvilgiu tvaria 

veikla tik jeigu ji vykdoma laikantis 

Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) 

pagrindinių darbo teisių ir principų 

deklaracijos ir aštuonių pagrindinių TDO 

konvencijų. TDO pagrindinėse 

konvencijose apibrėžiamos žmogaus ir 

darbuotojo teisės, kurias bendrovės turi 

gerbti. Keli iš tų tarptautinių standartų yra 

nustatyti ir Europos Sąjungos pagrindinių 

teisių chartijoje, visų pirma tai būtų 

vergovės bei priverstinio darbo draudimas 

ir nediskriminavimo principas. Tomis 

būtiniausiomis apsaugos priemonėmis 

netrukdoma prireikus taikyti Sąjungos 

teisėje nustatytų griežtesnių reikalavimų, 

susijusių su aplinkos, sveikatos bei saugos 

ir socialiniu tvarumu; 

(21) prisimenant bendrą Europos 

Parlamento, Tarybos ir Komisijos 

įsipareigojimą laikytis principų, nustatytų 

Europos socialinių teisių ramstyje, siekiant 

remti tvarų ir integracinį augimą ir 

pripažįstant tarptautinių pagrindinių 

žmogaus ir darbuotojo teisių bei standartų 

aktualumą, būtiniausių apsaugos priemonių 

laikymasis turėtų būti sąlyga, kurią reikėtų 

įvykdyti, kad ekonominę veiklą būtų 

galima laikyti tvaria aplinkos atžvilgiu. Dėl 

tos priežasties ekonominę veiklą būtų 

galima laikyti aplinkos atžvilgiu tvaria 

veikla tik jeigu ji vykdoma laikantis 

Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) 

pagrindinių darbo teisių ir principų 

deklaracijos ir aštuonių pagrindinių TDO 

konvencijų. TDO pagrindinėse 

konvencijose apibrėžiamos žmogaus ir 

darbuotojo teisės, kurias bendrovės turi 

gerbti ir kurios atitinkamai yra tinkamas 

lyginamasis standartas tvariai ekonominei 

veiklai vykdyti. Keli iš tų tarptautinių 

standartų yra nustatyti ir Europos Sąjungos 

pagrindinių teisių chartijoje, visų pirma tai 

būtų vergovės bei priverstinio darbo 

draudimas ir nediskriminavimo principas. 

Tomis būtiniausiomis apsaugos 

priemonėmis netrukdoma prireikus taikyti 

Sąjungos teisėje nustatytų griežtesnių 

reikalavimų, susijusių su aplinkos, 

sveikatos bei saugos ir socialiniu tvarumu; 

Or. en 

Pagrindimas 

TDO standartai yra pakankami norint nustatyti, ar ekonominę veiklą galima laikyti tvaria. 

 

Pakeitimas 199 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

21 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (21a) Europos investicijų bankas (EIB) 

turi daug patirties žaliųjų obligacijų 

srityje, pirmiausia išleisdamas klimato 

apsaugos obligaciją, kuri prisidėjo prie 

18 mlrd. EUR vertės žaliųjų obligacijų ir 

160 su atsinaujinančiąja energija 

susijusių projektų, kurie, deja, buvo 

paskirstyti regionuose netolygiai ir 

neužtikrinus tinkamo ilgalaikio ir 

regioniniu požiūriu subalansuoto 

planavimo. Vis dėlto viešojo sektoriaus 

įstaigos, kaip antai EIB ir EPI, galėtų 

stebėti pagrindinius pokyčius, kad būtų 

užtikrintas laipsniškas ES tvarumo 

taksonomijos gerinimas ir 

pritaikomumas; 

Or. en 

 

Pakeitimas 200 

Elena Gentile 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

22 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(22) atsižvelgiant į tai, kad ekonominės 

veiklos poveikiui aplinkai įvertinti reikia 

konkrečios techninės informacijos, taip pat 

į tai, kad tiek mokslas, tiek technologijos 

greitai keičiasi, aplinkos atžvilgiu tvarios 

ekonominės veiklos kriterijai turėtų būti 

reguliariai derinami su tais pokyčiais. Kad 

kriterijai būtų naujausi ir paremti 

moksliniais įrodymais ir ekspertų bei 

atitinkamų suinteresuotųjų subjektų 

žiniomis, svaraus prisidėjimo ir didžiulės 

žalos sąlygos turėtų būti nustatomos 

išsamiau ir taikomos įvairių rūšių 

ekonominei veiklai, be to, kriterijai turėtų 

būti nuolat atnaujinami. Tuo tikslu 

Komisija, remdamasi įvairių 

(22) atsižvelgiant į tai, kad ekonominės 

veiklos poveikiui aplinkai įvertinti reikia 

konkrečios techninės informacijos, taip pat 

į tai, kad tiek mokslas, tiek technologijos 

greitai keičiasi, kriterijai, pagal kuriuos 

nustatomas ekonominės veiklos tvarumo 
aplinkos atžvilgiu laipsnis, turėtų būti 

reguliariai derinami su tais pokyčiais. Kad 

kriterijai ir rodikliai būtų naujausi ir 

paremti moksliniais įrodymais ir ekspertų 

bei atitinkamų suinteresuotųjų subjektų 

žiniomis, svaraus prisidėjimo ir didžiulės 

žalos sąlygos turėtų būti nustatomos 

išsamiau ir taikomos įvairių rūšių 

ekonominei veiklai, be to, kriterijai turėtų 

būti nuolat atnaujinami. Tuo tikslu 
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suinteresuotųjų subjektų tvaraus 

finansavimo platformos techninėmis 

žiniomis, turėtų nustatyti išsamius ir 

kalibruotus techninės analizės kriterijus, 

taikomus įvairių rūšių ekonominei veiklai; 

Komisija, remdamasi įvairių 

suinteresuotųjų subjektų tvaraus 

finansavimo platformos techninėmis 

žiniomis, turėtų nustatyti išsamius ir 

kalibruotus techninės analizės kriterijus ir 

suderintų rodiklių rinkinį, taikomą įvairių 

rūšių ekonominei veiklai; 

Or. en 

 

Pakeitimas 201 

Jo Leinen 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(23) tam tikros veiklos poveikis aplinkai 

yra neigiamas, ir svarus prisidėjimas 

siekiant vieno ar kelių aplinkos tikslų gali 

būti tai, kad tas neigiamas poveikis 

sumažinamas. Būtų tinkama tai 

ekonominei veiklai nustatyti techninės 

analizės kriterijus, kuriais būtų 

reikalaujama labai padidinti aplinkosauginį 

veiksmingumą, palyginti su, inter alia, 

pramonės vidurkiu. Nustatant tuos 

kriterijus taip pat turėtų būti atsižvelgiama 

į ilgalaikį konkrečios ekonominės veiklos 

poveikį; 

(23) tam tikros veiklos poveikis aplinkai 

yra neigiamas, ir svarus prisidėjimas 

siekiant vieno ar kelių aplinkos tikslų gali 

būti tai, kad tas neigiamas poveikis 

sumažinamas. Būtų tinkama tai 

ekonominei veiklai nustatyti techninės 

analizės kriterijus, kuriais būtų 

reikalaujama labai padidinti aplinkosauginį 

veiksmingumą, palyginti su, inter alia, 

pramonės vidurkiu. Nustatant tuos 

kriterijus taip pat turėtų būti atsižvelgiama 

į ilgalaikį konkrečios ekonominės veiklos 

poveikį, visų pirma į produktų ir paslaugų 

naudojimo pranašumus ekologiniu 

aspektu ir tarpinių produktų reikšmę, kad 

būtų galima įvertinti visų gamybos ir 

naudojimo etapų poveikį per visą vertės 

grandinę ir gyvavimo ciklą; 

Or. de 

 

Pakeitimas 202 

Bas Eickhout 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(23) tam tikros veiklos poveikis aplinkai 

yra neigiamas, ir svarus prisidėjimas 

siekiant vieno ar kelių aplinkos tikslų gali 

būti tai, kad tas neigiamas poveikis 

sumažinamas. Būtų tinkama tai 

ekonominei veiklai nustatyti techninės 

analizės kriterijus, kuriais būtų 

reikalaujama labai padidinti aplinkosauginį 

veiksmingumą, palyginti su, inter alia, 

pramonės vidurkiu. Nustatant tuos 

kriterijus taip pat turėtų būti atsižvelgiama 

į ilgalaikį konkrečios ekonominės veiklos 

poveikį; 

(23) tam tikros veiklos poveikis aplinkai 

yra neigiamas, ir svarus prisidėjimas 

siekiant vieno ar kelių aplinkos tikslų gali 

būti tai, kad tas neigiamas poveikis 

sumažinamas. Būtų tinkama tai 

ekonominei veiklai nustatyti techninės 

analizės kriterijus, kuriais būtų 

reikalaujama labai padidinti aplinkosauginį 

veiksmingumą, palyginti su, inter alia, 

pramonės vidurkiu siekiant apsvarstyti, ar 

tokia veikla galima iš esmės prisidėti prie 

vieno arba daugiau aplinkos tikslų. 

Nustatant tuos kriterijus taip pat turėtų būti 

atsižvelgiama į ilgalaikį konkrečios 

ekonominės veiklos poveikį ir 

užtikrinama, kad ekonominė veikla, dėl 

kurios padidėja susaistymo poveikis 

naudojant daug anglies, nebūtų laikoma 

tvaria ekonomine veikla; 

Or. en 

 

Pakeitimas 203 

Luke Ming Flanagan 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(23) tam tikros veiklos poveikis aplinkai 

yra neigiamas, ir svarus prisidėjimas 

siekiant vieno ar kelių aplinkos tikslų gali 

būti tai, kad tas neigiamas poveikis 

sumažinamas. Būtų tinkama tai 

ekonominei veiklai nustatyti techninės 

analizės kriterijus, kuriais būtų 

reikalaujama labai padidinti aplinkosauginį 

veiksmingumą, palyginti su, inter alia, 

pramonės vidurkiu. Nustatant tuos 

kriterijus taip pat turėtų būti atsižvelgiama 

į ilgalaikį konkrečios ekonominės veiklos 

poveikį; 

(23) tam tikros veiklos, kaip antai 

didelių prekybos susitarimų, poveikis ne 

tik vietos gamintojams, kurie neretai 

negali konkuruoti su pigesnėmis 

gamyklomis ne Europos Sąjungoje, bet ir 
aplinkai yra neigiamas, ir svarus 

prisidėjimas siekiant vieno ar kelių 

aplinkos tikslų gali būti tai, kad tas 

neigiamas poveikis sumažinamas Būtų 

tinkama tai ekonominei veiklai nustatyti 

techninės analizės kriterijus, kuriais būtų 

reikalaujama labai padidinti aplinkosauginį 

veiksmingumą, palyginti su, inter alia, 
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pramonės vidurkiu. Nustatant tuos 

kriterijus taip pat turėtų būti atsižvelgiama 

į ilgalaikį konkrečios ekonominės veiklos 

poveikį; 

Or. en 

 

Pakeitimas 204 

Elena Gentile 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(23) tam tikros veiklos poveikis aplinkai 

yra neigiamas, ir svarus prisidėjimas 

siekiant vieno ar kelių aplinkos tikslų gali 

būti tai, kad tas neigiamas poveikis 

sumažinamas. Būtų tinkama tai 

ekonominei veiklai nustatyti techninės 

analizės kriterijus, kuriais būtų 

reikalaujama labai padidinti aplinkosauginį 

veiksmingumą, palyginti su, inter alia, 

pramonės vidurkiu. Nustatant tuos 

kriterijus taip pat turėtų būti atsižvelgiama 

į ilgalaikį konkrečios ekonominės veiklos 

poveikį; 

(23) tam tikros veiklos poveikis aplinkai 

yra neigiamas, ir svarus prisidėjimas 

siekiant vieno ar kelių aplinkos tikslų gali 

būti tai, kad tas neigiamas poveikis 

sumažinamas. Būtų tinkama tai 

ekonominei veiklai nustatyti techninės 

analizės kriterijus, kuriais būtų 

reikalaujama labai padidinti aplinkosauginį 

veiksmingumą, palyginti su, inter alia, 

pramonės vidurkiu šalyje arba regione. 

Nustatant tuos kriterijus taip pat turėtų būti 

atsižvelgiama į ilgalaikį konkrečios 

ekonominės veiklos poveikį; 

Or. en 

 

Pakeitimas 205 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(23) tam tikros veiklos poveikis aplinkai 

yra neigiamas, ir svarus prisidėjimas 

siekiant vieno ar kelių aplinkos tikslų gali 

būti tai, kad tas neigiamas poveikis 

sumažinamas. Būtų tinkama tai 

(23) tam tikros veiklos poveikis aplinkai 

yra neigiamas, ir svarus prisidėjimas 

siekiant vieno ar kelių aplinkos tikslų gali 

būti tai, kad tas neigiamas poveikis 

sumažinamas. Būtų tinkama tai 
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ekonominei veiklai nustatyti techninės 

analizės kriterijus, kuriais būtų 

reikalaujama labai padidinti aplinkosauginį 

veiksmingumą, palyginti su, inter alia, 

pramonės vidurkiu. Nustatant tuos 

kriterijus taip pat turėtų būti atsižvelgiama 

į ilgalaikį konkrečios ekonominės veiklos 

poveikį; 

ekonominei veiklai nustatyti techninės 

analizės kriterijus, kuriais būtų 

reikalaujama padidinti aplinkosauginį 

veiksmingumą, palyginti su, inter alia, 

pramonės vidurkiu. Nustatant tuos 

kriterijus taip pat turėtų būti atsižvelgiama 

į ilgalaikį (t. y. ilgesnį nei trejų metų) 

konkrečios ekonominės veiklos poveikį; 

Or. en 

 

Pakeitimas 206 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

24 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(24) ekonominė veikla neturėtų būti 

laikoma aplinkos atžvilgiu tvaria, jeigu ja 

padaroma daugiau žalos aplinkai, nei 

gaunama naudos. Techninės analizės 

kriterijais turėtų būti nustatyti minimalūs 

reikalavimai, būtini siekiant išvengti 

didžiulės žalos kitiems tikslams. 

Nustatydama ir atnaujindama techninės 

analizės kriterijus Komisija turėtų 

užtikrinti, kad tie kriterijai būtų paremti 

turimais moksliniais įrodymais ir būtų 

reguliariai atnaujinami. Kai moksliniu 

vertinimu nepavyksta pakankamai tiksliai 

nustatyti rizikos, pagal SESV 191 straipsnį 

reikėtų laikytis atsargumo principo; 

(24) ekonominė veikla neturėtų būti 

laikoma aplinkos atžvilgiu tvaria, jeigu ją 

vykdant negaunama grynosios naudos 
aplinkai. Techninės analizės kriterijais 

turėtų būti nustatyti minimalūs 

reikalavimai, būtini siekiant išvengti 

didžiulės žalos kitiems tikslams. 

Nustatydama ir atnaujindama techninės 

analizės kriterijus Komisija turėtų 

užtikrinti, kad tie kriterijai būtų paremti 

turimais moksliniais įrodymais ir būtų 

reguliariai atnaujinami. Kai moksliniu 

vertinimu nepavyksta pakankamai tiksliai 

nustatyti rizikos, pagal SESV 191 straipsnį 

reikėtų laikytis atsargumo principo; 

Or. en 

 

Pakeitimas 207 

Fulvio Martusciello 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

24 konstatuojamoji dalis 

 



 

PE632.153v01-00 64/169 AM\1172566LT.docx 

LT 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(24) ekonominė veikla neturėtų būti 

laikoma aplinkos atžvilgiu tvaria, jeigu ja 

padaroma daugiau žalos aplinkai, nei 

gaunama naudos. Techninės analizės 

kriterijais turėtų būti nustatyti minimalūs 

reikalavimai, būtini siekiant išvengti 

didžiulės žalos kitiems tikslams. 

Nustatydama ir atnaujindama techninės 

analizės kriterijus Komisija turėtų 

užtikrinti, kad tie kriterijai būtų paremti 

turimais moksliniais įrodymais ir būtų 

reguliariai atnaujinami. Kai moksliniu 

vertinimu nepavyksta pakankamai tiksliai 

nustatyti rizikos, pagal SESV 191 straipsnį 

reikėtų laikytis atsargumo principo; 

(24) ekonominė veikla neturėtų būti 

laikoma aplinkos atžvilgiu tvaria, jeigu ja 

padaroma daugiau žalos aplinkai, nei 

gaunama naudos, taip pat ji neturėtų daryti 

didelės žalos kitiems su aplinka 

susijusiems tikslams. Techninės analizės 

kriterijais, kurie yra grindžiami 

suderintais rodikliais, turėtų būti nustatyti 

minimalūs reikalavimai, būtini siekiant 

išvengti didžiulės žalos kitiems tikslams. 

Nustatydama ir atnaujindama techninės 

analizės kriterijus ir suderintus rodiklius 

Komisija turėtų užtikrinti, kad tie kriterijai 

ir rodikliai būtų paremti turimais 

moksliniais įrodymais ir būtų reguliariai 

atnaujinami. Kai moksliniu vertinimu 

nepavyksta pakankamai tiksliai nustatyti 

rizikos, pagal SESV 191 straipsnį reikėtų 

laikytis atsargumo principo; 

Or. en 

 

Pakeitimas 208 

Luke Ming Flanagan 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

24 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(24) ekonominė veikla neturėtų būti 

laikoma aplinkos atžvilgiu tvaria, jeigu ja 

padaroma daugiau žalos aplinkai, nei 

gaunama naudos. Techninės analizės 

kriterijais turėtų būti nustatyti minimalūs 

reikalavimai, būtini siekiant išvengti 

didžiulės žalos kitiems tikslams. 

Nustatydama ir atnaujindama techninės 

analizės kriterijus Komisija turėtų 

užtikrinti, kad tie kriterijai būtų paremti 

turimais moksliniais įrodymais ir būtų 

reguliariai atnaujinami. Kai moksliniu 

vertinimu nepavyksta pakankamai tiksliai 

nustatyti rizikos, pagal SESV 191 straipsnį 

(24) ekonominė veikla neturėtų būti 

laikoma aplinkos atžvilgiu tvaria, jeigu ja 

padaroma daugiau žalos aplinkai, nei 

gaunama naudos, ir šiuo požiūriu dėl visų 

didelių prekybos susitarimų reikėtų atlikti 

nepriklausomą poveikio tyrimą prieš juos 

įgyvendinant. Techninės analizės 

kriterijais turėtų būti nustatyti minimalūs 

reikalavimai, būtini siekiant išvengti 

didžiulės žalos kitiems tikslams. 

Nustatydama ir atnaujindama techninės 

analizės kriterijus Komisija turėtų 

užtikrinti, kad tie kriterijai būtų paremti 

turimais moksliniais įrodymais ir būtų 
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reikėtų laikytis atsargumo principo; reguliariai atnaujinami. Kai moksliniu 

vertinimu nepavyksta pakankamai tiksliai 

nustatyti rizikos, pagal SESV 191 straipsnį 

reikėtų laikytis atsargumo principo; 

Or. en 

 

Pakeitimas 209 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

24 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(24) ekonominė veikla neturėtų būti 

laikoma aplinkos atžvilgiu tvaria, jeigu ja 

padaroma daugiau žalos aplinkai, nei 

gaunama naudos. Techninės analizės 

kriterijais turėtų būti nustatyti minimalūs 

reikalavimai, būtini siekiant išvengti 

didžiulės žalos kitiems tikslams. 

Nustatydama ir atnaujindama techninės 

analizės kriterijus Komisija turėtų 

užtikrinti, kad tie kriterijai būtų paremti 

turimais moksliniais įrodymais ir būtų 

reguliariai atnaujinami. Kai moksliniu 

vertinimu nepavyksta pakankamai tiksliai 

nustatyti rizikos, pagal SESV 191 straipsnį 

reikėtų laikytis atsargumo principo; 

(24) ekonominė veikla neturėtų būti 

laikoma aplinkos atžvilgiu tvaria, jeigu ja 

padaroma daugiau žalos aplinkai, nei 

gaunama naudos. Techninės analizės 

kriterijais turėtų būti nustatyti minimalūs 

reikalavimai, būtini siekiant išvengti 

didžiulės žalos kitiems tikslams. 

Nustatydama ir atnaujindama techninės 

analizės kriterijus Komisija turėtų 

užtikrinti, kad tie kriterijai būtų paremti 

turimais moksliniais įrodymais, 

atsižvelgiant į visą technologijų vertės 

grandinę bei gyvavimo ciklą, ir būtų 

reguliariai atnaujinami. Kai moksliniu 

vertinimu nepavyksta pakankamai tiksliai 

nustatyti rizikos, pagal SESV 191 straipsnį 

reikėtų laikytis atsargumo principo; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 210 

Markus Ferber 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

24 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(24) ekonominė veikla neturėtų būti (24) ekonominė veikla neturėtų būti 
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laikoma aplinkos atžvilgiu tvaria, jeigu ja 

padaroma daugiau žalos aplinkai, nei 

gaunama naudos. Techninės analizės 

kriterijais turėtų būti nustatyti minimalūs 

reikalavimai, būtini siekiant išvengti 

didžiulės žalos kitiems tikslams. 

Nustatydama ir atnaujindama techninės 

analizės kriterijus Komisija turėtų 

užtikrinti, kad tie kriterijai būtų paremti 

turimais moksliniais įrodymais ir būtų 

reguliariai atnaujinami. Kai moksliniu 

vertinimu nepavyksta pakankamai tiksliai 

nustatyti rizikos, pagal SESV 191 straipsnį 

reikėtų laikytis atsargumo principo; 

laikoma aplinkos atžvilgiu tvaria, jeigu ja 

padaroma daugiau žalos aplinkai, nei 

gaunama naudos. Techninės analizės 

kriterijais turėtų būti nustatyti minimalūs 

reikalavimai, būtini siekiant išvengti 

didžiulės žalos kitiems tikslams. 

Nustatydama ir atnaujindama techninės 

analizės kriterijus Komisija turėtų 

užtikrinti, kad tie kriterijai būtų pagrįsti, 

proporcingi ir paremti turimais 

moksliniais įrodymais ir būtų reguliariai 

atnaujinami. Kai moksliniu vertinimu 

nepavyksta pakankamai tiksliai nustatyti 

rizikos, pagal SESV 191 straipsnį reikėtų 

laikytis atsargumo principo; 

Or. en 

 

Pakeitimas 211 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

26 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(26) nustatydama ir atnaujindama 

techninės analizės kriterijus Komisija taip 

pat turėtų atsižvelgti į infrastruktūros 

sektoriaus specifiką ir į aplinkos, 

socialinius bei ekonominius sąnaudų ir 

naudos analizėje pateikiamus veiksnius. 

Taigi, Komisija turėtų atsižvelgti į 

tarptautinių organizacijų, pavyzdžiui, 

EBPO, darbą, atitinkamus Sąjungos teisės 

aktus ir standartus, įskaitant Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvą 

2001/42/EB42, Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvą 2011/92/ES43, Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvą 

2014/23/ES44, Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvą 2014/24/ES45, Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvą 

2014/25/ES46, taip pat esamą metodiką. 

Atsižvelgiant į tai, visais projekto 

įgyvendinimo ciklo etapais techninės 

(26) nustatydama ir atnaujindama 

techninės analizės kriterijus Komisija taip 

pat turėtų atsižvelgti į įvairių sektorių 

specifiką ir į aplinkos, socialinius bei 

ekonominius sąnaudų ir naudos analizėje 

pateikiamus veiksnius. Kalbant apie 

energetikos sektorių, Komisija turėtų 

atsižvelgti į SESV 194 straipsnį ir 

valstybių narių teisę nustatyti energijos 

šaltinių eksploatavimo sąlygas, teisę 

rinktis iš įvairių energijos šaltinių ir 

bendrąją energijos tiekimo struktūrą. 
Taigi, Komisija turėtų atsižvelgti į 

tarptautinių organizacijų, pavyzdžiui, 

EBPO, darbą, atitinkamus Sąjungos teisės 

aktus ir standartus, įskaitant Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvą 

2001/42/EB42, Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvą 2011/92/ES43, Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvą 
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analizės kriterijais turėtų būti skatinamos 

tinkamos valdymo sistemos, apimančios 

aplinkos, socialinius ir valdymo veiksnius, 

kaip nurodyta Jungtinių Tautų 

palaikomame atsakingo investavimo 

principų dokumente47; 

2014/23/ES44, Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvą 2014/24/ES45, Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvą 

2014/25/ES46, taip pat esamą metodiką. 

Atsižvelgiant į tai, visais projekto 

įgyvendinimo ciklo etapais techninės 

analizės kriterijais turėtų būti skatinamos 

tinkamos valdymo sistemos, apimančios 

aplinkos, socialinius ir valdymo veiksnius, 

kaip nurodyta Jungtinių Tautų 

palaikomame atsakingo investavimo 

principų dokumente47; 

________________ ________________ 

42 2001 m. birželio 27 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir 

programų pasekmių aplinkai vertinimo 

(OL L 197, 2001 7 21, p. 30). 

42 2001 m. birželio 27 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir 

programų pasekmių aplinkai vertinimo 

(OL L 197, 2001 7 21, p. 30). 

43 2011 m. gruodžio 13 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir 

privačių projektų poveikio aplinkai 

vertinimo (OL L 26, 2012 1 28, p. 1). 

43 2011 m. gruodžio 13 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir 

privačių projektų poveikio aplinkai 

vertinimo (OL L 26, 2012 1 28, p. 1). 

44 2014 m. vasario 26 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2014/23/ES dėl koncesijos sutarčių 

skyrimo (OL L 94, 2014 3 28, p. 1). 

44 2014 m. vasario 26 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2014/23/ES dėl koncesijos sutarčių 

skyrimo (OL L 94, 2014 3 28, p. 1). 

45 2014 m. vasario 26 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria 

panaikinama Direktyva 2004/18/EB 

(OL L 94, 2014 3 28, p. 65). 

45 2014 m. vasario 26 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria 

panaikinama Direktyva 2004/18/EB 

(OL L 94, 2014 3 28, p. 65). 

46 2014 m. vasario 26 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą 

vandens, energetikos, transporto ir pašto 

paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, 

kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB 

(OL L 94, 2014 3 28, p. 243). 

46 2014 m. vasario 26 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą 

vandens, energetikos, transporto ir pašto 

paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, 

kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB 

(OL L 94, 2014 3 28, p. 243). 

47 

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

47 

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

Or. en 
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Pakeitimas 212 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

26 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(26) nustatydama ir atnaujindama 

techninės analizės kriterijus Komisija taip 

pat turėtų atsižvelgti į infrastruktūros 

sektoriaus specifiką ir į aplinkos, 

socialinius bei ekonominius sąnaudų ir 

naudos analizėje pateikiamus veiksnius. 

Taigi, Komisija turėtų atsižvelgti į 

tarptautinių organizacijų, pavyzdžiui, 

EBPO, darbą, atitinkamus Sąjungos teisės 

aktus ir standartus, įskaitant Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvą 

2001/42/EB42, Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvą 2011/92/ES43, Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvą 

2014/23/ES44, Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvą 2014/24/ES45, Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvą 

2014/25/ES46, taip pat esamą metodiką. 

Atsižvelgiant į tai, visais projekto 

įgyvendinimo ciklo etapais techninės 

analizės kriterijais turėtų būti skatinamos 

tinkamos valdymo sistemos, apimančios 

aplinkos, socialinius ir valdymo veiksnius, 

kaip nurodyta Jungtinių Tautų 

palaikomame atsakingo investavimo 

principų dokumente47; 

(26) nustatydama ir atnaujindama 

techninės analizės kriterijus Komisija taip 

pat turėtų atsižvelgti į įvairių sektorių 

specifiką ir į aplinkos, socialinius bei 

ekonominius sąnaudų ir naudos analizėje 

pateikiamus veiksnius. Taigi, Komisija 

turėtų atsižvelgti į tarptautinių 

organizacijų, pavyzdžiui, EBPO, darbą, 

atitinkamus Sąjungos teisės aktus ir 

standartus, įskaitant Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvą 2001/42/EB42, Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvą 

2011/92/ES43, Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvą 2014/23/ES44, Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvą 

2014/24/ES45, Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvą 2014/25/ES46, taip pat 

esamą metodiką. Atsižvelgiant į tai, visais 

projekto įgyvendinimo ciklo etapais 

techninės analizės kriterijais turėtų būti 

skatinamos tinkamos valdymo sistemos, 

apimančios aplinkos, socialinius ir 

valdymo veiksnius, kaip nurodyta 

Jungtinių Tautų palaikomame atsakingo 

investavimo principų dokumente47; 

________________ ________________ 

42 2001 m. birželio 27 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir 

programų pasekmių aplinkai vertinimo 

(OL L 197, 2001 7 21, p. 30). 

42 2001 m. birželio 27 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir 

programų pasekmių aplinkai vertinimo 

(OL L 197, 2001 7 21, p. 30). 

43 2011 m. gruodžio 13 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir 

privačių projektų poveikio aplinkai 

vertinimo (OL L 26, 2012 1 28, p. 1). 

43 2011 m. gruodžio 13 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir 

privačių projektų poveikio aplinkai 

vertinimo (OL L 26, 2012 1 28, p. 1). 

44 2014 m. vasario 26 d. Europos 44 2014 m. vasario 26 d. Europos 
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Parlamento ir Tarybos direktyva 

2014/23/ES dėl koncesijos sutarčių 

skyrimo (OL L 94, 2014 3 28, p. 1). 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2014/23/ES dėl koncesijos sutarčių 

skyrimo (OL L 94, 2014 3 28, p. 1). 

45 2014 m. vasario 26 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria 

panaikinama Direktyva 2004/18/EB 

(OL L 94, 2014 3 28, p. 65). 

45 2014 m. vasario 26 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria 

panaikinama Direktyva 2004/18/EB 

(OL L 94, 2014 3 28, p. 65). 

46 2014 m. vasario 26 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą 

vandens, energetikos, transporto ir pašto 

paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, 

kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB 

(OL L 94, 2014 3 28, p. 243). 

46 2014 m. vasario 26 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą 

vandens, energetikos, transporto ir pašto 

paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, 

kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB 

(OL L 94, 2014 3 28, p. 243). 

47 

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

47 

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

Or. en 

 

Pakeitimas 213 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

26 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (26a) nustatydama techninės analizės 

kriterijus Komisija taip pat turėtų 

atsižvelgti į pereinamojo laikotarpio 

priemones, susijusias su veikla, kuria 

remiamas perėjimas prie tvaresnės mažo 

anglies dioksido kiekio technologijų 

ekonomikos; 

Or. en 

 

Pakeitimas 214 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

26 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (26a) nustatydama techninės analizės 

kriterijus Komisija taip pat turėtų 

atsižvelgti į pereinamojo laikotarpio 

priemones, susijusias su veikla, kuria 

remiamas perėjimas prie tvarios mažo 

anglies dioksido kiekio technologijų 

ekonomikos; 

Or. en 

 

Pakeitimas 215 

Sirpa Pietikäinen 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

27 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(27) siekiant išvengti konkurencijos 

iškraipymo teikiant finansavimą aplinkos 

atžvilgiu tvariai ekonominei veiklai, 

techninės analizės kriterijais reikėtų 

užtikrinti, kad visa atitinkama 

konkrečiame sektoriuje vykdoma 

ekonominė veikla galėtų būti laikoma 

aplinkos atžvilgiu tvaria ir taip pat 

vertinama, jeigu ta veikla vienodai 

padedama siekti vieno ar kelių šiame 

reglamente nustatytų aplinkos tikslų. 

Tačiau potenciali galimybė padėti siekti tų 

aplinkos tikslų įvairiuose sektoriuose 

skiriasi, ir kriterijuose tai turėtų būti 

atspindėta. Tačiau kiekviename tų sektorių 

tais kriterijais neturėtų būti nesąžiningai 

sudaroma nepalanki padėtis vienai veiklai, 

palyginti su kita veikla, jeigu pirmąja siekti 

aplinkos tikslų padedama tiek pat, kiek ir 

antrąja; 

(27) siekiant skatinti aplinkos atžvilgiu 

tvarią inovaciją ir išvengti konkurencijos 

iškraipymo teikiant finansavimą aplinkos 

atžvilgiu tvariai ekonominei veiklai, 

techninės analizės kriterijais reikėtų 

užtikrinti, kad visa atitinkama 

makroekonomikos sektoriuose (t. y. 

NACE sektoriuose, kaip antai žemės ūkio, 

miškininkystės ir žuvininkystės, gamybos, 

elektros, dujų ir garo tiekimo ir oro 

kondicionavimo, statybos, transporto ir 

saugojimo paslaugų) vykdoma ekonominė 

veikla galėtų būti laikoma aplinkos 

atžvilgiu tvaria ir taip pat vertinama, jeigu 

ta veikla vienodai padedama siekti vieno ar 

kelių šiame reglamente nustatytų aplinkos 

tikslų nedarant didelės žalos jokiems 3 ir 

12 straipsniuose nurodytiems aplinkos 

tikslams. Tačiau potenciali galimybė padėti 

siekti tų aplinkos tikslų įvairiuose 

sektoriuose skiriasi, ir techninės analizės 

kriterijuose tai turėtų būti atspindėta. 

Tačiau kiekviename tų makroekonomikos 

sektorių tais kriterijais neturėtų būti 

nesąžiningai sudaroma nepalanki padėtis 
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vienai veiklai, palyginti su kita veikla, 

jeigu pirmąja siekti aplinkos tikslų 

padedama tiek pat, kiek ir antrąja, 

nedarant didelės žalos jokiems 3 ir 12 

straipsniuose nurodytiems aplinkos 

tikslams; 

Or. en 

 

Pakeitimas 216 

Karl-Heinz Florenz 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

27 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(27) siekiant išvengti konkurencijos 

iškraipymo teikiant finansavimą aplinkos 

atžvilgiu tvariai ekonominei veiklai, 

techninės analizės kriterijais reikėtų 

užtikrinti, kad visa atitinkama 

konkrečiame sektoriuje vykdoma 

ekonominė veikla galėtų būti laikoma 

aplinkos atžvilgiu tvaria ir taip pat 

vertinama, jeigu ta veikla vienodai 

padedama siekti vieno ar kelių šiame 

reglamente nustatytų aplinkos tikslų. 

Tačiau potenciali galimybė padėti siekti tų 

aplinkos tikslų įvairiuose sektoriuose 

skiriasi, ir kriterijuose tai turėtų būti 

atspindėta. Tačiau kiekviename tų sektorių 

tais kriterijais neturėtų būti nesąžiningai 

sudaroma nepalanki padėtis vienai veiklai, 

palyginti su kita veikla, jeigu pirmąja siekti 

aplinkos tikslų padedama tiek pat, kiek ir 

antrąja; 

(27) siekiant skatinti aplinkos atžvilgiu 

tvarią inovaciją ir išvengti konkurencijos 

iškraipymo teikiant finansavimą aplinkos 

atžvilgiu tvariai ekonominei veiklai, 

techninės analizės kriterijais reikėtų 

užtikrinti, kad visa atitinkama 

pagrindiniuose ekonomikos sektoriuose, 

įskaitant be kita ko, žemės ūkio, statybos, 

energetikos, chemijos, transporto ir 

gamybos sektorius, vykdoma ekonominė 

veikla galėtų būti laikoma aplinkos 

atžvilgiu tvaria ir taip pat vertinama, jeigu 

ta veikla vienodai padedama siekti vieno ar 

kelių šiame reglamente nustatytų aplinkos 

tikslų. Tačiau potenciali galimybė padėti 

siekti tų aplinkos tikslų įvairiuose 

sektoriuose skiriasi, ir kriterijuose tai turėtų 

būti atspindėta. Tačiau kiekviename tų 

sektorių tais kriterijais neturėtų būti 

nesąžiningai sudaroma nepalanki padėtis 

vienai veiklai, palyginti su kita veikla, 

jeigu pirmąja siekti aplinkos tikslų 

padedama tiek pat, kiek ir antrąja; 

Or. en 

Pagrindimas 

Techninės analizės kriterijai apima visus prie darnaus vystymosi prisidedančius sektorius. 



 

PE632.153v01-00 72/169 AM\1172566LT.docx 

LT 

 

Pakeitimas 217 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

27 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(27) siekiant išvengti konkurencijos 

iškraipymo teikiant finansavimą aplinkos 

atžvilgiu tvariai ekonominei veiklai, 

techninės analizės kriterijais reikėtų 

užtikrinti, kad visa atitinkama konkrečiame 

sektoriuje vykdoma ekonominė veikla 

galėtų būti laikoma aplinkos atžvilgiu 

tvaria ir taip pat vertinama, jeigu ta veikla 

vienodai padedama siekti vieno ar kelių 

šiame reglamente nustatytų aplinkos tikslų. 

Tačiau potenciali galimybė padėti siekti tų 

aplinkos tikslų įvairiuose sektoriuose 

skiriasi, ir kriterijuose tai turėtų būti 

atspindėta. Tačiau kiekviename tų sektorių 

tais kriterijais neturėtų būti nesąžiningai 

sudaroma nepalanki padėtis vienai veiklai, 

palyginti su kita veikla, jeigu pirmąja siekti 

aplinkos tikslų padedama tiek pat, kiek ir 

antrąja; 

(27) siekiant skatinti aplinkos atžvilgiu 

tvarią inovaciją ir išvengti konkurencijos 

iškraipymo teikiant finansavimą aplinkos 

atžvilgiu tvariai ekonominei veiklai, 

techninės analizės kriterijais reikėtų 

užtikrinti, kad visa atitinkama konkrečiame 

sektoriuje, įskaitant be kita ko, gamybos, 

žemės ūkio, statybos, energetikos ir 

transporto sektorius, vykdoma ekonominė 

veikla galėtų būti laikoma aplinkos 

atžvilgiu tvaria ir taip pat vertinama, jeigu 

ta veikla vienodai padedama siekti vieno ar 

kelių šiame reglamente nustatytų aplinkos 

tikslų. Tačiau potenciali galimybė padėti 

siekti tų aplinkos tikslų įvairiuose 

sektoriuose skiriasi, ir kriterijuose tai turėtų 

būti atspindėta. Tačiau kiekviename tų 

sektorių tais kriterijais neturėtų būti 

nesąžiningai sudaroma nepalanki padėtis 

vienai veiklai, palyginti su kita veikla, 

jeigu pirmąja siekti aplinkos tikslų 

padedama tiek pat, kiek ir antrąja; 

Or. en 

 

Pakeitimas 218 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

27 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(27) siekiant išvengti konkurencijos 

iškraipymo teikiant finansavimą aplinkos 

atžvilgiu tvariai ekonominei veiklai, 

(27) siekiant išvengti konkurencijos 

iškraipymo teikiant finansavimą aplinkos 

atžvilgiu tvariai ekonominei veiklai, 
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techninės analizės kriterijais reikėtų 

užtikrinti, kad visa atitinkama 

konkrečiame sektoriuje vykdoma 

ekonominė veikla galėtų būti laikoma 

aplinkos atžvilgiu tvaria ir taip pat 

vertinama, jeigu ta veikla vienodai 

padedama siekti vieno ar kelių šiame 

reglamente nustatytų aplinkos tikslų. 

Tačiau potenciali galimybė padėti siekti tų 

aplinkos tikslų įvairiuose sektoriuose 

skiriasi, ir kriterijuose tai turėtų būti 

atspindėta. Tačiau kiekviename tų sektorių 

tais kriterijais neturėtų būti nesąžiningai 

sudaroma nepalanki padėtis vienai veiklai, 

palyginti su kita veikla, jeigu pirmąja siekti 

aplinkos tikslų padedama tiek pat, kiek ir 

antrąja; 

techninės analizės kriterijais reikėtų 

užtikrinti, kad visa atitinkama 

pagrindiniuose ekonomikos sektoriuose, 

įskaitant be kita ko, žemės ūkio, statybos, 

energetikos, transporto ir gamybos 

sektorius, vykdoma ekonominė veikla 

galėtų būti laikoma aplinkos atžvilgiu 

tvaria ir taip pat vertinama, jeigu ta veikla 

vienodai padedama siekti vieno ar kelių 

šiame reglamente nustatytų aplinkos tikslų. 

Tačiau potenciali galimybė padėti siekti tų 

aplinkos tikslų įvairiuose sektoriuose 

skiriasi, ir konkrečiam sektoriui skirtuose 

kriterijuose tai turėtų būti atspindėta. 

Tačiau kiekviename tų sektorių tais 

kriterijais neturėtų būti nesąžiningai 

sudaroma nepalanki padėtis vienai veiklai, 

palyginti su kita veikla, jeigu pirmąja siekti 

aplinkos tikslų padedama tiek pat, kiek ir 

antrąja; 

Or. en 

 

Pakeitimas 219 

Markus Ferber, Christophe Hansen 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

27 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(27) siekiant išvengti konkurencijos 

iškraipymo teikiant finansavimą aplinkos 

atžvilgiu tvariai ekonominei veiklai, 

techninės analizės kriterijais reikėtų 

užtikrinti, kad visa atitinkama konkrečiame 

sektoriuje vykdoma ekonominė veikla 

galėtų būti laikoma aplinkos atžvilgiu 

tvaria ir taip pat vertinama, jeigu ta veikla 

vienodai padedama siekti vieno ar kelių 

šiame reglamente nustatytų aplinkos tikslų. 

Tačiau potenciali galimybė padėti siekti tų 

aplinkos tikslų įvairiuose sektoriuose 

skiriasi, ir kriterijuose tai turėtų būti 

atspindėta. Tačiau kiekviename tų sektorių 

tais kriterijais neturėtų būti nesąžiningai 

(27) siekiant išvengti konkurencijos 

iškraipymo teikiant finansavimą aplinkos 

atžvilgiu tvariai ekonominei veiklai, 

techninės analizės kriterijais reikėtų 

užtikrinti, kad visa atitinkama konkrečiame 

sektoriuje vykdoma ekonominė veikla 

galėtų būti laikoma aplinkos atžvilgiu 

tvaria ir taip pat vertinama, jeigu ta veikla 

vienodai padedama siekti vieno ar kelių 

šiame reglamente nustatytų aplinkos tikslų. 

Tačiau potenciali galimybė padėti siekti tų 

aplinkos tikslų įvairiuose sektoriuose 

skiriasi, ir kriterijuose tai turėtų būti 

atspindėta. Taigi dėl analizės kriterijų 

neturėtų būti sudaromas juodasis arba 
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sudaroma nepalanki padėtis vienai veiklai, 

palyginti su kita veikla, jeigu pirmąja siekti 

aplinkos tikslų padedama tiek pat, kiek ir 

antrąja; 

rudasis sąrašas. Tačiau kiekviename tų 

sektorių tais kriterijais neturėtų būti 

nesąžiningai sudaroma nepalanki padėtis 

vienai veiklai, palyginti su kita veikla, 

jeigu pirmąja siekti aplinkos tikslų 

padedama tiek pat, kiek ir antrąja; 

Or. en 

 

Pakeitimas 220 

Bas Eickhout 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

27 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(27) siekiant išvengti konkurencijos 

iškraipymo teikiant finansavimą aplinkos 

atžvilgiu tvariai ekonominei veiklai, 

techninės analizės kriterijais reikėtų 

užtikrinti, kad visa atitinkama konkrečiame 

sektoriuje vykdoma ekonominė veikla 

galėtų būti laikoma aplinkos atžvilgiu 

tvaria ir taip pat vertinama, jeigu ta veikla 

vienodai padedama siekti vieno ar kelių 

šiame reglamente nustatytų aplinkos tikslų. 

Tačiau potenciali galimybė padėti siekti tų 

aplinkos tikslų įvairiuose sektoriuose 

skiriasi, ir kriterijuose tai turėtų būti 

atspindėta. Tačiau kiekviename tų sektorių 

tais kriterijais neturėtų būti nesąžiningai 

sudaroma nepalanki padėtis vienai veiklai, 

palyginti su kita veikla, jeigu pirmąja siekti 

aplinkos tikslų padedama tiek pat, kiek ir 

antrąja; 

(27) siekiant išvengti konkurencijos 

iškraipymo teikiant finansavimą aplinkos 

atžvilgiu tvariai ekonominei veiklai, 

techninės analizės kriterijais reikėtų 

užtikrinti, kad visa atitinkama konkrečiame 

sektoriuje vykdoma ekonominė veikla dėl 

jos vykdymo būdų galėtų būti laikoma 

aplinkos atžvilgiu tvaria ir taip pat 

vertinama, jeigu ta veikla vienodai 

padedama siekti vieno ar kelių šiame 

reglamente nustatytų aplinkos tikslų. 

Tačiau potenciali galimybė padėti siekti tų 

aplinkos tikslų įvairiuose sektoriuose 

skiriasi, ir kriterijuose tai turėtų būti 

atspindėta. Tačiau kiekviename tų sektorių 

tais kriterijais neturėtų būti nesąžiningai 

sudaroma nepalanki padėtis vienai veiklai, 

palyginti su kita veikla, jeigu pirmąja siekti 

aplinkos tikslų padedama tiek pat, kiek ir 

antrąja; 

Or. en 

 

Pakeitimas 221 

Elena Gentile 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 
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27 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(27) siekiant išvengti konkurencijos 

iškraipymo teikiant finansavimą aplinkos 

atžvilgiu tvariai ekonominei veiklai, 

techninės analizės kriterijais reikėtų 

užtikrinti, kad visa atitinkama konkrečiame 

sektoriuje vykdoma ekonominė veikla 

galėtų būti laikoma aplinkos atžvilgiu 

tvaria ir taip pat vertinama, jeigu ta veikla 

vienodai padedama siekti vieno ar kelių 

šiame reglamente nustatytų aplinkos tikslų. 

Tačiau potenciali galimybė padėti siekti tų 

aplinkos tikslų įvairiuose sektoriuose 

skiriasi, ir kriterijuose tai turėtų būti 

atspindėta. Tačiau kiekviename tų sektorių 

tais kriterijais neturėtų būti nesąžiningai 

sudaroma nepalanki padėtis vienai 
veiklai, palyginti su kita veikla, jeigu 

pirmąja siekti aplinkos tikslų padedama 

tiek pat, kiek ir antrąja; 

(27) siekiant išvengti konkurencijos 

iškraipymo teikiant finansavimą aplinkos 

atžvilgiu tvariai ekonominei veiklai, 

techninės analizės kriterijais reikėtų 

užtikrinti, kad visa atitinkama konkrečiame 

sektoriuje vykdoma ekonominė veikla 

galėtų būti laikoma aplinkos atžvilgiu 

tvaria ir taip pat vertinama, jeigu ta veikla 

vienodai padedama siekti vieno ar kelių 

šiame reglamente nustatytų aplinkos tikslų. 

Tačiau potenciali galimybė padėti siekti tų 

aplinkos tikslų įvairiuose sektoriuose 

skiriasi, ir kriterijuose tai turėtų būti 

atspindėta. Tačiau kiekviename tų sektorių 

tie kriterijai turėtų būti vienodai taikomi 

visiems rinkos dalyviams ir tam tikrai 
veiklai, palyginti su kita veikla, jeigu 

pirmąja siekti aplinkos tikslų padedama 

tiek pat, kiek ir antrąja; 

Or. en 

 

Pakeitimas 222 

Karl-Heinz Florenz 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

27 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (27a) aplinkos atžvilgiu tvari veikla 

vykdoma pasitelkiant visoje vertės 

grandinėje kuriamas technologijas ir 

produktus. Todėl nustatant techninės 

analizės kriterijus, galutinai vykdant 

aplinkos atžvilgiu tvarią veiklą, reikėtų 

atsižvelgti į visos vertės grandinės nuo 

žaliavų apdorojimo iki galutinio produkto 

ir jo tapimo atliekomis etapo vaidmenį; 

Or. en 
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Pagrindimas 

Aplinkos atžvilgiu tvari veikla priklauso nuo įvairių sektorių ir ekonominės veiklos vykdytojų 

bendradarbiavimo visų sektorių vertės grandinėse. Šis aspektas turėtų būti atspindėtas 

aplinkos atžvilgiu tvarios veiklos techninės analizės kriterijuose. 

 

Pakeitimas 223 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

27 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (27a) siekiant neišardyti gerai veikiančių 

vertės grandinių nustatant techninės 

analizės kriterijus reikėtų atsižvelgti į tai, 

kad vykdant aplinkos atžvilgiu tvarią 

veiklą pasitelkiamos daugelio ekonominės 

veiklos vykdytojų sukurtos technologijos 

ir produktai; 

Or. en 

 

Pakeitimas 224 

Sirpa Pietikäinen 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

28 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(28) nustatydama techninės analizės 

kriterijus Komisija turėtų vertinti, ar 

patvirtinus tuos kriterijus, taikytinus 
aplinkos atžvilgiu tvariai veiklai, 

neatsirastų nuvertėjusio turto arba nebūtų 

teikiamos nenuoseklios paskatos, taip pat 

ar nebūtų kokio nors neigiamo poveikio 

finansų rinkų likvidumui; 

(28) nustatydama techninės analizės 

kriterijus Komisija turėtų vertinti galimą 

perėjimo riziką ir tai, ar dėl tų kriterijų, 

taikytinų aplinkos atžvilgiu tvariai veiklai, 

patvirtinimo spartos neatsirastų 

nuvertėjusio turto arba nebūtų teikiamos 

nenuoseklios paskatos, taip pat ar nebūtų 

kokio nors neigiamo poveikio finansų 

rinkų likvidumui; 

Or. en 
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Pakeitimas 225 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

30 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(30) siekiant užtikrinti, kad investicijos 

būtų skiriamos ekonominei veiklai, kuria 

daromas didžiausias teigiamas poveikis 

aplinkos tikslams, Komisija turėtų 

techninės analizės kriterijus pirmiausia 

nustatyti veiklai, kuria gali būti labiausiai 

padedama siekti aplinkos tikslų; atitinkami 

techninės analizės kriterijai turėtų būti 

nustatomi transporto sektoriui, įskaitant 

mobilųjį turtą; 

(30) siekiant užtikrinti, kad investicijos 

būtų skiriamos ekonominei veiklai, kuria 

daromas didžiausias teigiamas poveikis 

aplinkos tikslams, Komisija turėtų 

techninės analizės kriterijus pirmiausia 

nustatyti veiklai, kuria gali būti labiausiai 

padedama siekti aplinkos tikslų; atitinkami 

techninės analizės kriterijai turėtų būti 

nustatomi transporto sektoriui, įskaitant 

mobilųjį turtą. siekiant padėti nustatyti ir 

kurti naujas technologijas ir tinkamai 

atsižvelgti į tų technologijų išplėtimo 

galimybę analizės kriterijai turėtų būti 

grindžiami projektų rezultatais; 

Or. en 

 

Pakeitimas 226 

Anne Sander 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

30 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(30) siekiant užtikrinti, kad investicijos 

būtų skiriamos ekonominei veiklai, kuria 

daromas didžiausias teigiamas poveikis 

aplinkos tikslams, Komisija turėtų 

techninės analizės kriterijus pirmiausia 

nustatyti veiklai, kuria gali būti labiausiai 

padedama siekti aplinkos tikslų; 

(30) siekiant užtikrinti, kad investicijos 

būtų skiriamos ekonominei veiklai, kuria 

daromas didžiausias teigiamas poveikis 

aplinkos tikslams, Komisija turėtų 

techninės analizės kriterijus pirmiausia 

nustatyti veiklai, kuria gali būti labiausiai 

padedama siekti aplinkos tikslų ir, 

pirmumo tvarka, klimato kaitos poveikio 

mažinimo veiksmams. Techninės analizės 

kriterijai turėtų būti pakankamai 

lankstūs, kad būtų galima laipsniškai 

diegti naujas technologijas ir inovacijas; 
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Or. en 

 

Pakeitimas 227 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

31 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(31) nustatant kriterijus turėtų būti 

atsižvelgiama į tai, kad transporto 

sektoriui, įskaitant tarptautinę laivybą, 

tenka beveik 26 proc. visų Sąjungoje 

išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

kiekio. Kaip matyti iš Tvaraus augimo 

finansavimo veiksmų plano48, transporto 

sektorius sudaro apie 30 proc. papildomo 

reikiamo metinio investicijų į darnų 

Sąjungos vystymąsi kiekio, įskaitant 

platesnį elektrinių transporto priemonių 

naudojimą arba perėjimą prie švaresnių 

transporto rūšių, skatinant perėjimą prie 

kitų transporto rūšių ir eismo valdymą; 

(31) nustatant kriterijus turėtų būti 

atsižvelgiama į visą technologijų gyvavimo 

ciklą ir į tai, kad transporto sektoriui, 

įskaitant tarptautinę laivybą, tenka beveik 

26 proc. visų Sąjungoje išmetamo 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio. 

Kaip matyti iš Tvaraus augimo 

finansavimo veiksmų plano48, transporto 

sektorius sudaro apie 30 proc. papildomo 

reikiamo metinio investicijų į darnų 

Sąjungos vystymąsi kiekio, įskaitant 

platesnį elektrinių transporto priemonių 

naudojimą arba perėjimą prie švaresnių 

transporto rūšių, skatinant perėjimą prie 

kitų transporto rūšių ir eismo valdymą; 

_________________ _________________ 

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

Or. fr 

 

Pakeitimas 228 

Sirpa Pietikäinen 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

32 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(32) itin svarbu, kad Komisija, 

rengdamasi plėtoti techninės analizės 

standartus, rengtų atitinkamas 

konsultacijas, kaip nustatyta geresnio 

reglamentavimo reikalavimais. Į techninės 

analizės kriterijų nustatymo ir atnaujinimo 

(32) itin svarbu, kad Komisija, 

rengdamasi plėtoti techninės analizės 

standartus, rengtų atitinkamas 

konsultacijas, kaip nustatyta geresnio 

reglamentavimo reikalavimais. Į techninės 

analizės kriterijų ir suderintų rodiklių 
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procesą taip pat turėtų būti įtraukti 

atitinkami suinteresuotieji subjektai, turėtų 

būti remiamasi įrodytų žinių ir atitinkamų 

sričių patirties turinčių ekspertų patarimais. 

Tam Komisija turėtų įsteigti tvaraus 

finansavimo platformą. Šią platformą 

turėtų sudaryti ekspertai, atstovaujantys ir 

viešajam, ir privačiajam sektoriams. 

Viešojo sektoriaus atstovai turėtų būti 

Europos aplinkos agentūros, Europos 

priežiūros institucijų ir Europos investicijų 

banko atstovai. Privačiojo sektoriaus 

ekspertai turėtų būti visų atitinkamų 

suinteresuotųjų subjektų atstovai, įskaitant 

finansų rinkų dalyvius, universitetus ir 

mokslinių tyrimų institutus, taip pat 

asociacijas ir organizacijas. Platforma 

Komisiją turėtų konsultuoti techninės 

analizės kriterijų rengimo, analizės ir 

peržiūros klausimais, įskaitant jų galimą 

poveikį turto, kuris iki nustatant techninės 

analizės kriterijus taikant esamą rinkos 

praktiką buvo laikytas žaliuoju turtu, 

vertinimui. Platforma Komisijai taip pat 

turėtų patarti, ar techninės analizės 

kriterijai yra tinkami toliau būti taikomi 

būsimose Sąjungos strateginėse 

iniciatyvose, kuriomis būtų siekiama 

palengvinti tvarų investavimą; 

nustatymo ir atnaujinimo procesą taip pat 

turėtų būti įtraukti atitinkami 

suinteresuotieji subjektai, turėtų būti 

remiamasi moksliniais įrodymais, 

geriausia praktika ir atliktu darbu bei 

įvairių subjektų, įskaitant Europos 

Komisijos žiedinės ekonomikos platformą, 

ir įrodytų žinių ir atitinkamų sričių patirties 

turinčių ekspertų patarimais. Tam Komisija 

turėtų įsteigti tvaraus finansavimo 

platformą. Šią platformą turėtų sudaryti 

ekspertai, atstovaujantys ir viešajam, ir 

privačiajam sektoriams. Viešojo sektoriaus 

atstovai turėtų būti Europos aplinkos 

agentūros ir nacionalinių aplinkos 

apsaugos agentūrų, Europos priežiūros 

institucijų, Europos finansinės 

atskaitomybės patariamosios grupės ir 

Europos investicijų banko atstovai. 

Privačiojo sektoriaus ekspertai turėtų būti 

visų atitinkamų suinteresuotųjų subjektų 

atstovai, įskaitant finansų rinkų dalyvius, 

universitetus ir mokslinių tyrimų institutus, 

taip pat asociacijas ir organizacijas. 

Platforma Komisiją turėtų konsultuoti 

techninės analizės kriterijų ir suderintų 

rodiklių rengimo, analizės ir peržiūros 

klausimais, įskaitant jų galimą poveikį 

turto, kuris iki nustatant suderintais 

rodikliais paremtus techninės analizės 

kriterijus taikant esamą rinkos praktiką 

buvo laikytas tvariu turtu arba turtu, 

darančiu neigiamą poveikį aplinkai, 
vertinimui. Platforma Komisijai taip pat 

turėtų patarti, ar techninės analizės 

kriterijai ir rodikliai yra tinkami toliau būti 

taikomi būsimose Sąjungos strateginėse 

iniciatyvose, kuriomis būtų siekiama 

palengvinti tvarų investavimą. Platforma 

turėtų patarti Komisijai tvarios apskaitos 

standartų ir integruoto ataskaitų teikimo 

standartų rengimo įmonėms ir finansų 

rinkos dalyviams klausimais, be kita ko, 

peržiūrinti Direktyvą 2013/34/ES; 

Or. en 
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Pakeitimas 229 

Kay Swinburne 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

32 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(32) itin svarbu, kad Komisija, 

rengdamasi plėtoti techninės analizės 

standartus, rengtų atitinkamas 

konsultacijas, kaip nustatyta geresnio 

reglamentavimo reikalavimais. Į techninės 

analizės kriterijų nustatymo ir atnaujinimo 

procesą taip pat turėtų būti įtraukti 

atitinkami suinteresuotieji subjektai, turėtų 

būti remiamasi įrodytų žinių ir atitinkamų 

sričių patirties turinčių ekspertų patarimais. 

Tam Komisija turėtų įsteigti tvaraus 

finansavimo platformą. Šią platformą 

turėtų sudaryti ekspertai, atstovaujantys ir 

viešajam, ir privačiajam sektoriams. 

Viešojo sektoriaus atstovai turėtų būti 

Europos aplinkos agentūros, Europos 

priežiūros institucijų ir Europos investicijų 

banko atstovai. Privačiojo sektoriaus 

ekspertai turėtų būti visų atitinkamų 

suinteresuotųjų subjektų atstovai, įskaitant 

finansų rinkų dalyvius, universitetus ir 

mokslinių tyrimų institutus, taip pat 

asociacijas ir organizacijas. Platforma 

Komisiją turėtų konsultuoti techninės 

analizės kriterijų rengimo, analizės ir 

peržiūros klausimais, įskaitant jų galimą 

poveikį turto, kuris iki nustatant techninės 

analizės kriterijus taikant esamą rinkos 

praktiką buvo laikytas žaliuoju turtu, 

vertinimui. Platforma Komisijai taip pat 

turėtų patarti, ar techninės analizės 

kriterijai yra tinkami toliau būti taikomi 

būsimose Sąjungos strateginėse 

iniciatyvose, kuriomis būtų siekiama 

palengvinti tvarų investavimą; 

(32) itin svarbu, kad Komisija, 

rengdamasi plėtoti techninės analizės 

standartus, rengtų atitinkamas 

konsultacijas, kaip nustatyta geresnio 

reglamentavimo reikalavimais. Į techninės 

analizės kriterijų nustatymo ir atnaujinimo 

procesą taip pat turėtų būti įtraukti 

atitinkami suinteresuotieji subjektai, turėtų 

būti remiamasi įrodytų žinių ir pasaulinės 

atitinkamų sričių patirties turinčių ekspertų 

patarimais. Tam Komisija turėtų įsteigti 

tvaraus finansavimo platformą. Šią 

platformą turėtų sudaryti ekspertai, 

atstovaujantys ir viešajam, ir privačiajam 

sektoriams. Viešojo sektoriaus atstovai 

turėtų būti Europos aplinkos agentūros, 

Europos priežiūros institucijų ir Europos 

investicijų banko atstovai. Privačiojo 

sektoriaus ekspertai turėtų atstovauti visam 

sektoriui ir būti visų atitinkamų 

suinteresuotųjų subjektų atstovai, įskaitant 

finansų rinkų dalyvius, universitetus ir 

mokslinių tyrimų institutus, taip pat 

asociacijas ir organizacijas. Prireikus 

platformai turėtų būti sudaroma galimybė 

prašyti patarimų iš subjektų, kurie nėra 

jos nariai. Platforma Komisiją turėtų 

konsultuoti techninės analizės kriterijų 

rengimo, analizės ir peržiūros klausimais, 

įskaitant jų galimą poveikį turto, kuris iki 

nustatant techninės analizės kriterijus 

taikant esamą rinkos praktiką buvo laikytas 

žaliuoju turtu, vertinimui. Platforma 

Komisijai taip pat turėtų patarti, ar 

techninės analizės kriterijai yra tinkami 

toliau būti taikomi būsimose Sąjungos 

strateginėse iniciatyvose, kuriomis būtų 

siekiama palengvinti tvarų investavimą; 

Or. en 
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Pakeitimas 230 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

32 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(32) itin svarbu, kad Komisija, 

rengdamasi plėtoti techninės analizės 

standartus, rengtų atitinkamas 

konsultacijas, kaip nustatyta geresnio 

reglamentavimo reikalavimais. Į techninės 

analizės kriterijų nustatymo ir atnaujinimo 

procesą taip pat turėtų būti įtraukti 

atitinkami suinteresuotieji subjektai, turėtų 

būti remiamasi įrodytų žinių ir atitinkamų 

sričių patirties turinčių ekspertų patarimais. 

Tam Komisija turėtų įsteigti tvaraus 

finansavimo platformą. Šią platformą 

turėtų sudaryti ekspertai, atstovaujantys ir 

viešajam, ir privačiajam sektoriams. 

Viešojo sektoriaus atstovai turėtų būti 

Europos aplinkos agentūros, Europos 

priežiūros institucijų ir Europos investicijų 

banko atstovai. Privačiojo sektoriaus 

ekspertai turėtų būti visų atitinkamų 

suinteresuotųjų subjektų atstovai, įskaitant 

finansų rinkų dalyvius, universitetus ir 

mokslinių tyrimų institutus, taip pat 

asociacijas ir organizacijas. Platforma 

Komisiją turėtų konsultuoti techninės 

analizės kriterijų rengimo, analizės ir 

peržiūros klausimais, įskaitant jų galimą 

poveikį turto, kuris iki nustatant techninės 

analizės kriterijus taikant esamą rinkos 

praktiką buvo laikytas žaliuoju turtu, 

vertinimui. Platforma Komisijai taip pat 

turėtų patarti, ar techninės analizės 

kriterijai yra tinkami toliau būti taikomi 

būsimose Sąjungos strateginėse 

iniciatyvose, kuriomis būtų siekiama 

palengvinti tvarų investavimą; 

(32) itin svarbu, kad Komisija, 

rengdamasi plėtoti techninės analizės 

standartus, rengtų atitinkamas 

konsultacijas, kaip nustatyta geresnio 

reglamentavimo reikalavimais. Į techninės 

analizės kriterijų ir suderintų rodiklių 

nustatymo ir atnaujinimo procesą taip pat 

turėtų būti įtraukti atitinkami 

suinteresuotieji subjektai, turėtų būti 

remiamasi moksliniais įrodymais, 

socialiniu ekonominiu poveikiu, geriausia 

praktika ir įrodytų žinių ir visų atitinkamų 

sričių patirties turinčių ekspertų patarimais. 

Tam Komisija turėtų įsteigti tvaraus 

finansavimo platformą. Siekiant užtikrinti, 

kad būtų tinkamai atsižvelgiama į visų 

atitinkamų sektorių specifiką, šią 

platformą turėtų sudaryti įvairūs ekspertai, 

atstovaujantys ir viešajam, ir privačiajam 

sektoriams. Viešojo sektoriaus atstovai 

turėtų būti Europos aplinkos agentūros, 

Europos priežiūros institucijų ir Europos 

investicijų banko atstovai. Privačiojo 

sektoriaus ekspertai turėtų būti visų 

atitinkamų suinteresuotųjų subjektų 

atstovai, įskaitant finansų rinkų dalyvius, 

realiosios ekonomikos atstovus, įskaitant 

gamybos pramonę, universitetus ir 

mokslinių tyrimų institutus, taip pat 

asociacijas ir organizacijas. Platforma 

Komisiją turėtų konsultuoti techninės 

analizės kriterijų rengimo, analizės ir 

peržiūros klausimais, įskaitant jų galimą 

poveikį turto, kuris iki nustatant techninės 

analizės kriterijus taikant esamą rinkos 

praktiką buvo laikytas žaliuoju turtu, 

vertinimui. Platforma Komisijai taip pat 

turėtų patarti, ar techninės analizės 
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kriterijai yra tinkami; 

Or. en 

 

Pakeitimas 231 

Markus Ferber 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

32 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(32) itin svarbu, kad Komisija, 

rengdamasi plėtoti techninės analizės 

standartus, rengtų atitinkamas 

konsultacijas, kaip nustatyta geresnio 

reglamentavimo reikalavimais. Į techninės 

analizės kriterijų nustatymo ir atnaujinimo 

procesą taip pat turėtų būti įtraukti 

atitinkami suinteresuotieji subjektai, turėtų 

būti remiamasi įrodytų žinių ir atitinkamų 

sričių patirties turinčių ekspertų patarimais. 

Tam Komisija turėtų įsteigti tvaraus 

finansavimo platformą. Šią platformą 

turėtų sudaryti ekspertai, atstovaujantys ir 

viešajam, ir privačiajam sektoriams. 

Viešojo sektoriaus atstovai turėtų būti 

Europos aplinkos agentūros, Europos 

priežiūros institucijų ir Europos investicijų 

banko atstovai. Privačiojo sektoriaus 

ekspertai turėtų būti visų atitinkamų 

suinteresuotųjų subjektų atstovai, įskaitant 

finansų rinkų dalyvius, universitetus ir 

mokslinių tyrimų institutus, taip pat 

asociacijas ir organizacijas. Platforma 

Komisiją turėtų konsultuoti techninės 

analizės kriterijų rengimo, analizės ir 

peržiūros klausimais, įskaitant jų galimą 

poveikį turto, kuris iki nustatant techninės 

analizės kriterijus taikant esamą rinkos 

praktiką buvo laikytas žaliuoju turtu, 

vertinimui. Platforma Komisijai taip pat 

turėtų patarti, ar techninės analizės 

kriterijai yra tinkami toliau būti taikomi 

būsimose Sąjungos strateginėse 

iniciatyvose, kuriomis būtų siekiama 

(32) itin svarbu, kad Komisija, 

rengdamasi plėtoti techninės analizės 

standartus, rengtų atitinkamas 

konsultacijas, kaip nustatyta geresnio 

reglamentavimo reikalavimais. Į techninės 

analizės kriterijų nustatymo ir atnaujinimo 

procesą taip pat turėtų būti įtraukti 

atitinkami suinteresuotieji subjektai, turėtų 

būti remiamasi įrodytų žinių ir atitinkamų 

sričių patirties turinčių ekspertų patarimais. 

Tam Komisija turėtų įsteigti tvaraus 

finansavimo platformą. Šią platformą 

turėtų sudaryti ekspertai, atstovaujantys ir 

viešajam, ir privačiajam sektoriams. 

Viešojo sektoriaus atstovai turėtų būti 

Europos aplinkos agentūros, Europos 

priežiūros institucijų ir Europos investicijų 

banko atstovai. Privačiojo sektoriaus 

ekspertai yra visų atitinkamų 

suinteresuotųjų subjektų atstovai, įskaitant 

finansų rinkų dalyvius, įvairių sektorių 

realiosios ekonomikos atstovus, 
universitetus ir mokslinių tyrimų institutus, 

taip pat asociacijas ir organizacijas. 

Platforma Komisiją turėtų konsultuoti 

techninės analizės kriterijų rengimo, 

analizės ir peržiūros klausimais, įskaitant 

jų galimą poveikį turto, kuris iki nustatant 

techninės analizės kriterijus taikant esamą 

rinkos praktiką buvo laikytas žaliuoju 

turtu, vertinimui; 
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palengvinti tvarų investavimą; 

Or. en 

Pagrindimas 

Kad Tvaraus finansavimo platforma turėtų prasmingą poveikį, reikia įvairių šaltinių. 

 

Pakeitimas 232 

Karl-Heinz Florenz 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

32 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(32) itin svarbu, kad Komisija, 

rengdamasi plėtoti techninės analizės 

standartus, rengtų atitinkamas 

konsultacijas, kaip nustatyta geresnio 

reglamentavimo reikalavimais. Į techninės 

analizės kriterijų nustatymo ir atnaujinimo 

procesą taip pat turėtų būti įtraukti 

atitinkami suinteresuotieji subjektai, turėtų 

būti remiamasi įrodytų žinių ir atitinkamų 

sričių patirties turinčių ekspertų patarimais. 

Tam Komisija turėtų įsteigti tvaraus 

finansavimo platformą. Šią platformą 

turėtų sudaryti ekspertai, atstovaujantys ir 

viešajam, ir privačiajam sektoriams. 

Viešojo sektoriaus atstovai turėtų būti 

Europos aplinkos agentūros, Europos 

priežiūros institucijų ir Europos investicijų 

banko atstovai. Privačiojo sektoriaus 

ekspertai turėtų būti visų atitinkamų 

suinteresuotųjų subjektų atstovai, įskaitant 

finansų rinkų dalyvius, universitetus ir 

mokslinių tyrimų institutus, taip pat 

asociacijas ir organizacijas. Platforma 

Komisiją turėtų konsultuoti techninės 

analizės kriterijų rengimo, analizės ir 

peržiūros klausimais, įskaitant jų galimą 

poveikį turto, kuris iki nustatant techninės 

analizės kriterijus taikant esamą rinkos 

praktiką buvo laikytas žaliuoju turtu, 

vertinimui. Platforma Komisijai taip pat 

(32) itin svarbu, kad Komisija, 

rengdamasi plėtoti techninės analizės 

standartus, rengtų atitinkamas 

konsultacijas, kaip nustatyta geresnio 

reglamentavimo reikalavimais. Į techninės 

analizės kriterijų nustatymo ir atnaujinimo 

procesą taip pat turėtų būti įtraukti 

atitinkami suinteresuotieji subjektai, turėtų 

būti remiamasi įrodytų žinių ir atitinkamų 

sričių patirties turinčių ekspertų patarimais. 

Tam Komisija turėtų įsteigti tvaraus 

finansavimo platformą. Šią platformą 

turėtų sudaryti ekspertai, atstovaujantys ir 

viešajam, ir privačiajam sektoriams. 

Viešojo sektoriaus atstovai turėtų būti 

Europos aplinkos agentūros, Europos 

priežiūros institucijų ir Europos investicijų 

banko atstovai. Privačiojo sektoriaus 

ekspertai turėtų būti visų atitinkamų 

suinteresuotųjų subjektų atstovai, įskaitant 

finansų rinkų dalyvius, universitetus ir 

mokslinių tyrimų institutus, taip pat 

asociacijas ir organizacijas bei 

pagrindinius ekonomikos sektorius, 

įskaitant, be kita ko, žemės ūkį, statybą, 

energetiką, chemijos pramonę, transportą 

ir gamybą. Platforma Komisiją turėtų 

konsultuoti techninės analizės kriterijų 

rengimo, analizės ir peržiūros klausimais, 

įskaitant jų galimą poveikį turto, kuris iki 
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turėtų patarti, ar techninės analizės 

kriterijai yra tinkami toliau būti taikomi 

būsimose Sąjungos strateginėse 

iniciatyvose, kuriomis būtų siekiama 

palengvinti tvarų investavimą; 

nustatant techninės analizės kriterijus 

taikant esamą rinkos praktiką buvo laikytas 

žaliuoju turtu, vertinimui. Platforma 

Komisijai taip pat turėtų patarti, ar 

techninės analizės kriterijai yra tinkami 

toliau būti taikomi būsimose Sąjungos 

strateginėse iniciatyvose, kuriomis būtų 

siekiama palengvinti tvarų investavimą; 

Or. en 

Pagrindimas 

Atsižvelgiant į techninių žinių, kurių reikia techninės analizės kriterijams parengti, kiekį 

reikėtų pasikonsultuoti su visais svarbiais ekonominės veiklos vykdytojais. 

 

Pakeitimas 233 

Fulvio Martusciello 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

32 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(32) itin svarbu, kad Komisija, 

rengdamasi plėtoti techninės analizės 

standartus, rengtų atitinkamas 

konsultacijas, kaip nustatyta geresnio 

reglamentavimo reikalavimais. Į techninės 

analizės kriterijų nustatymo ir atnaujinimo 

procesą taip pat turėtų būti įtraukti 

atitinkami suinteresuotieji subjektai, turėtų 

būti remiamasi įrodytų žinių ir atitinkamų 

sričių patirties turinčių ekspertų patarimais. 

Tam Komisija turėtų įsteigti tvaraus 

finansavimo platformą. Šią platformą 

turėtų sudaryti ekspertai, atstovaujantys ir 

viešajam, ir privačiajam sektoriams. 

Viešojo sektoriaus atstovai turėtų būti 

Europos aplinkos agentūros, Europos 

priežiūros institucijų ir Europos investicijų 

banko atstovai. Privačiojo sektoriaus 

ekspertai turėtų būti visų atitinkamų 

suinteresuotųjų subjektų atstovai, įskaitant 

finansų rinkų dalyvius, universitetus ir 

mokslinių tyrimų institutus, taip pat 

(32) itin svarbu, kad Komisija, 

rengdamasi plėtoti techninės analizės 

standartus, rengtų atitinkamas 

konsultacijas, kaip nustatyta geresnio 

reglamentavimo reikalavimais. Į techninės 

analizės kriterijų ir suderintų rodiklių 

nustatymo ir atnaujinimo procesą taip pat 

turėtų būti įtraukti atitinkami 

suinteresuotieji subjektai, turėtų būti 

remiamasi moksliniais įrodymais, 

geriausia praktika ir įrodytų žinių ir 

atitinkamų sričių patirties turinčių ekspertų 

patarimais. Tam Komisija turėtų įsteigti 

tvaraus finansavimo platformą. Šią 

platformą turėtų sudaryti ekspertai, 

atstovaujantys ir viešajam, ir privačiajam 

sektoriams. Viešojo sektoriaus atstovai 

turėtų būti Europos aplinkos agentūros, 

Europos priežiūros institucijų ir Europos 

investicijų banko atstovai. Privačiojo 

sektoriaus ekspertai turėtų būti visų 

atitinkamų suinteresuotųjų subjektų 
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asociacijas ir organizacijas. Platforma 

Komisiją turėtų konsultuoti techninės 

analizės kriterijų rengimo, analizės ir 

peržiūros klausimais, įskaitant jų galimą 

poveikį turto, kuris iki nustatant techninės 

analizės kriterijus taikant esamą rinkos 

praktiką buvo laikytas žaliuoju turtu, 

vertinimui. Platforma Komisijai taip pat 

turėtų patarti, ar techninės analizės 

kriterijai yra tinkami toliau būti taikomi 

būsimose Sąjungos strateginėse 

iniciatyvose, kuriomis būtų siekiama 

palengvinti tvarų investavimą; 

atstovai, įskaitant finansų rinkų dalyvius, 

universitetus ir mokslinių tyrimų institutus, 

taip pat asociacijas ir organizacijas. 

Platforma Komisiją turėtų konsultuoti 

techninės analizės kriterijų ir suderintų 

rodiklių rengimo, analizės ir peržiūros 

klausimais, įskaitant jų galimą poveikį 

turto, kuris iki nustatant techninės analizės 

kriterijus taikant esamą rinkos praktiką 

buvo laikytas žaliuoju turtu, vertinimui. 

Platforma Komisijai taip pat turėtų patarti, 

ar techninės analizės kriterijai ir rodikliai 

yra tinkami toliau būti taikomi būsimose 

Sąjungos strateginėse iniciatyvose, 

kuriomis būtų siekiama palengvinti tvarų 

investavimą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 234 

Elena Gentile 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

32 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(32) itin svarbu, kad Komisija, 

rengdamasi plėtoti techninės analizės 

standartus, rengtų atitinkamas 

konsultacijas, kaip nustatyta geresnio 

reglamentavimo reikalavimais. Į techninės 

analizės kriterijų nustatymo ir atnaujinimo 

procesą taip pat turėtų būti įtraukti 

atitinkami suinteresuotieji subjektai, turėtų 

būti remiamasi įrodytų žinių ir atitinkamų 

sričių patirties turinčių ekspertų patarimais. 

Tam Komisija turėtų įsteigti tvaraus 

finansavimo platformą. Šią platformą 

turėtų sudaryti ekspertai, atstovaujantys ir 

viešajam, ir privačiajam sektoriams. 

Viešojo sektoriaus atstovai turėtų būti 

Europos aplinkos agentūros, Europos 

priežiūros institucijų ir Europos investicijų 

banko atstovai. Privačiojo sektoriaus 

ekspertai turėtų būti visų atitinkamų 

(32) itin svarbu, kad Komisija, 

rengdamasi plėtoti techninės analizės 

standartus, rengtų atitinkamas 

konsultacijas, kaip nustatyta geresnio 

reglamentavimo reikalavimais. Į techninės 

analizės kriterijų ir suderintų rodiklių 

nustatymo ir atnaujinimo procesą taip pat 

turėtų būti įtraukti atitinkami 

suinteresuotieji subjektai, turėtų būti 

remiamasi moksliniais įrodymais, 

geriausia praktika ir įrodytų žinių ir 

atitinkamų sričių patirties turinčių ekspertų 

patarimais. Tam Komisija turėtų įsteigti 

tvaraus finansavimo platformą. Šią 

platformą turėtų sudaryti ekspertai, 

atstovaujantys ir viešajam, ir privačiajam 

sektoriams. Viešojo sektoriaus atstovai 

turėtų būti Europos aplinkos agentūros, 

Europos priežiūros institucijų, Europos 
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suinteresuotųjų subjektų atstovai, įskaitant 

finansų rinkų dalyvius, universitetus ir 

mokslinių tyrimų institutus, taip pat 

asociacijas ir organizacijas. Platforma 

Komisiją turėtų konsultuoti techninės 

analizės kriterijų rengimo, analizės ir 

peržiūros klausimais, įskaitant jų galimą 

poveikį turto, kuris iki nustatant techninės 

analizės kriterijus taikant esamą rinkos 

praktiką buvo laikytas žaliuoju turtu, 

vertinimui. Platforma Komisijai taip pat 

turėtų patarti, ar techninės analizės 

kriterijai yra tinkami toliau būti taikomi 

būsimose Sąjungos strateginėse 

iniciatyvose, kuriomis būtų siekiama 

palengvinti tvarų investavimą; 

investicijų banko ir nacionalinių 

skatinamojo finansavimo bankų ir įstaigų 
atstovai. Privačiojo sektoriaus ekspertai 

turėtų būti visų atitinkamų suinteresuotųjų 

subjektų atstovai, įskaitant finansų rinkų 

dalyvius, gamybos pramonės sektorius, 

universitetus ir mokslinių tyrimų institutus, 

taip pat asociacijas ir organizacijas. 

Platforma Komisiją turėtų konsultuoti 

techninės analizės kriterijų rengimo, 

analizės ir peržiūros klausimais, susijusiais 

su turtu, kuris remiantis suderintais 

rodikliais taikant esamą rinkos praktiką 

buvo laikytas tvariu turtu. Platforma 

Komisijai taip pat turėtų patarti, ar 

techninės analizės kriterijai ir rodikliai yra 

tinkami toliau būti taikomi būsimose 

Sąjungos strateginėse iniciatyvose, 

kuriomis būtų siekiama palengvinti tvarų 

investavimą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 235 

Mireille D'Ornano 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

32 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(32) itin svarbu, kad Komisija, 

rengdamasi plėtoti techninės analizės 

standartus, rengtų atitinkamas 

konsultacijas, kaip nustatyta geresnio 

reglamentavimo reikalavimais. Į techninės 

analizės kriterijų nustatymo ir atnaujinimo 

procesą taip pat turėtų būti įtraukti 

atitinkami suinteresuotieji subjektai, turėtų 

būti remiamasi įrodytų žinių ir atitinkamų 

sričių patirties turinčių ekspertų patarimais. 

Tam Komisija turėtų įsteigti tvaraus 

finansavimo platformą. Šią platformą 

turėtų sudaryti ekspertai, atstovaujantys ir 

viešajam, ir privačiajam sektoriams. 

Viešojo sektoriaus atstovai turėtų būti 

(32) itin svarbu, kad Komisija, 

rengdamasi plėtoti techninės analizės 

standartus, rengtų atitinkamas 

konsultacijas, kaip nustatyta geresnio 

reglamentavimo reikalavimais. Į techninės 

analizės kriterijų nustatymo ir atnaujinimo 

procesą taip pat turėtų būti įtraukti 

atitinkami suinteresuotieji subjektai, turėtų 

būti remiamasi įrodytų žinių ir atitinkamų 

sričių patirties turinčių ekspertų patarimais. 

Tam Komisija turėtų įsteigti tvaraus 

finansavimo platformą. Šią platformą 

turėtų sudaryti ekspertai, atstovaujantys ir 

viešajam, ir privačiajam sektoriams. 

Viešojo sektoriaus atstovai turėtų būti 
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Europos aplinkos agentūros, Europos 

priežiūros institucijų ir Europos investicijų 

banko atstovai. Privačiojo sektoriaus 

ekspertai turėtų būti visų atitinkamų 

suinteresuotųjų subjektų atstovai, įskaitant 

finansų rinkų dalyvius, universitetus ir 

mokslinių tyrimų institutus, taip pat 

asociacijas ir organizacijas. Platforma 

Komisiją turėtų konsultuoti techninės 

analizės kriterijų rengimo, analizės ir 

peržiūros klausimais, įskaitant jų galimą 

poveikį turto, kuris iki nustatant techninės 

analizės kriterijus taikant esamą rinkos 

praktiką buvo laikytas žaliuoju turtu, 

vertinimui. Platforma Komisijai taip pat 

turėtų patarti, ar techninės analizės 

kriterijai yra tinkami toliau būti taikomi 

būsimose Sąjungos strateginėse 

iniciatyvose, kuriomis būtų siekiama 

palengvinti tvarų investavimą; 

Europos aplinkos agentūros, nacionalinių 

aplinkos agentūrų, Europos priežiūros 

institucijų ir Europos investicijų banko 

atstovai. Privačiojo sektoriaus ekspertai 

turėtų būti visų atitinkamų suinteresuotųjų 

subjektų atstovai, įskaitant finansų rinkų 

dalyvius, universitetus ir mokslinių tyrimų 

institutus, taip pat asociacijas ir 

organizacijas. Platforma Komisiją turėtų 

konsultuoti techninės analizės kriterijų 

rengimo, analizės ir peržiūros klausimais, 

įskaitant jų galimą poveikį turto, kuris iki 

nustatant techninės analizės kriterijus 

taikant esamą rinkos praktiką buvo laikytas 

žaliuoju turtu, vertinimui. Platforma 

Komisijai taip pat turėtų patarti, ar 

techninės analizės kriterijai yra tinkami 

toliau būti taikomi būsimose Sąjungos 

strateginėse iniciatyvose, kuriomis būtų 

siekiama palengvinti tvarų investavimą; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 236 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

32 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(32) itin svarbu, kad Komisija, 

rengdamasi plėtoti techninės analizės 

standartus, rengtų atitinkamas 

konsultacijas, kaip nustatyta geresnio 

reglamentavimo reikalavimais. Į techninės 

analizės kriterijų nustatymo ir atnaujinimo 

procesą taip pat turėtų būti įtraukti 

atitinkami suinteresuotieji subjektai, turėtų 

būti remiamasi įrodytų žinių ir atitinkamų 

sričių patirties turinčių ekspertų patarimais. 

Tam Komisija turėtų įsteigti tvaraus 

finansavimo platformą. Šią platformą 

turėtų sudaryti ekspertai, atstovaujantys ir 

viešajam, ir privačiajam sektoriams. 

Viešojo sektoriaus atstovai turėtų būti 

(32) itin svarbu, kad Komisija, 

rengdamasi plėtoti techninės analizės 

standartus, rengtų atitinkamas 

konsultacijas, kaip nustatyta geresnio 

reglamentavimo reikalavimais. Į techninės 

analizės kriterijų ir suderintų rodiklių 

nustatymo ir atnaujinimo procesą taip pat 

turėtų būti įtraukti atitinkami 

suinteresuotieji subjektai, turėtų būti 

remiamasi įrodytų žinių ir atitinkamų sričių 

patirties turinčių ekspertų patarimais. Tam 

Komisija turėtų įsteigti tvaraus 

finansavimo platformą. Šią platformą 

turėtų sudaryti ekspertai, atstovaujantys ir 

viešajam, ir privačiajam sektoriams. 
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Europos aplinkos agentūros, Europos 

priežiūros institucijų ir Europos investicijų 

banko atstovai. Privačiojo sektoriaus 

ekspertai turėtų būti visų atitinkamų 

suinteresuotųjų subjektų atstovai, įskaitant 

finansų rinkų dalyvius, universitetus ir 

mokslinių tyrimų institutus, taip pat 

asociacijas ir organizacijas. Platforma 

Komisiją turėtų konsultuoti techninės 

analizės kriterijų rengimo, analizės ir 

peržiūros klausimais, įskaitant jų galimą 

poveikį turto, kuris iki nustatant techninės 

analizės kriterijus taikant esamą rinkos 

praktiką buvo laikytas žaliuoju turtu, 

vertinimui. Platforma Komisijai taip pat 

turėtų patarti, ar techninės analizės 

kriterijai yra tinkami toliau būti taikomi 

būsimose Sąjungos strateginėse 

iniciatyvose, kuriomis būtų siekiama 

palengvinti tvarų investavimą; 

Viešojo sektoriaus atstovai turėtų būti 

Europos aplinkos agentūros, Europos 

priežiūros institucijų ir Europos investicijų 

banko atstovai. Privačiojo sektoriaus 

ekspertai turėtų būti visų atitinkamų 

suinteresuotųjų subjektų atstovai, įskaitant 

finansų rinkų dalyvius, gamybos pramonės 

sektorius, universitetus ir mokslinių tyrimų 

institutus, taip pat asociacijas ir 

organizacijas. Platforma Komisiją turėtų 

konsultuoti techninės analizės kriterijų 

rengimo, analizės ir peržiūros klausimais, 

įskaitant jų galimą poveikį turto, kuris iki 

nustatant techninės analizės kriterijus 

taikant esamą rinkos praktiką buvo laikytas 

žaliuoju turtu, vertinimui. Platforma 

Komisijai taip pat turėtų patarti, ar 

techninės analizės kriterijai yra tinkami 

toliau būti taikomi būsimose Sąjungos 

strateginėse iniciatyvose, kuriomis būtų 

siekiama palengvinti tvarų investavimą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 237 

Giovanni La Via 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

32 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(32) itin svarbu, kad Komisija, 

rengdamasi plėtoti techninės analizės 

standartus, rengtų atitinkamas 

konsultacijas, kaip nustatyta geresnio 

reglamentavimo reikalavimais. Į techninės 

analizės kriterijų nustatymo ir atnaujinimo 

procesą taip pat turėtų būti įtraukti 

atitinkami suinteresuotieji subjektai, turėtų 

būti remiamasi įrodytų žinių ir atitinkamų 

sričių patirties turinčių ekspertų patarimais. 

Tam Komisija turėtų įsteigti tvaraus 

finansavimo platformą. Šią platformą 

turėtų sudaryti ekspertai, atstovaujantys ir 

viešajam, ir privačiajam sektoriams. 

(32) itin svarbu, kad Komisija, 

rengdamasi plėtoti techninės analizės 

standartus, rengtų atitinkamas 

konsultacijas, kaip nustatyta geresnio 

reglamentavimo reikalavimais. Į techninės 

analizės kriterijų nustatymo ir atnaujinimo 

procesą taip pat turėtų būti įtraukti 

atitinkami suinteresuotieji subjektai, turėtų 

būti remiamasi įrodytų žinių ir atitinkamų 

sričių patirties turinčių ekspertų patarimais. 

Tam Komisija turėtų įsteigti tvaraus 

finansavimo platformą. Šią platformą 

turėtų sudaryti ekspertai, atstovaujantys ir 

viešajam, ir privačiajam sektoriams. 
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Viešojo sektoriaus atstovai turėtų būti 

Europos aplinkos agentūros, Europos 

priežiūros institucijų ir Europos investicijų 

banko atstovai. Privačiojo sektoriaus 

ekspertai turėtų būti visų atitinkamų 

suinteresuotųjų subjektų atstovai, įskaitant 

finansų rinkų dalyvius, universitetus ir 

mokslinių tyrimų institutus, taip pat 

asociacijas ir organizacijas. Platforma 

Komisiją turėtų konsultuoti techninės 

analizės kriterijų rengimo, analizės ir 

peržiūros klausimais, įskaitant jų galimą 

poveikį turto, kuris iki nustatant techninės 

analizės kriterijus taikant esamą rinkos 

praktiką buvo laikytas žaliuoju turtu, 

vertinimui. Platforma Komisijai taip pat 

turėtų patarti, ar techninės analizės 

kriterijai yra tinkami toliau būti taikomi 

būsimose Sąjungos strateginėse 

iniciatyvose, kuriomis būtų siekiama 

palengvinti tvarų investavimą; 

Viešojo sektoriaus atstovai turėtų būti 

Europos aplinkos agentūros, Europos 

priežiūros institucijų, Europos investicijų 

banko ir nacionalinių skatinamojo 

finansavimo bankų ir įstaigų atstovai. 

Privačiojo sektoriaus ekspertai turėtų būti 

visų atitinkamų suinteresuotųjų subjektų 

atstovai, įskaitant finansų rinkų dalyvius, 

universitetus ir mokslinių tyrimų institutus, 

taip pat asociacijas ir organizacijas. 

Platforma Komisiją turėtų konsultuoti 

techninės analizės kriterijų rengimo, 

analizės ir peržiūros klausimais, įskaitant 

jų galimą poveikį turto, kuris iki nustatant 

techninės analizės kriterijus taikant esamą 

rinkos praktiką buvo laikytas žaliuoju 

turtu, vertinimui. Platforma Komisijai taip 

pat turėtų patarti, ar techninės analizės 

kriterijai yra tinkami toliau būti taikomi 

būsimose Sąjungos strateginėse 

iniciatyvose, kuriomis būtų siekiama 

palengvinti tvarų investavimą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 238 

Barbara Kappel 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

33 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(33) siekiant tiksliau apibrėžti šiame 

reglamente nustatytus reikalavimus ir 

visų pirma nustatyti ir atnaujinti išsamius 

ir kalibruotus įvairių rūšių ekonominės 

veiklos techninės analizės kriterijus, pagal 

kuriuos būtų nustatoma, kas yra svarus 

prisidėjimas ir didelė žala siekiant 

aplinkos tikslų, Komisijai pagal Sutarties 

dėl Europos Sąjungos veikimo 290 

straipsnį turėtų būti deleguoti įgaliojimai 

priimti aktus dėl informacijos, 

reikalaujamos vykdant informacijos 

atskleidimo prievolę, kaip nustatyta 4 

(33) Europos Parlamentas ir Taryba 

turėtų gauti visus dokumentus tuo pačiu 

metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o 

Europos Parlamento ir Tarybos ekspertams 

turėtų būti sistemingai suteikiama 

galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų 

grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais 

aktais susijusį parengiamąjį darbą, 

posėdžiuose; 
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straipsnio 3 dalyje, ir dėl techninės 

analizės kriterijų, kaip nustatyta 6 

straipsnio 2 dalyje, 7 straipsnio 2 dalyje, 8 

straipsnio 2 dalyje, 9 straipsnio 2 dalyje, 

10 straipsnio 2 dalyje ir 11 straipsnio 2 

dalyje. Ypač svarbu, kad atlikdama 

parengiamąjį darbą Komisija tinkamai 

konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir 

kad tos konsultacijos būtų vykdomos 

vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. 

Tarpinstituciniame susitarime dėl 

geresnės teisėkūros nustatytais principais. 

Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas 

galimybes dalyvauti atliekant su 

deleguotaisiais aktais susijusį 

parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas 

ir Taryba turėtų gauti visus dokumentus 

tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių 

ekspertai, o Europos Parlamento ir Tarybos 

ekspertams turėtų būti sistemingai 

suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos 

ekspertų grupių, kurios atlieka su 

deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 

darbą, posėdžiuose; 

Or. en 

 

Pakeitimas 239 

Costas Mavrides 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

33 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(33) siekiant tiksliau apibrėžti šiame 

reglamente nustatytus reikalavimus ir visų 

pirma nustatyti ir atnaujinti išsamius ir 

kalibruotus įvairių rūšių ekonominės 

veiklos techninės analizės kriterijus, pagal 

kuriuos būtų nustatoma, kas yra svarus 

prisidėjimas ir didelė žala siekiant aplinkos 

tikslų, Komisijai pagal Sutarties dėl 

Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 

turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti 

aktus dėl informacijos, reikalaujamos 

(33) siekiant tiksliau apibrėžti šiame 

reglamente nustatytus reikalavimus ir visų 

pirma nustatyti ir atnaujinti išsamius ir 

kalibruotus įvairių rūšių ekonominės 

veiklos techninės analizės kriterijus, pagal 

kuriuos būtų nustatoma, kas yra svarus 

prisidėjimas ir didelė žala siekiant aplinkos 

tikslų, Komisijai pagal Sutarties dėl 

Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 

turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti 

aktus dėl informacijos, reikalaujamos 



 

AM\1172566LT.docx 91/169 PE632.153v01-00 

 LT 

vykdant informacijos atskleidimo prievolę, 

kaip nustatyta 4 straipsnio 3 dalyje, ir dėl 

techninės analizės kriterijų, kaip nustatyta 

6 straipsnio 2 dalyje, 7 straipsnio 2 dalyje, 

8 straipsnio 2 dalyje, 9 straipsnio 2 dalyje, 

10 straipsnio 2 dalyje ir 11 straipsnio 2 

dalyje. Ypač svarbu, kad atlikdama 

parengiamąjį darbą Komisija tinkamai 

konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir 

kad tos konsultacijos būtų vykdomos 

vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. 

Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės 

teisėkūros nustatytais principais. Visų 

pirma siekiant užtikrinti vienodas 

galimybes dalyvauti atliekant su 

deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 

darbą, Europos Parlamentas ir Taryba 

turėtų gauti visus dokumentus tuo pačiu 

metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o 

Europos Parlamento ir Tarybos ekspertams 

turėtų būti sistemingai suteikiama 

galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų 

grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais 

aktais susijusį parengiamąjį darbą, 

posėdžiuose; 

vykdant informacijos atskleidimo prievolę, 

kaip nustatyta 4 straipsnio 3 dalyje, ir dėl 

techninės analizės kriterijų, kaip nustatyta 

6 straipsnio 2 dalyje, 7 straipsnio 2 dalyje, 

8 straipsnio 2 dalyje, 9 straipsnio 2 dalyje, 

10 straipsnio 2 dalyje ir 11 straipsnio 2 

dalyje. Ypač svarbu, kad atlikdama 

parengiamąjį darbą Komisija tinkamai ir 

išsamiai konsultuotųsi, taip pat ir su 

ekspertais ir naudotojais, kad būtų 

kruopščiai įvertinamas poveikis 

ekonomikai ir kad tos konsultacijos būtų 

vykdomos vadovaujantis 2016 m. 

balandžio 13 d. Tarpinstituciniame 

susitarime dėl geresnės teisėkūros 

nustatytais principais. Visų pirma siekiant 

užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti 

atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį 

parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas 

ir Taryba turėtų gauti visus dokumentus 

tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių 

ekspertai, o Europos Parlamento ir Tarybos 

ekspertams turėtų būti sistemingai 

suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos 

ekspertų grupių, kurios atlieka su 

deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 

darbą, posėdžiuose; 

Or. en 

 

Pakeitimas 240 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

33 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(33) siekiant tiksliau apibrėžti šiame 

reglamente nustatytus reikalavimus ir visų 

pirma nustatyti ir atnaujinti išsamius ir 

kalibruotus įvairių rūšių ekonominės 

veiklos techninės analizės kriterijus, pagal 

kuriuos būtų nustatoma, kas yra svarus 

prisidėjimas ir didelė žala siekiant aplinkos 

tikslų, Komisijai pagal Sutarties dėl 

(33) siekiant tiksliau apibrėžti šiame 

reglamente nustatytus reikalavimus ir visų 

pirma nustatyti ir atnaujinti išsamius ir 

kalibruotus įvairių rūšių ekonominės 

veiklos techninės analizės kriterijus, pagal 

kuriuos būtų nustatoma, kas yra svarus 

prisidėjimas ir didelė žala siekiant aplinkos 

tikslų, Komisijai pagal Sutarties dėl 
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Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 

turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti 

aktus dėl informacijos, reikalaujamos 

vykdant informacijos atskleidimo prievolę, 

kaip nustatyta 4 straipsnio 3 dalyje, ir dėl 

techninės analizės kriterijų, kaip nustatyta 

6 straipsnio 2 dalyje, 7 straipsnio 2 dalyje, 

8 straipsnio 2 dalyje, 9 straipsnio 2 dalyje, 

10 straipsnio 2 dalyje ir 11 straipsnio 2 

dalyje. Ypač svarbu, kad atlikdama 

parengiamąjį darbą Komisija tinkamai 

konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir 

kad tos konsultacijos būtų vykdomos 

vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. 

Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės 

teisėkūros nustatytais principais. Visų 

pirma siekiant užtikrinti vienodas 

galimybes dalyvauti atliekant su 

deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 

darbą, Europos Parlamentas ir Taryba 

turėtų gauti visus dokumentus tuo pačiu 

metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o 

Europos Parlamento ir Tarybos ekspertams 

turėtų būti sistemingai suteikiama 

galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų 

grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais 

aktais susijusį parengiamąjį darbą, 

posėdžiuose; 

Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 

turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti 

aktus dėl informacijos, reikalaujamos 

vykdant informacijos atskleidimo prievolę, 

kaip nustatyta 4 straipsnio 3 dalyje, ir dėl 

techninės analizės kriterijų, kaip nustatyta 

6 straipsnio 2 dalyje, 7 straipsnio 2 dalyje, 

8 straipsnio 2 dalyje, 9 straipsnio 2 dalyje, 

10 straipsnio 2 dalyje, 11 straipsnio 2 

dalyje ir 11a straipsnio 2 dalyje. Ypač 

svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą 

Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir 

su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų 

vykdomos vadovaujantis 2016 m. 

balandžio 13 d. Tarpinstituciniame 

susitarime dėl geresnės teisėkūros 

nustatytais principais. Visų pirma siekiant 

užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti 

atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį 

parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas 

ir Taryba turėtų gauti visus dokumentus 

tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių 

ekspertai, o Europos Parlamento ir Tarybos 

ekspertams turėtų būti sistemingai 

suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos 

ekspertų grupių, kurios atlieka su 

deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 

darbą, posėdžiuose; 

Or. en 

Pakeitimas 241 

Paul Tang, Pervenche Berès 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

33 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(33) siekiant tiksliau apibrėžti šiame 

reglamente nustatytus reikalavimus ir visų 

pirma nustatyti ir atnaujinti išsamius ir 

kalibruotus įvairių rūšių ekonominės 

veiklos techninės analizės kriterijus, pagal 

kuriuos būtų nustatoma, kas yra svarus 

prisidėjimas ir didelė žala siekiant aplinkos 

tikslų, Komisijai pagal Sutarties dėl 

Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 

(33) siekiant tiksliau apibrėžti šiame 

reglamente nustatytus reikalavimus ir visų 

pirma nustatyti ir atnaujinti išsamius ir 

kalibruotus įvairių rūšių ekonominės 

veiklos techninės analizės kriterijus, pagal 

kuriuos būtų nustatoma, kas yra svarus 

prisidėjimas ir didelė žala siekiant aplinkos 

tikslų, Komisijai pagal Sutarties dėl 

Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
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turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti 

aktus dėl informacijos, reikalaujamos 

vykdant informacijos atskleidimo prievolę, 

kaip nustatyta 4 straipsnio 3 dalyje, ir dėl 

techninės analizės kriterijų, kaip nustatyta 

6 straipsnio 2 dalyje, 7 straipsnio 2 dalyje, 

8 straipsnio 2 dalyje, 9 straipsnio 2 dalyje, 

10 straipsnio 2 dalyje ir 11 straipsnio 2 

dalyje. Ypač svarbu, kad atlikdama 

parengiamąjį darbą Komisija tinkamai 

konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir 

kad tos konsultacijos būtų vykdomos 

vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. 

Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės 

teisėkūros nustatytais principais. Visų 

pirma siekiant užtikrinti vienodas 

galimybes dalyvauti atliekant su 

deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 

darbą, Europos Parlamentas ir Taryba 

turėtų gauti visus dokumentus tuo pačiu 

metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o 

Europos Parlamento ir Tarybos ekspertams 

turėtų būti sistemingai suteikiama 

galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų 

grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais 

aktais susijusį parengiamąjį darbą, 

posėdžiuose; 

turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti 

aktus dėl informacijos, reikalaujamos 

vykdant informacijos atskleidimo prievolę, 

kaip nustatyta 4 straipsnio 3 dalyje, ir dėl 

techninės analizės kriterijų, kaip nustatyta 

6 straipsnio 2 dalyje, 7 straipsnio 2 dalyje, 

8 straipsnio 2 dalyje, 9 straipsnio 2 dalyje, 

10 straipsnio 2 dalyje ir 11 straipsnio 2 

dalyje. Ypač svarbu, kad atlikdama 

parengiamąjį darbą Komisija tinkamai 

konsultuotųsi su visuomene ir kad tos 

konsultacijos būtų vykdomos 

vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. 

Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės 

teisėkūros nustatytais principais. Visų 

pirma siekiant užtikrinti vienodas 

galimybes dalyvauti atliekant su 

deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 

darbą, Europos Parlamentas ir Taryba 

turėtų gauti visus dokumentus tuo pačiu 

metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o 

Europos Parlamento ir Tarybos ekspertams 

turėtų būti sistemingai suteikiama 

galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų 

grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais 

aktais susijusį parengiamąjį darbą, 

posėdžiuose; 

Or. en 

 

Pakeitimas 242 

Anne Sander 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

34 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(34) siekiant atitinkamiems subjektams 

suteikti pakankamai laiko susipažinti su 

šiame reglamente nustatytais aplinkos 

atžvilgiu tvarios ekonominės veiklos 

kriterijais ir pasirengti juos taikyti, šiame 

reglamente nustatytos prievolės kiekvieno 

aplinkos tikslo atžvilgiu turėtų būti 

pradėtos taikyti praėjus šešiems 

(34) siekiant atitinkamiems subjektams 

suteikti pakankamai laiko susipažinti su 

šiame reglamente nustatytais aplinkos 

atžvilgiu tvarios ekonominės veiklos 

kriterijais ir pasirengti juos taikyti, šiame 

reglamente nustatytos prievolės kiekvieno 

aplinkos tikslo atžvilgiu turėtų būti 

pradėtos taikyti praėjus dvylikai mėnesių 
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mėnesiams nuo atitinkamų techninės 

analizės kriterijų patvirtinimo; 

nuo atitinkamų techninės analizės kriterijų 

patvirtinimo; 

Or. en 

 

Pakeitimas 243 

Elena Gentile 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

35 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(35) šio reglamento taikymą reikėtų 

reguliariai peržiūrėti, siekiant įvertinti 

aplinkos atžvilgiu tvarios veiklos techninės 

analizės kriterijų rengimo pažangą, taip pat 

tai, ar vartojama vienoda aplinkos atžvilgiu 

tvaraus investavimo apibrėžtis ir ar reikia 

nustatyti tikrinimo, kaip vykdomos 

prievolės, mechanizmą. Atliekant peržiūrą 

reikėtų atlikti ir vertinimą, ar šio 

reglamento taikymo sritį reikėtų išplėsti ir 

įtraukti socialinio tvarumo tikslus; 

(35) šio reglamento taikymą ne vėliau 

kaip po dviejų metų reikėtų reguliariai 

peržiūrėti, siekiant įvertinti aplinkos ir 

socialiniu atžvilgiu tvarios veiklos 

techninės analizės kriterijų ir suderintų 

rodiklių rengimo pažangą, taip pat tai, ar 

vartojama vienoda aplinkos ir socialiniu 

atžvilgiu tvaraus investavimo apibrėžtis ir 

ar reikia nustatyti tikrinimo, kaip 

vykdomos prievolės, mechanizmą. Pirmos 

peržiūros metu, kuri atliekama iki 

2021 m. gruodžio 31 d., taip pat 

įvertinama, kokiu mastu ir kada šio 

reglamento taikymo sritį būtų galima 

išplėsti, kad į ją būtų įtraukti tikslai, susiję 

su darnaus vystymosi tikslų, kurie turi 

tapti naująja ES ilgalaikio vystymosi 

strategija, socialiniais aspektais; 

Or. en 

 

Pakeitimas 244 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

35 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(35) šio reglamento taikymą reikėtų 

reguliariai peržiūrėti, siekiant įvertinti 

(35) šio reglamento taikymą reikėtų 

reguliariai peržiūrėti, siekiant įvertinti 
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aplinkos atžvilgiu tvarios veiklos techninės 

analizės kriterijų rengimo pažangą, taip pat 

tai, ar vartojama vienoda aplinkos atžvilgiu 

tvaraus investavimo apibrėžtis ir ar reikia 

nustatyti tikrinimo, kaip vykdomos 

prievolės, mechanizmą. Atliekant peržiūrą 

reikėtų atlikti ir vertinimą, ar šio 

reglamento taikymo sritį reikėtų išplėsti ir 

įtraukti socialinio tvarumo tikslus; 

aplinkos ir socialiniu atžvilgiu tvarios 

veiklos techninės analizės kriterijų rengimo 

pažangą, taip pat tai, ar vartojama vienoda 

aplinkos ir socialiniu atžvilgiu tvaraus 

investavimo apibrėžtis ir ar reikia nustatyti 

tikrinimo, kaip vykdomos prievolės, 

mechanizmą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 245 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

35 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(35) šio reglamento taikymą reikėtų 

reguliariai peržiūrėti, siekiant įvertinti 

aplinkos atžvilgiu tvarios veiklos techninės 

analizės kriterijų rengimo pažangą, taip pat 

tai, ar vartojama vienoda aplinkos atžvilgiu 

tvaraus investavimo apibrėžtis ir ar reikia 

nustatyti tikrinimo, kaip vykdomos 

prievolės, mechanizmą. Atliekant peržiūrą 

reikėtų atlikti ir vertinimą, ar šio 

reglamento taikymo sritį reikėtų išplėsti ir 

įtraukti socialinio tvarumo tikslus; 

(35) šio reglamento taikymą reikėtų 

reguliariai peržiūrėti, siekiant įvertinti 

aplinkos atžvilgiu tvarios ir aplinkai 

žalingos veiklos techninės analizės 

kriterijų rengimo pažangą, taip pat tai, ar 

vartojama vienoda aplinkos atžvilgiu 

tvaraus investavimo apibrėžtis. Atliekant 

peržiūrą reikėtų atlikti ir vertinimą, ar šio 

reglamento taikymo sritį reikėtų išplėsti ir 

įtraukti socialinio tvarumo tikslus. Iki 

2020 m. kovo 31 d. Komisija, kai tinkama, 

turėtų paskelbti pasiūlymus dėl teisėkūros 

procedūra priimamų aktų, susijusių su 

atitikties patikrinimo mechanizmo 

nustatymu; 

Or. en 

Pagrindimas 

Atitikties patikrinimo mechanizmo kūrimui turėtų būti teikiamas ypatingas prioritetas, 

neskaitant reglamente numatytos peržiūros. Patikimo atitikties patikrinimo mechanizmo 

nustatymas yra gyvybiškai svarbus kuriant veikiančią pasitikėjimu pagrįstą sistema. 
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Pakeitimas 246 

Fulvio Martusciello 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

35 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(35) šio reglamento taikymą reikėtų 

reguliariai peržiūrėti, siekiant įvertinti 

aplinkos atžvilgiu tvarios veiklos techninės 

analizės kriterijų rengimo pažangą, taip pat 

tai, ar vartojama vienoda aplinkos atžvilgiu 

tvaraus investavimo apibrėžtis ir ar reikia 

nustatyti tikrinimo, kaip vykdomos 

prievolės, mechanizmą. Atliekant peržiūrą 

reikėtų atlikti ir vertinimą, ar šio 

reglamento taikymo sritį reikėtų išplėsti ir 

įtraukti socialinio tvarumo tikslus; 

(35) šio reglamento taikymą reikėtų 

reguliariai, ne rečiau kaip kartą per metus, 

peržiūrėti, siekiant įvertinti aplinkos 

atžvilgiu tvarios veiklos techninės analizės 

kriterijų ir suderintų rodiklių rengimo 

pažangą, taip pat tai, ar vartojama vienoda 

aplinkos atžvilgiu tvaraus investavimo 

apibrėžtis ir ar reikia nustatyti tikrinimo, 

kaip vykdomos prievolės, mechanizmą. 

Atliekant peržiūrą reikėtų įvertinti 

nuostatas, kurios yra būtinos norint šio 

reglamento taikymo sritį išplėsti taip, kad 

ji apimtų socialinio tvarumo tikslus; 

Or. en 

 

Pakeitimas 247 

Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

35 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(35) šio reglamento taikymą reikėtų 

reguliariai peržiūrėti, siekiant įvertinti 

aplinkos atžvilgiu tvarios veiklos techninės 

analizės kriterijų rengimo pažangą, taip pat 

tai, ar vartojama vienoda aplinkos atžvilgiu 

tvaraus investavimo apibrėžtis ir ar reikia 

nustatyti tikrinimo, kaip vykdomos 

prievolės, mechanizmą. Atliekant peržiūrą 

reikėtų atlikti ir vertinimą, ar šio 

reglamento taikymo sritį reikėtų išplėsti ir 

įtraukti socialinio tvarumo tikslus; 

(35) šio reglamento taikymą reikėtų 

reguliariai peržiūrėti, siekiant įvertinti 

aplinkos atžvilgiu tvarios veiklos techninės 

analizės kriterijų rengimo pažangą, taip pat 

tai, ar vartojama vienoda aplinkos atžvilgiu 

tvaraus investavimo apibrėžtis ir ar reikia 

nustatyti tikrinimo, kaip vykdomos 

prievolės, mechanizmą. Atliekant peržiūrą 

reikėtų atlikti ir vertinimą, ar šio 

reglamento taikymo sritį reikėtų išplėsti ir 

įtraukti socialinio ir ekonominio tvarumo 

tikslus; 

Or. en 
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Pakeitimas 248 

Kateřina Konečná 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Šiuo reglamentu nustatomi 

kriterijai, pagal kuriuos, siekiant nustatyti 

investicijos tvarumo aplinkos atžvilgiu 

laipsnį, sprendžiama, ar ekonominė veikla 

yra tvari aplinkos atžvilgiu. 

1. Šiuo reglamentu nustatomi 

išmetamu anglies kiekiu pagrįsti kriterijai, 

pagal kuriuos, siekiant nustatyti 

individualaus investicijų projekto tvarumą 
aplinkos atžvilgiu, sprendžiama, ar 

ekonominė veikla yra tvari aplinkos 

atžvilgiu. 

Or. en 

Pagrindimas 

Įmonės neturėtų būti baudžiamos už individualių tvarių projektų pradėjimą, kai tokių įmonių 

bendro portfelio pagrindą nebūtinai sudaro visiškai tvarus turtas. Anglies poveikio kriterijų 

nustatymas yra labai svarbus siekiant sėkmingai kovoti su klimato kaita. 

 

Pakeitimas 249 

Pavel Poc 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Šiuo reglamentu nustatomi 

kriterijai, pagal kuriuos, siekiant nustatyti 

investicijos tvarumo aplinkos atžvilgiu 

laipsnį, sprendžiama, ar ekonominė veikla 

yra tvari aplinkos atžvilgiu. 

1. Šiuo reglamentu nustatomi 

kriterijai, pagal kuriuos, siekiant nustatyti 

individualaus investicijų projekto tvarumą 
aplinkos atžvilgiu, remiantis išmetamu 

anglies kiekiu, sprendžiama, ar ekonominė 

veikla yra tvari aplinkos atžvilgiu. 

Or. en 

Pagrindimas 

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 
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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. 

 

Pakeitimas 250 

Markus Ferber 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Šiuo reglamentu nustatomi 

kriterijai, pagal kuriuos, siekiant nustatyti 

investicijos tvarumo aplinkos atžvilgiu 

laipsnį, sprendžiama, ar ekonominė veikla 

yra tvari aplinkos atžvilgiu. 

1. Šiuo reglamentu nustatomi 

kriterijai, pagal kuriuos, siekiant nustatyti 

investicijos, padarytos Sąjungoje ar už jos 

ribų, tvarumo aplinkos atžvilgiu laipsnį, 

nustatomas ekonominės veiklos poveikio 

aplinkai ir tvarumo laipsnis ir atitinkamai 

nustatoma, ar ekonominė veikla yra tvari 

aplinkos atžvilgiu. 

Or. en 

Pagrindimas 

Reikėtų paaiškinti, kad šis reglamentas yra susijęs tik su investicijomis Europos Sąjungos 

viduje. 

 

Pakeitimas 251 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Šiuo reglamentu nustatomi 

kriterijai, pagal kuriuos, siekiant nustatyti 

investicijos tvarumo aplinkos atžvilgiu 

laipsnį, sprendžiama, ar ekonominė veikla 

1. Šiuo reglamentu nustatomi 

kriterijai, pagal kuriuos, siekiant nustatyti 

investicijos, technologijos ar paslaugos 

tvarumo aplinkos atžvilgiu laipsnį, 

sprendžiama, ar ekonominė veikla yra tvari 



 

AM\1172566LT.docx 99/169 PE632.153v01-00 

 LT 

yra tvari aplinkos atžvilgiu. aplinkos atžvilgiu. 

Or. fr 

 

Pakeitimas 252 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Šiuo reglamentu nustatomi 

kriterijai, pagal kuriuos, siekiant nustatyti 

investicijos tvarumo aplinkos atžvilgiu 

laipsnį, sprendžiama, ar ekonominė veikla 

yra tvari aplinkos atžvilgiu. 

1. Šiuo reglamentu nustatomi 

kriterijai, pagal kuriuos, siekiant nustatyti 

investicijos tvarumo aplinkos atžvilgiu 

laipsnį, sprendžiama, ar ekonominė veikla 

yra tvari aplinkos atžvilgiu ar žalinga 

aplinkai. 

Or. en 

 

Pakeitimas 253 

Kay Swinburne 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Šiuo reglamentu nustatomi 

kriterijai, pagal kuriuos, siekiant nustatyti 

investicijos tvarumo aplinkos atžvilgiu 

laipsnį, sprendžiama, ar ekonominė veikla 

yra tvari aplinkos atžvilgiu. 

1. Šiuo reglamentu nustatomi 

kriterijai, pagal kuriuos, siekiant nustatyti 

ES atliktos investicijos tvarumo aplinkos 

atžvilgiu laipsnį, sprendžiama, ar 

ekonominė veikla yra tvari aplinkos 

atžvilgiu. 

Or. en 

 

Pakeitimas 254 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 
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1 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Šiuo reglamentu nustatomi 

kriterijai, pagal kuriuos, siekiant nustatyti 

investicijos tvarumo aplinkos atžvilgiu 

laipsnį, sprendžiama, ar ekonominė veikla 

yra tvari aplinkos atžvilgiu. 

1. Šiuo reglamentu nustatomi 

kriterijai, pagal kuriuos, siekiant nustatyti 

investicijos tvarumo aplinkos ir socialiniu 

atžvilgiu laipsnį, sprendžiama, ar 

ekonominė veikla yra tvari aplinkos ir 

socialiniu atžvilgiu. 

Or. en 

 

Pakeitimas 255 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Šiuo reglamentu nustatomi 

kriterijai, pagal kuriuos, siekiant nustatyti 

investicijos tvarumo aplinkos atžvilgiu 

laipsnį, sprendžiama, ar ekonominė veikla 

yra tvari aplinkos atžvilgiu. 

1. Šiuo reglamentu nustatomi 

kriterijai, pagal kuriuos, siekiant nustatyti 

investicijos tvarumo aplinkos ir socialiniu 

atžvilgiu laipsnį, sprendžiama, ar 

ekonominė veikla yra tvari aplinkos ir 

socialiniu atžvilgiu. 

Or. en 

 

Pakeitimas 256 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Šiuo reglamentu nustatomi 

kriterijai, pagal kuriuos, siekiant nustatyti 

investicijos tvarumo aplinkos atžvilgiu 

laipsnį, sprendžiama, ar ekonominė veikla 

yra tvari aplinkos atžvilgiu. 

1. Šiuo reglamentu nustatomi 

kriterijai, pagal kuriuos, siekiant nustatyti 

investicijos tvarumo laipsnį, sprendžiama, 

ar ekonominė veikla yra tvari. 
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Or. en 

 

Pakeitimas 257 

Pavel Poc 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 2 dalies a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) valstybių narių arba Sąjungos 

patvirtintoms priemonėms, kuriomis 

nustatomi bet kurie rinkos dalyviams 

taikomi reikalavimai, susiję su finansiniais 

produktais arba įmonių obligacijomis, 

platinamais kaip aplinkos atžvilgiu tvarūs 

finansiniai produktai arba įmonių 

obligacijos; 

a) valstybių narių arba Sąjungos 

patvirtintoms priemonėms, kuriomis 

nustatomi bet kurie rinkos dalyviams 

taikomi su tvarumu susiję reikalavimai, 

susiję su finansiniais produktais arba 

įmonių obligacijomis, kurios, siekiant 

užkirsti kelią ekomanipuliavimui, 

paženklintos kaip aplinkos atžvilgiu tvarūs 

finansiniai produktai arba įmonių 

obligacijos; 

Or. en 

 

Pakeitimas 258 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 2 dalies a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) valstybių narių arba Sąjungos 

patvirtintoms priemonėms, kuriomis 

nustatomi bet kurie rinkos dalyviams 

taikomi reikalavimai, susiję su finansiniais 

produktais arba įmonių obligacijomis, 

platinamais kaip aplinkos atžvilgiu tvarūs 

finansiniai produktai arba įmonių 

obligacijos; 

a) valstybių narių arba Sąjungos 

patvirtintoms priemonėms, kuriomis 

nustatomi bet kurie rinkos dalyviams 

taikomi tvarumo reikalavimai, susiję su 

finansiniais produktais arba įmonių 

obligacijomis, platinamais kaip aplinkos ir 

socialiniu atžvilgiu tvarūs finansiniai 

produktai arba įmonių obligacijos; 

Or. en 

 

Pakeitimas 259 



 

PE632.153v01-00 102/169 AM\1172566LT.docx 

LT 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 2 dalies a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) valstybių narių arba Sąjungos 

patvirtintoms priemonėms, kuriomis 

nustatomi bet kurie rinkos dalyviams 

taikomi reikalavimai, susiję su finansiniais 

produktais arba įmonių obligacijomis, 

platinamais kaip aplinkos atžvilgiu tvarūs 

finansiniai produktai arba įmonių 

obligacijos; 

a) valstybių narių arba Sąjungos 

patvirtintoms priemonėms, kuriomis 

nustatomi bet kurie finansų rinkos 

dalyviams taikomi reikalavimai, susiję su 

finansiniais produktais arba įmonių 

obligacijomis, platinamais kaip aplinkos 

atžvilgiu tvarūs finansiniai produktai arba 

įmonių obligacijos; 

Or. en 

 

Pakeitimas 260 

Kateřina Konečná 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 2 dalies a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) valstybių narių arba Sąjungos 

patvirtintoms priemonėms, kuriomis 

nustatomi bet kurie rinkos dalyviams 

taikomi reikalavimai, susiję su finansiniais 

produktais arba įmonių obligacijomis, 

platinamais kaip aplinkos atžvilgiu tvarūs 

finansiniai produktai arba įmonių 

obligacijos; 

a) valstybių narių arba Sąjungos 

patvirtintoms priemonėms, kuriomis 

nustatomi bet kurie rinkos dalyviams 

taikomi su tvarumu susiję reikalavimai, 

susiję su finansiniais produktais arba 

įmonių obligacijomis, reklamuojamais 

kaip aplinkos atžvilgiu tvarūs finansiniai 

produktai arba įmonių obligacijos; 

Or. en 

 

Pakeitimas 261 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 2 dalies a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 
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a) valstybių narių arba Sąjungos 

patvirtintoms priemonėms, kuriomis 

nustatomi bet kurie rinkos dalyviams 

taikomi reikalavimai, susiję su finansiniais 

produktais arba įmonių obligacijomis, 

platinamais kaip aplinkos atžvilgiu tvarūs 

finansiniai produktai arba įmonių 

obligacijos; 

a) valstybių narių arba Sąjungos 

patvirtintoms priemonėms, kuriomis 

nustatomi bet kurie rinkos dalyviams 

taikomi reikalavimai, susiję su finansiniais 

produktais arba įmonių obligacijomis; 

Or. en 

 

Pakeitimas 262 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 2 dalies a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) valstybių narių arba Sąjungos 

patvirtintoms priemonėms, kuriomis 

nustatomi bet kurie rinkos dalyviams 

taikomi reikalavimai, susiję su finansiniais 

produktais arba įmonių obligacijomis, 

platinamais kaip aplinkos atžvilgiu tvarūs 

finansiniai produktai arba įmonių 

obligacijos; 

a) valstybių narių arba Sąjungos 

patvirtintoms priemonėms, kuriomis 

nustatomi bet kurie rinkos dalyviams 

taikomi reikalavimai, susiję su finansiniais 

produktais arba įmonių obligacijomis; 

Or. en 

 

Pakeitimas 263 

Kay Swinburne 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 2 dalies a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) valstybių narių arba Sąjungos 

patvirtintoms priemonėms, kuriomis 

nustatomi bet kurie rinkos dalyviams 

taikomi reikalavimai, susiję su finansiniais 

produktais arba įmonių obligacijomis, 

platinamais kaip aplinkos atžvilgiu tvarūs 

a) valstybių narių arba Sąjungos 

patvirtintoms priemonėms, kuriomis 

nustatomi bet kurie rinkos dalyviams 

taikomi reikalavimai, susiję su finansiniais 

produktais arba įmonių obligacijomis ES 

klientams, platinamais kaip aplinkos 
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finansiniai produktai arba įmonių 

obligacijos; 

atžvilgiu tvarūs finansiniai produktai arba 

įmonių obligacijos; 

Or. en 

 

Pakeitimas 264 

Elena Gentile 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 2 dalies a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) valstybių narių arba Sąjungos 

patvirtintoms priemonėms, kuriomis 

nustatomi bet kurie rinkos dalyviams 

taikomi reikalavimai, susiję su finansiniais 

produktais arba įmonių obligacijomis, 

platinamais kaip aplinkos atžvilgiu tvarūs 

finansiniai produktai arba įmonių 

obligacijos; 

a) valstybių narių arba Sąjungos 

patvirtintoms priemonėms, kuriomis 

nustatomi bet kurie rinkos dalyviams 

taikomi reikalavimai, susiję su finansiniais 

produktais arba įmonių obligacijomis, 

platinamais kaip aplinkos ir socialiniu 

atžvilgiu tvarūs finansiniai produktai arba 

įmonių obligacijos; 

Or. en 

 

Pakeitimas 265 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 2 dalies a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) valstybių narių arba Sąjungos 

patvirtintoms priemonėms, kuriomis 

nustatomi bet kurie rinkos dalyviams 

taikomi reikalavimai, susiję su finansiniais 

produktais arba įmonių obligacijomis, 

platinamais kaip aplinkos atžvilgiu tvarūs 

finansiniai produktai arba įmonių 

obligacijos; 

a) valstybių narių arba Sąjungos 

patvirtintoms priemonėms, kuriomis 

nustatomi bet kurie susijusiems rinkos 

dalyviams taikomi reikalavimai, susiję su 

finansiniais produktais arba įmonių 

obligacijomis, platinamais kaip aplinkos 

atžvilgiu tvarūs finansiniai produktai arba 

įmonių obligacijos; 

Or. en 
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Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu paaiškinama, kad šis reglamentas taikomas tik valstybių narių arba Sąjungos 

patvirtintoms priemonėms, kuriomis nustatomi bet kurie rinkos dalyviams taikomi 

reikalavimai, susiję su finansiniais produktais arba įmonių obligacijomis, platinamais kaip 

aplinkos atžvilgiu tvarūs finansiniai produktai arba įmonių obligacijos, taip pat finansų rinkų 

dalyviams, produktus siūlantiems kaip aplinkos atžvilgiu tvarias investicijas arba investicijas, 

turinčias panašių savybių, taikomi reikalavimai. 

 

Pakeitimas 266 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 2 punkto a a papunktis (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 aa) valstybių narių arba Sąjungos 

viešai finansinei paramai remiant 

investicijas. 

Or. en 

 

Pakeitimas 267 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 2 dalies b punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) finansų rinkų dalyviams, 

finansinius produktus siūlantiems kaip 

aplinkos atžvilgiu tvarias investicijas arba 

investicijas, turinčias panašių savybių. 

b) finansų rinkų dalyviams, 

finansinius produktus siūlantiems tais 

atvejais, kai šiame reglamente nustatytos 

taksonomijos ir 4 straipsnio 2 dalyje 

išdėstytų informacijos atskleidimo 

reikalavimų naudojimas, siekiant 

apibrėžti, ar finansinis produktas aplinkos 

atžvilgiu yra tvarus ar žalingas, nėra 

privalomas produktą įsigyjančiam finansų 

rinkos dalyviui ir kai nenustatomi 

papildomi reikalavimai, palyginti su 

Direktyvoje 2007/36/EB išdėstytais 

reikalavimais. 



 

PE632.153v01-00 106/169 AM\1172566LT.docx 

LT 

Or. en 

 

Pakeitimas 268 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 2 dalies b punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) finansų rinkų dalyviams, 

finansinius produktus siūlantiems kaip 

aplinkos atžvilgiu tvarias investicijas arba 

investicijas, turinčias panašių savybių. 

b) finansinius produktus siūlantiems 

finansų rinkų dalyviams. 

Or. en 

 

Pakeitimas 269 

Pavel Poc 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 2 dalies b punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) finansų rinkų dalyviams, 

finansinius produktus siūlantiems kaip 

aplinkos atžvilgiu tvarias investicijas arba 

investicijas, turinčias panašių savybių. 

b) finansų rinkų dalyviams, 

siūlantiems finansinius produktus, 

paženklintus kaip tvarius aplinkos 

atžvilgiu, siekiant užkirsti kelią 

ekomanipuliavimui. 

Or. en 

 

Pakeitimas 270 

Kateřina Konečná 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 2 dalies b punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) finansų rinkų dalyviams, 

finansinius produktus siūlantiems kaip 

b) finansų rinkų dalyviams, 

siūlantiems finansinius produktus, kurie 
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aplinkos atžvilgiu tvarias investicijas arba 

investicijas, turinčias panašių savybių. 

reklamuojami kaip tvarūs aplinkos 

atžvilgiu. 

Or. en 

 

Pakeitimas 271 

Kay Swinburne 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 2 dalies b punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) finansų rinkų dalyviams, 

finansinius produktus siūlantiems kaip 

aplinkos atžvilgiu tvarias investicijas arba 

investicijas, turinčias panašių savybių. 

b) finansų rinkų dalyviams, 

finansinius produktus arba įmonės 

obligacijas siūlantiems kaip aplinkos 

atžvilgiu tvarias investicijas arba 

investicijas, turinčias panašių savybių. 

Or. en 

 

Pakeitimas 272 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 2 dalies b punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) finansų rinkų dalyviams, 

finansinius produktus siūlantiems kaip 

aplinkos atžvilgiu tvarias investicijas arba 

investicijas, turinčias panašių savybių. 

b) finansų rinkų dalyviams, 

finansinius produktus siūlantiems kaip 

aplinkos ir socialiniu atžvilgiu tvarias 

investicijas arba investicijas, turinčias 

panašių savybių. 

Or. en 

 

Pakeitimas 273 

Elena Gentile 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 2 dalies b punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) finansų rinkų dalyviams, 

finansinius produktus siūlantiems kaip 

aplinkos atžvilgiu tvarias investicijas arba 

investicijas, turinčias panašių savybių. 

b) finansų rinkų dalyviams, 

finansinius produktus siūlantiems kaip 

aplinkos ir socialiniu atžvilgiu tvarias 

investicijas arba investicijas, turinčias 

panašių savybių. 

Or. en 

 

Pakeitimas 274 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 2 dalies b punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) finansų rinkų dalyviams, 

finansinius produktus siūlantiems kaip 

aplinkos atžvilgiu tvarias investicijas arba 

investicijas, turinčias panašių savybių. 

b) finansų rinkų dalyviams, kurie 

finansinius produktus siūlo kaip aplinkos 

atžvilgiu tvarias investicijas arba 

investicijas, turinčias panašių savybių. 

Or. en 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu paaiškinama, kad šis reglamentas taikomas tik valstybių narių arba Sąjungos 

patvirtintoms priemonėms, kuriomis nustatomi bet kurie rinkos dalyviams taikomi 

reikalavimai, susiję su finansiniais produktais arba įmonių obligacijomis, platinamais kaip 

aplinkos atžvilgiu tvarūs finansiniai produktai arba įmonių obligacijos, taip pat finansų rinkų 

dalyviams, produktus siūlantiems kaip aplinkos atžvilgiu tvarias investicijas arba investicijas, 

turinčias panašių savybių, taikomi reikalavimai. 

 

Pakeitimas 275 

Kay Swinburne 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 2 dalies b punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) finansų rinkų dalyviams, 

finansinius produktus siūlantiems kaip 

b) finansų rinkų dalyviams, 

finansinius produktus ES klientams 
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aplinkos atžvilgiu tvarias investicijas arba 

investicijas, turinčias panašių savybių. 

siūlantiems kaip aplinkos atžvilgiu tvarias 

investicijas arba investicijas, turinčias 

panašių savybių. 

Or. en 

 

Pakeitimas 276 

Anne Sander 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 2 dalies b punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) finansų rinkų dalyviams, 

finansinius produktus siūlantiems kaip 

aplinkos atžvilgiu tvarias investicijas arba 

investicijas, turinčias panašių savybių. 

b) finansų rinkų dalyviams, 

finansinius produktus platinantiems kaip 

aplinkos atžvilgiu tvarias investicijas arba 

investicijas, turinčias panašių savybių. 

Or. en 

 

Pakeitimas 277 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ba) 1 straipsnio 1 dalyje paminėti 

kriterijai gali būti naudojami finansinių 

paslaugų teikėjams siekiant toje dalyje 

nurodyto tikslo, kai tokie paslaugų 

teikėjai savanoriškai neaptariami 1 

straipsnio 2 dalyje, ir atsižvelgiant į kitus 

finansinius produktus, išskyrus nustatytus 

2 straipsnio 1 dalies c punkte. 

Or. en 
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Pagrindimas 

Ši sistema bus naudojama kaip pagrindas apibrėžiant tvarumo turinį. Jeigu ji gali būti 

naudinga kitoms suinteresuotosioms šalims apibrėžiant tvarumą, būtų klaidinga šioje vietoje 

šioms šalims nesuteikti tokios galimybės. 

 

Pakeitimas 278 

Herbert Dorfmann 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ba) kredito įstaigoms, kaip apibrėžta 

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 

straipsnio 1 dalies 1 punkte, teikianti 

investavimo arba kredito rizikos valdymo 

paslaugas, išskyrus mažas ir nesudėtingas 

įmones, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 

Nr. 575/2013 [LB įterpia nuorodą į 

atitinkamą straipsnį] straipsnyje. 

Or. en 

 

Pakeitimas 279 

Costas Mavrides 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ba) kredito įstaigoms, kaip apibrėžta 

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 

straipsnio 1 dalies 1 punkte, teikianti 

investavimo arba kredito rizikos valdymo 

paslaugas, išskyrus mažas ir nesudėtingas 

įmones, kaip apibrėžta [LB įterpia 

nuorodą į atitinkamą Reglamento (ES) 

Nr. 575/2013 straipsnį]. 

Or. en 
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Pakeitimas 280 

Barbara Kappel 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ba) kredito įstaigoms, kaip apibrėžta 

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 

straipsnio 1 dalies 1 punkte, teikianti 

investavimo arba kredito rizikos valdymo 

paslaugas, išskyrus nesudėtingas įmones, 

kaip apibrėžta Reglamento (ES) 

Nr. 575/2013 [LB įterpia nuorodą į 

atitinkamą straipsnį] straipsnyje. 

Or. en 

 

Pakeitimas 281 

Luigi Morgano 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ba) kredito įstaigoms, kaip apibrėžta 

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 

straipsnio 1 dalies 1 punkte, teikianti 

investavimo arba kredito rizikos valdymo 

paslaugas, išskyrus mažas ir nesudėtingas 

įmones, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 

Nr. 575/2013 [LB įterpia nuorodą į 

atitinkamą straipsnį] straipsnyje. 

Or. en 

 

Pakeitimas 282 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Fredrick Federley, Caroline Nagtegaal 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 
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1 straipsnio 2 dalies b b punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 bb) finansų rinkų dalyviams, kurie 

naudoja taksonomiją, kad nustatytų, ar 

finansinis produktas arba paslauga 

ir (arba) investicija yra netvari. 

Taksonomijos naudojimas siekiant 

nustatyti, ar finansinis produktas arba 

paslauga ir (arba) investicija yra netvari, 

neprivalomas. Informacijos atskleidimo 

reikalavimai, kaip apibrėžta šio 

reglamento 4 straipsnio 2 dalyje, taip pat 

nėra privalomi. 

Or. en 

 

Pakeitimas 283 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. 1 straipsnio 1 dalyje paminėti 

kriterijai gali būti naudojami finansinių 

paslaugų teikėjams siekiant toje dalyje 

nurodyto tikslo, kai tokie paslaugų 

teikėjai savanoriškai neaptariami 1 

straipsnio 2 dalyje, ir atsižvelgiant į kitus 

finansinius produktus, išskyrus nustatytus 

2 straipsnio 1 dalyje. 

Or. en 

 

Pakeitimas 284 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 
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 2a. Šie kriterijai, atsižvelgiant į šio 

reglamento taikymo sritį, taikomi 

investiciniams sprendimams, kurie 

priimami įsigaliojus šiam reglamentui. 

Or. en 

 

Pakeitimas 285 

Luke Ming Flanagan 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Svarbūs Europos Sąjungos ir bet 

kurios kitos didelės šalies arba 

konglomerato susitarimai ir iš jų 

atsirandančios investicijos. 

Or. en 

 

Pakeitimas 286 

Markus Ferber 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1a straipsnis (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a straipsnis 

 Išimtys 

 Šis reglamentas netaikomas: 

 - finansinėms priemonėms arba 

finansiniams produktams, kurie 

neplatinami kaip tvarūs aplinkos 

atžvilgiu; 

 - paskolos iniciatoriams; 

 - investicijoms už Europos Sąjungos ribų; 

 - finansų rinkų dalyviams, nesiūlantiems 

produktų, kurie platinami kaip tvarūs 
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arba turintys panašių savybių; 

 - kredito įstaigoms; 

 - investiciniams sprendimams, priimtiems 

iki šio reglamento taikymo dienos; 

Or. en 

Pagrindimas 

Kredito įstaigų ir paskolos iniciatorių veikla jau reglamentuojama pagal KRD / KRR. Taip 

pat reikėtų aiškiai nurodyti, kad į šio reglamento taikymo sritį patenka tik tie finansų rinkų 

dalyviai ir finansiniai produktai, kurie iš tikrųjų yra susiję su tvarių finansų aspektais. 

 

Pakeitimas 287 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 aa) aplinkai žalinga investicija – 

investicija, kuria finansuojama vienos 

rūšies arba kelių rūšių ekonominė veikla, 

kurią pagal šį reglamentą galima vadinti 

aplinkai žalinga veikla; 

Or. en 

 

Pakeitimas 288 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 aa) socialiniu atžvilgiu tvari 

investicija – investicija, kuria 

finansuojama vienos rūšies arba kelių 

rūšių ekonominė veikla, kurią pagal šį 

reglamentą galima vadinti socialiniu 

atžvilgiu tvaria veikla; 
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Or. en 

 

Pakeitimas 289 

Elena Gentile 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ga) socialiniu atžvilgiu tvari 

investicija – investicija į ekonominę 

veiklą, kuria ženkliai prisidedama prie 

socialinio tikslo įgyvendinimo, visų pirma 

nelygybės klausimus padedanti spręsti 

investicija, socialinę sanglaudą, socialinę 

integraciją ir darbo santykius skatinanti 

investicija ir investicija į žmogiškąjį 

kapitalą arba palankių ekonominių ar 

socialinių sąlygų neturinčias 

bendruomenes. 

Or. en 

 

Pakeitimas 290 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Tvari investicija – investicija, 

kuria finansuojama vienos rūšies arba 

kelių rūšių ekonominė veikla, atitinkanti 

aplinkos, socialinius ir valdymo (ASV) 

tikslus. 

Or. en 

 

Pakeitimas 291 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 aa) socialiniu atžvilgiu tvari 

investicija – investicija, kuria 

finansuojama vienos rūšies arba kelių 

rūšių ekonominė veikla, kurią pagal šį 

reglamentą galima vadinti socialiniu 

atžvilgiu tvaria veikla; 

Or. en 

 

Pakeitimas 292 

Luke Ming Flanagan 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 aa) svarbūs prekybos susitarimai – bet 

koks Europos Sąjungos ir tokių subjektų 

kaip, pvz., JAV, Kanados, Japonijos, 

MERCOSUR ir pan., prekybos 

susitarimas; 

Or. en 

 

Pakeitimas 293 

Bas Eickhout 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies b punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) finansų rinkų dalyviai – finansų 

rinkų dalyviai, kaip apibrėžta [Komisijos 

pasiūlymo dėl informacijos, susijusios su 

tvariomis investicijomis ir rizika tvarumui, 

atskleidimo, kuriuo iš dalies keičiama 

Direktyva (ES) 2016/2341] 2 straipsnio d 

b) finansų rinkų dalyviai – kuris nors 

iš šių subjektų: 

i) draudimo įmonė, kuri teikia DPPIP, 

AIFV, portfelio valdymo paslaugas 

teikianti investicinė įmonė, PPĮ arba 

pensijos produkto teikėjas; 

ii) reikalavimus atitinkančio rizikos 
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punkte; kapitalo fondo valdytojas, užregistruotas 

remiantis Reglamento (ES) Nr. 345/2013 

14 straipsnio nuostatomis; 

iii) reikalavimus atitinkančio socialinio 

verslumo fondo valdytojas, užregistruotas 

remiantis Reglamento (ES) Nr. 346/2013 

15 straipsnio nuostatomis; 

iv) KIPVPS valdymo įmonė; 

v) bet kokie vertybinių popierių, leidžiamų 

pagal Prospekto direktyvą 2003/71/EB ir 

Prospekto reglamentą (ES) 

Nr. 2017/1129, emitentai, kuriems 

netaikomi i–iv punktai; 

Or. en 

 

Pakeitimas 294 

Bas Eickhout 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ba) draudimo įmonė – draudimo 

įmonė, kuriai įgaliojimai suteikti pagal 

Direktyvos 2009/138/EB 18 straipsnį arba 

kaip apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 13 

straipsnio 1 dalyje, kai įmonei teikiamos 

draudimo paslaugos; 

Or. en 

 

Pakeitimas 295 

Sirpa Pietikäinen 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ca) draudimo įmonė – draudimo 

įmonė, kaip apibrėžta Direktyvos 

2009/138/EB 13 straipsnio 1 dalyje, kai 
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įmonei teikiamos draudimo paslaugos; 

Or. en 

 

Pakeitimas 296 

Bas Eickhout 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies b b punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 bb) DPPIP – kuris nors iš šių 

produktų: 

 i) draudimo principu pagrįstas investicinis 

produktas, kaip apibrėžta Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 

Nr. 1286/2014 4 straipsnio 2 dalyje; 

 ii) draudimo produktas, teikiamas 

profesionaliajam investuotojui ir turintis 

termino arba išperkamąją vertę, kuri 

visiškai arba iš dalies tiesiogiai arba 

netiesiogiai priklauso nuo rinkos 

svyravimų; 

Or. en 

 

Pakeitimas 297 

Bas Eickhout 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies b c punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 bc) AIFV – AIFV, kaip apibrėžta 

Direktyvos 2011/61/ES 4 straipsnio 1 

dalies b punkte; 

Or. en 
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Pakeitimas 298 

Sirpa Pietikäinen 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies c punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) finansiniai produktai – finansiniai 

produktai, kaip apibrėžta [Komisijos 

pasiūlymo dėl informacijos, susijusios su 

tvariomis investicijomis ir rizika tvarumui, 

atskleidimo, kuriuo iš dalies keičiama 

Direktyva (ES) 2016/2341] 2 straipsnio j 

punkte; 

c) finansiniai produktai – finansiniai 

produktai, kaip apibrėžta [Komisijos 

pasiūlymo dėl informacijos, susijusios su 

tvariomis investicijomis ir rizika tvarumui, 

atskleidimo, kuriuo iš dalies keičiama 

Direktyva (ES) 2016/2341] 2 straipsnio j 

punkte, taip pat Direktyvoje 2010/73/ES 

(Prospekto direktyva) nurodyti vertybiniai 

popieriai; 

Or. en 

 

Pakeitimas 299 

Sirpa Pietikäinen 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ca) emitentai – Direktyvoje 

2010/73/ES (Prospekto direktyva) 

nurodyta biržinė įmonė; 

Or. en 

 

Pakeitimas 300 

Stefan Gehrold 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies d punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) klimato kaitos švelninimas – 

procesas, kuriuo siekiama užtikrinti, kad 

vidutinės pasaulio temperatūros 

d) žmogaus įtakos klimato kaitai 

mažinimas – procesas, per kurį turi būti 

tiksliai skiriama, kuriuos klimato 



 

PE632.153v01-00 120/169 AM\1172566LT.docx 

LT 

padidėjimas būtų gerokai mažesnis nei 
2 °C, palyginti su ikipramoninio 

laikotarpio lygiu, ir kad jis neviršytų 

1,5 °C, palyginti su ikipramoninio 

laikotarpio lygiu; 

pokyčius nulemia tik žmogaus įtaka ir 

kurie klimato pokyčiai nuolat vyksta 

savaime. Žmogaus įtaka klimato kaitai 

negali viršyti 2 °C; 

Or. de 

Pakeitimas 301 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies d punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) klimato kaitos švelninimas – 

procesas, kuriuo siekiama užtikrinti, kad 

vidutinės pasaulio temperatūros 

padidėjimas būtų gerokai mažesnis nei 

2°C, palyginti su ikipramoninio laikotarpio 

lygiu, ir kad jis neviršytų 1,5°C, palyginti 

su ikipramoninio laikotarpio lygiu; 

d) klimato kaitos švelninimas – 

procesas, kuriuo siekiama užtikrinti, kad 

vidutinės pasaulio temperatūros 

padidėjimas būtų gerokai mažesnis nei 

2°C, palyginti su ikipramoninio laikotarpio 

lygiu, ir kad jis neviršytų 1,5°C, palyginti 

su ikipramoninio laikotarpio lygiu, 

įskaitant pereinamąjį laikotarpį, kurio 

metu siekiama šių tikslų; 

Or. en 

 

Pakeitimas 302 

Simona Bonafè, Elena Gentile, Luigi Morgano 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies g punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

g) žiedinė ekonomika – kuo ilgesnis 

produktų, medžiagų ir išteklių vertės 

išlaikymas ekonomikoje ir maksimalus 

atliekų sumažinimas, be kita ko, laikantis 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 

2008/98/EB50 4 straipsnyje nustatytos 

atliekų hierarchijos; 

g) žiedinė ekonomika – kuo ilgesnis 

produktų, medžiagų ir kitų išteklių 

didžiausio lygio vertės išlaikymas 

ekonomikoje, taip sumažinant poveikį 

aplinkai ir maksimalus atliekų 

sumažinimas, be kita ko, laikantis Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvos 

2008/98/EB 4 straipsnyje nustatytos 

atliekų hierarchijos, ir maksimalus išteklių 

naudojimo sumažinimas, paremtas 
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pagrindiniais žiedinės ekonomikos 

rodikliais, kaip nustatyta perėjimo prie 

žiedinės ekonomikos pažangos stebėsenos 

sistemoje, kuris apima įvairius gamybos, 

vartojimo, atliekų tvarkymo etapus ir 

antrines žaliavas; 

_________________  

50 2008 m. lapkričio 19 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai 

kurias direktyvas (OL L 312, 2008 11 22, 

p. 3). 

 

Or. en 

 

Pakeitimas 303 

Fulvio Martusciello 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies g punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

g) žiedinė ekonomika – kuo ilgesnis 

produktų, medžiagų ir išteklių vertės 

išlaikymas ekonomikoje ir maksimalus 

atliekų sumažinimas, be kita ko, laikantis 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 

2008/98/EB50 4 straipsnyje nustatytos 

atliekų hierarchijos; 

g) žiedinė ekonomika – kuo ilgesnis 

produktų, medžiagų ir išteklių didžiausio 

lygio vertės išlaikymas ekonomikoje ir 

maksimalus atliekų sumažinimas, be kita 

ko, laikantis Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvos 2008/98/EB50 4 

straipsnyje nustatytos atliekų hierarchijos, 

ir maksimalus išteklių naudojimo 

sumažinimas, paremtas pagrindiniais 

žiedinės ekonomikos rodikliais, kaip 

nustatyta perėjimo prie žiedinės 

ekonomikos pažangos stebėsenos 

sistemoje, kuris apima įvairius gamybos, 

vartojimo, atliekų tvarkymo etapus ir 

antrines žaliavas; 

_________________ _________________ 

50 2008 m. lapkričio 19 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai 

kurias direktyvas (OL L 312, 2008 11 22, 

p. 3). 

50 2008 m. lapkričio 19 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai 

kurias direktyvas (OL L 312, 2008 11 22, 

p. 3). 
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Or. en 

 

Pakeitimas 304 

Elena Gentile 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies g punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

g) žiedinė ekonomika – kuo ilgesnis 

produktų, medžiagų ir išteklių vertės 

išlaikymas ekonomikoje ir maksimalus 

atliekų sumažinimas, be kita ko, laikantis 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 

2008/98/EB50 4 straipsnyje nustatytos 

atliekų hierarchijos; 

g) žiedinė ekonomika – kuo ilgesnis 

produktų, medžiagų ir išteklių didžiausio 

lygio vertės išlaikymas ekonomikoje ir 

maksimalus atliekų sumažinimas, be kita 

ko, laikantis Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvos 2008/98/EB 4 

straipsnyje nustatytos atliekų hierarchijos, 

ir maksimalus išteklių naudojimo 

sumažinimas, paremtas pagrindiniais 

žiedinės ekonomikos rodikliais, kaip 

nustatyta perėjimo prie žiedinės 

ekonomikos pažangos stebėsenos 

sistemoje, kuris apima įvairius gamybos, 

vartojimo, atliekų tvarkymo etapus ir 

antrines žaliavas. 

_________________  

50 2008 m. lapkričio 19 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai 

kurias direktyvas (OL L 312, 2008 11 22, 

p. 3). 

 

Or. en 

 

Pakeitimas 305 

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

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies g punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

g) žiedinė ekonomika – kuo ilgesnis g) žiedinė ekonomika – kuo ilgesnis 
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produktų, medžiagų ir išteklių vertės 

išlaikymas ekonomikoje ir maksimalus 

atliekų sumažinimas, be kita ko, laikantis 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 

2008/98/EB50 4 straipsnyje nustatytos 

atliekų hierarchijos; 

produktų, medžiagų ir išteklių vertės 

išlaikymas ir naudojimas ekonomikoje ir 

maksimalus atliekų sumažinimas, be kita 

ko, laikantis Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvos 2008/98/EB50 4 

straipsnyje nustatytos atliekų hierarchijos; 

_________________ _________________ 

50 2008 m. lapkričio 19 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai 

kurias direktyvas (OL L 312, 2008 11 22, 

p. 3). 

50 2008 m. lapkričio 19 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai 

kurias direktyvas (OL L 312, 2008 11 22, 

p. 3). 

Or. en 

 

Pakeitimas 306 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies h punkto i papunktis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

i) žmonių veiklos sukeliamas 

tiesioginis arba netiesioginis medžiagų, 

virpesių, šilumos, triukšmo arba kitų 

teršalų skleidimas ore, vandenyje ar 

žemėje, galintis pakenkti žmonių sveikatai 

arba aplinkos kokybei, darantis žalą 

materialiajam turtui, žalojantis gamtą ir 

trukdantis teisėtai ja naudotis; 

i) žmonių veiklos sukeliamas 

tiesioginis arba netiesioginis medžiagų, 

virpesių, šilumos, triukšmo, šviesos arba 

kitų teršalų skleidimas ore, vandenyje ar 

žemėje, galintis pakenkti žmonių sveikatai 

arba aplinkos kokybei, darantis žalą 

materialiajam turtui, žalojantis gamtą ir 

trukdantis teisėtai ja naudotis; 

Or. en 

 

Pakeitimas 307 

Simona Bonafè, Elena Gentile, Luigi Morgano 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies h punkto ii a papunktis (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 iia) kalbant apie vandens aplinką, 



 

PE632.153v01-00 124/169 AM\1172566LT.docx 

LT 

tarša, kaip apibrėžta Europos Parlamento 

ir Tarybos direktyvos 2000/60/EB 2 

straipsnio 33 dalyje; 

Or. en 

 

Pakeitimas 308 

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

Elsi Katainen, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies j punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

j) efektyvus energijos vartojimas – 

efektyvesnis energijos vartojimas visuose 

energijos grandinės etapuose nuo 

gamybos iki galutinio vartojimo; 

j) energijos vartojimo efektyvumas – 

energijos vartojimo efektyvumas, kaip 

apibrėžta Direktyvos 2012/27/ES 

straipsnio 4 punkte; 

Or. en 

 

Pakeitimas 309 

Sirpa Pietikäinen 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies j punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

j) efektyvus energijos vartojimas – 

efektyvesnis energijos vartojimas visuose 

energijos grandinės etapuose nuo 

gamybos iki galutinio vartojimo; 

j) energijos vartojimo efektyvumas – 

sukurto darbo, paslaugų, prekių ar gautos 
energijos ir energijos sąnaudų santykis; 

Or. en 

 

Pakeitimas 310 

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

Elsi Katainen, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 
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2 straipsnio 1 dalies n punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

n) darnus miškų ūkio tvarkymas – 

miškų ir miško žemės naudojimas tokiu 

būdu ir mastu, kad būtų išlaikoma jų 

biologinė įvairovė, produktyvumas, 

gebėjimas atsinaujinti, gyvybingumas ir 

galimybė dabar ir ateityje atlikti svarbias 

ekologines, ekonomines ir socialines 

funkcijas vietos, nacionaliniu ir pasaulio 

lygmenimis, nedarant žalos kitoms 

ekosistemoms. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 311 

Herbert Dorfmann, Franc Bogovič 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies n punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

n) darnus miškų ūkio tvarkymas – 

miškų ir miško žemės naudojimas tokiu 

būdu ir mastu, kad būtų išlaikoma jų 

biologinė įvairovė, produktyvumas, 

gebėjimas atsinaujinti, gyvybingumas ir 

galimybė dabar ir ateityje atlikti svarbias 

ekologines, ekonomines ir socialines 

funkcijas vietos, nacionaliniu ir pasaulio 

lygmenimis, nedarant žalos kitoms 

ekosistemoms. 

n) darnus miškų ūkio tvarkymas – 

miškų ir miško žemės naudojimas laikantis 

taikytinų nacionalinės teisės aktų, 

remiantis tvaraus miškų valdymo 

apibrėžtimi, kurią patvirtino Europos 

lygmens Ministrų konferencija dėl 

Europos miškų apsaugos (angl. MCPFE), 

iš Reglamento dėl žemės naudojimo, 

žemės naudojimo keitimo ir 

miškininkystės (angl. LULUCF), taip pat 

ES medienos reglamento kylančiais 

įsipareigojimais. 

Or. en 

 

Pakeitimas 312 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 
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2 straipsnio 1 dalies n punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

n) darnus miškų ūkio tvarkymas – 

miškų ir miško žemės naudojimas tokiu 

būdu ir mastu, kad būtų išlaikoma jų 

biologinė įvairovė, produktyvumas, 

gebėjimas atsinaujinti, gyvybingumas ir 

galimybė dabar ir ateityje atlikti svarbias 

ekologines, ekonomines ir socialines 

funkcijas vietos, nacionaliniu ir pasaulio 

lygmenimis, nedarant žalos kitoms 

ekosistemoms. 

n) darnus miškų ūkio tvarkymas – 

miškų ir miško žemės naudojimas laikantis 

taikytinų nacionalinės teisės aktų, 

remiantis tvaraus miškų valdymo 

apibrėžtimi, kurią patvirtino Ministrų 

konferencija dėl Europos miškų apsaugos 

(angl. MCPFE), iš LULUCF reglamento, 

taip pat ES medienos reglamento 

kylančiais įsipareigojimais. 

Or. en 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu, atsižvelgiant į proporcingumo principą ir siekį sumažinti nereikalingą 

biurokratinę naštą, pripažįstama Ministrų konferencijoje dėl Europos miškų apsaugos 

(angl. MCPFE) patvirtinta apibrėžtis, įsipareigojimai, kylantys iš Reglamento dėl šiltnamio 

efektą sukeliančių dujų ir šalinimo, sukelto žemės naudojimo, žemės naudojimo paskirties 

pakeitimo ir miškininkystės, numatymo, taip pat Reglamento, kuriuo nustatomos pareigos 

medieną ir medienos produktus rinkai pateikiantiems operatoriams (ES medienos 

reglamentas). 

 

Pakeitimas 313 

Sirpa Pietikäinen 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies n punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

n) darnus miškų ūkio tvarkymas – 

miškų ir miško žemės naudojimas tokiu 

būdu ir mastu, kad būtų išlaikoma jų 

biologinė įvairovė, produktyvumas, 

gebėjimas atsinaujinti, gyvybingumas ir 

galimybė dabar ir ateityje atlikti svarbias 

ekologines, ekonomines ir socialines 

funkcijas vietos, nacionaliniu ir pasaulio 

lygmenimis, nedarant žalos kitoms 

ekosistemoms. 

n) darnus miškų ūkio tvarkymas – 

miškų ir miško žemės naudojimas tokiu 

būdu ir mastu, kad būtų atkuriama ir 

išlaikoma jų biologinė įvairovė, 

produktyvumas, gebėjimas atsinaujinti, 

gyvybingumas ir galimybė dabar ir ateityje 

bent jau vienoda apimtimi atlikti svarbias 

ekologines, ekonomines ir socialines 

funkcijas vietos, nacionaliniu ir pasaulio 

lygmenimis, nedarant žalos kitoms 

ekosistemoms, kartu atsižvelgiant į 

nacionalinės miškininkystės teisės aktus, 
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ES medienos reglamentą, ES LULUCF 

reglamentą, taip pat ES 

atsinaujinančiosios energijos direktyvos 

reikalavimus, jeigu bioenergija gaminama 

iš medienos. 

Or. en 

 

Pakeitimas 314 

Paul Tang, Pervenche Berès 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies n punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

n) darnus miškų ūkio tvarkymas – 

miškų ir miško žemės naudojimas tokiu 

būdu ir mastu, kad būtų išlaikoma jų 

biologinė įvairovė, produktyvumas, 

gebėjimas atsinaujinti, gyvybingumas ir 

galimybė dabar ir ateityje atlikti svarbias 

ekologines, ekonomines ir socialines 

funkcijas vietos, nacionaliniu ir pasaulio 

lygmenimis, nedarant žalos kitoms 

ekosistemoms. 

n) darnus miškų ūkio tvarkymas – 

nualintų miškų ir nualintos miško žemės 

naudojimas tokiu būdu ir mastu, kad būtų 

išlaikoma ir atkuriama jų biologinė 

įvairovė, produktyvumas, gebėjimas 

atsinaujinti, gyvybingumas ir galimybė 

dabar ir ateityje bent jau vienoda apimtimi 

atlikti svarbias ekologines, ekonomines ir 

socialines funkcijas vietos, nacionaliniu ir 

pasaulio lygmenimis, nedarant žalos 

kitoms ekosistemoms. 

Or. en 

 

Pakeitimas 315 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II skyriaus antraštė 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Aplinkos atžvilgiu tvari ekonominė veikla Aplinkos ir socialiniu atžvilgiu tvari 

ekonominė veikla 

Or. en 
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Pakeitimas 316 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

II skyriaus antraštė 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Aplinkos atžvilgiu tvari ekonominė veikla Aplinkos ir socialiniu atžvilgiu tvari 

ekonominė veikla 

Or. en 

 

Pakeitimas 317 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio antraštė 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3 Aplinkos atžvilgiu tvarios 

ekonominės veiklos kriterijai 

3 Aplinkos ir socialiniu atžvilgiu 

tvarios ekonominės veiklos kriterijai 

Or. en 

 

Pakeitimas 318 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Siekiant nustatyti investicijos tvarumo 

aplinkos atžvilgiu laipsnį, ekonominė 

veikla tvaria aplinkos atžvilgiu laikoma 

tada, kai ta veikla atitinka visus šiuos 

kriterijus: 

Siekiant nustatyti investicijos tvarumo 

aplinkos atžvilgiu laipsnį, ekonominė 

veikla, technologija ar paslauga tvaria 

aplinkos atžvilgiu laikoma tada, kai 

atitinka visus šiuos kriterijus: 

Or. fr 
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Pakeitimas 319 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Siekiant nustatyti investicijos tvarumo 

aplinkos atžvilgiu laipsnį, ekonominė 

veikla tvaria aplinkos atžvilgiu laikoma 

tada, kai ta veikla atitinka visus šiuos 

kriterijus: 

Siekiant nustatyti investicijos tvarumo 

aplinkos ir socialiniu atžvilgiu laipsnį, 

ekonominė veikla tvaria aplinkos ir 

socialiniu atžvilgiu laikoma tada, kai ta 

veikla atitinka visus šiuos kriterijus: 

Or. en 

 

Pakeitimas 320 

Elena Gentile 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio pirmos pastraipos a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) ekonomine veikla svariai 

prisidedama siekiant vieno ar kelių 5 

straipsnyje nustatytų aplinkos tikslų, kaip 

nustatyta 6–11 straipsniuose; 

a) ekonomine veikla svariai 

prisidedama arba bus prisidedama siekiant 

vieno ar kelių 5 straipsnyje nustatytų 

aplinkos arba socialinių tikslų, kaip 

nustatyta 6–11a straipsniuose; 

Or. en 

 

Pakeitimas 321 

Elena Gentile 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio pirmos pastraipos a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) ekonomine veikla svariai 

prisidedama siekiant vieno ar kelių 5 

straipsnyje nustatytų aplinkos tikslų, kaip 

nustatyta 6–11 straipsniuose; 

a) ekonomine veikla svariai 

prisidedama siekiant vieno ar kelių 5 

straipsnyje nustatytų aplinkos arba 

socialinių tikslų, kaip nustatyta 6–11a 
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straipsniuose; 

Or. en 

 

Pakeitimas 322 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio pirmos pastraipos a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) ekonomine veikla svariai 

prisidedama siekiant vieno ar kelių 5 

straipsnyje nustatytų aplinkos tikslų, kaip 

nustatyta 6–11 straipsniuose; 

a) ekonomine veikla svariai 

prisidedama siekiant vieno ar kelių 5 

straipsnyje nustatytų aplinkos arba 

socialinių tikslų, kaip nustatyta 6–11a 

straipsniuose; 

Or. en 

 

Pakeitimas 323 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio pirmos pastraipos a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) ekonomine veikla svariai 

prisidedama siekiant vieno ar kelių 5 

straipsnyje nustatytų aplinkos tikslų, kaip 

nustatyta 6–11 straipsniuose; 

a) ekonomine veikla svariai 

prisidedama arba bus prisidedama siekiant 

vieno ar kelių 5 straipsnyje nustatytų 

aplinkos tikslų, kaip nustatyta 6–11 

straipsniuose; 

Or. en 

 

Pakeitimas 324 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio pirmos pastraipos a punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) ekonomine veikla svariai 

prisidedama siekiant vieno ar kelių 5 

straipsnyje nustatytų aplinkos tikslų, kaip 

nustatyta 6–11 straipsniuose; 

a) ekonomine veikla svariai 

prisidedama arba bus prisidedama siekiant 

vieno ar kelių 5 straipsnyje nustatytų 

aplinkos tikslų, kaip nustatyta 6–11 

straipsniuose; 

Or. en 

 

Pakeitimas 325 

Elena Gentile 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio pirmos pastraipos b punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) ekonomine veikla nedaroma didelės 

žalos siekiant vieno ar kelių 5 straipsnyje 

nustatytų aplinkos tikslų, kaip nustatyta 12 

straipsnyje; 

b) ekonomine veikla nedaroma arba 

nebus daroma didelės žalos siekiant vieno 

ar kelių 5 straipsnyje nustatytų aplinkos 

tikslų, kaip nustatyta 12 straipsnyje, taip 

pat siekiant 11a straipsnyje nustatyto 

socialiniu atžvilgiu tvaraus tikslo; 

Or. en 

 

Pakeitimas 326 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio pirmos pastraipos b punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) ekonomine veikla nedaroma didelės 

žalos siekiant vieno ar kelių 5 straipsnyje 

nustatytų aplinkos tikslų, kaip nustatyta 12 

straipsnyje; 

b) ekonomine veikla nedaroma arba 

nebus daroma didelės žalos siekiant vieno 

ar kelių 5 straipsnyje nustatytų aplinkos 

tikslų, kaip nustatyta 12 straipsnyje; 

Or. en 
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Pakeitimas 327 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio pirmos pastraipos b punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) ekonomine veikla nedaroma didelės 

žalos siekiant vieno ar kelių 5 straipsnyje 

nustatytų aplinkos tikslų, kaip nustatyta 12 

straipsnyje; 

b) ekonomine veikla nedaroma didelės 

žalos siekiant vieno ar kelių 5 straipsnyje 

nustatytų aplinkos ir socialinių tikslų, kaip 

nustatyta 12 straipsnyje; 

Or. en 

 

Pakeitimas 328 

Elena Gentile 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio pirmos pastraipos d punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) ekonominė veikla atitinka techninės 

analizės kriterijus, kai Komisija yra juos 

nustačiusi pagal 6 straipsnio 2 dalį, 7 

straipsnio 2 dalį, 8 straipsnio 2 dalį, 9 

straipsnio 2 dalį, 10 straipsnio 2 dalį ir 11 

straipsnio 2 dalį. 

d) ekonominė veikla atitinka techninės 

analizės kriterijus, įskaitant tvarios veiklos 

rezultatų rodiklius įmonės arba gamyklos 

lygmeniu, susijusius su ekonomine veikla, 
kai Komisija yra juos nustačiusi pagal 6 

straipsnio 2 dalį, 7 straipsnio 2 dalį, 8 

straipsnio 2 dalį, 9 straipsnio 2 dalį, 10 

straipsnio 2 dalį ir 11 straipsnio 2 dalį. 

Nustatant šiuos techninės analizės 

kriterijus atsižvelgiama į planuojamas 

investicijas, kuriomis siekiama vieno arba 

daugiau 5 straipsnyje nustatytų aplinkos 

tikslų. 

Or. en 

 

Pakeitimas 329 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio pirmos pastraipos d punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) ekonominė veikla atitinka techninės 

analizės kriterijus, kai Komisija yra juos 

nustačiusi pagal 6 straipsnio 2 dalį, 7 

straipsnio 2 dalį, 8 straipsnio 2 dalį, 9 

straipsnio 2 dalį, 10 straipsnio 2 dalį ir 11 

straipsnio 2 dalį. 

d) ekonominė veikla atitinka techninės 

analizės kriterijus, kai Komisija yra juos 

nustačiusi pagal 6 straipsnio 2 dalį, 7 

straipsnio 2 dalį, 8 straipsnio 2 dalį, 9 

straipsnio 2 dalį, 10 straipsnio 2 dalį ir 11 

straipsnio 2 dalį. Nustatant šiuos 

kriterijus, reikia atsižvelgti į planines 

investicijas, kurios sudaro didelę dalį lėšų, 

reikalingų siekiant 5 straipsnyje nurodytų 

tikslų. 

Or. fr 

Pagrindimas 

Nustatant techninės analizės kriterijus, reikia turėti galimybę atsižvelgti ne tik į ekonominę 

veiklą, bet ir į jau numatytas investicijas, kuriomis prisidedama prie aplinkos tvarumo. 

 

Pakeitimas 330 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio pirmos pastraipos d punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) ekonominė veikla atitinka techninės 

analizės kriterijus, kai Komisija yra juos 

nustačiusi pagal 6 straipsnio 2 dalį, 7 

straipsnio 2 dalį, 8 straipsnio 2 dalį, 9 

straipsnio 2 dalį, 10 straipsnio 2 dalį ir 11 

straipsnio 2 dalį. 

d) ekonominė veikla atitinka techninės 

analizės kriterijus, įskaitant tvarios veiklos 

rezultatų rodiklius įmonės arba gamyklos 

lygmeniu, susijusius su ekonomine veikla, 
kai Komisija yra juos nustačiusi pagal 6 

straipsnio 2 dalį, 7 straipsnio 2 dalį, 8 

straipsnio 2 dalį, 9 straipsnio 2 dalį, 10 

straipsnio 2 dalį ir 11 straipsnio 2 dalį. 

Or. en 

 

Pakeitimas 331 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio pirmos pastraipos d punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) ekonominė veikla atitinka techninės 

analizės kriterijus, kai Komisija yra juos 

nustačiusi pagal 6 straipsnio 2 dalį, 7 

straipsnio 2 dalį, 8 straipsnio 2 dalį, 9 

straipsnio 2 dalį, 10 straipsnio 2 dalį ir 11 

straipsnio 2 dalį. 

d) ekonominė veikla atitinka techninės 

analizės kriterijus, kai Komisija yra juos 

nustačiusi remdamasi suderintais 

rodikliais ir pagal 6 straipsnio 2 dalį, 7 

straipsnio 2 dalį, 8 straipsnio 2 dalį, 9 

straipsnio 2 dalį, 10 straipsnio 2 dalį, 11 

straipsnio 2 dalį ir 11a straipsnio 2 dalį. 

Or. en 

 

Pakeitimas 332 

Molly Scott Cato 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio pirmos pastraipos d a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 da) nepaisant d punkte nurodytų 

techninės analizės kriterijų, toliau 

nurodyta ekonominė veikla nelaikoma 

tvari aplinkos atžvilgiu: 

 i) iškastinio kuro rūšių žvalgyba, 

išgavimas, gamyba, platinimas, 

saugojimas ir perdirbimas; 

 ii) branduolinės energijos gamyba ir 

platinimas, įskaitant naujų branduolinių 

elektrinių statybą branduolinių elektrinių 

eksploatacijos nutraukimą, taip pat 

daliųjų medžiagų žvalgybą ir išgavimą 

branduolinės energijos gamybos tikslais; 

 iii) bet kokios rūšies karo ginklų ir visų 

kitų šaunamųjų ginklų gamyba; 

 iv) tabako auginimas, perdirbimas ir 

pardavimas; 

 v) intensyvi ir nuo cheminių medžiagų 

labai priklausoma žemės ūkio veikla, 

įskaitant intensyvią gyvulininkystę; 

 vi) aviacijos infrastruktūros statyba, 

eksploatavimas ir priežiūra; 
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Or. en 

 

Pakeitimas 333 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio pirmos pastraipos d a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 da) ekonominė veikla vykdoma 

laikantis įmonės patvirtintų procedūrų ir 

vidaus taisyklių siekiant sumažinti bet 

kokį neigiamą poveikį tvarumui. 

Or. en 

 

Pakeitimas 334 

Pavel Poc 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 a pastraipa (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Nustatant kriterijus atsižvelgiama į 

skirtingų sektorių ypatumus, geografines 

savybes, aplinkos, socialinius ir 

ekonominius išorės veiksnius, nustatytus 

išlaidų ir naudos analizėje. Susijusi 

ekonominė veikla pagrindiniuose 

ekonomikos sektoriuose, be kita ko, 

įskaitant žemės ūkio, statybos, energijos, 

transporto ir gamybos sektorius, turėtų 

atitikti tvarumo aplinkos atžvilgiu sąlygas 

ir turėtų būti traktuojama vienodai, jeigu 

ji padeda siekti vieno ar daugiau šiame 

reglamente nustatytų aplinkos tikslų. 

Potenciali galimybė padėti siekti tų 

aplinkos tikslų įvairiuose sektoriuose 

skiriasi, ir kriterijuose tai turėtų būti 

atspindėta. 

Or. en 
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Pagrindimas 

Turėtų būti nustatytas technologiškai neutralus požiūris, be kita ko, atsižvelgiant į įvairių 

sektorių ir regionų ypatumus, siekiant kuo daugiau dėmesio skirti pagrindiniam 

priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo tikslui. 

 

Pakeitimas 335 

Kateřina Konečná 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 a pastraipa (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Kriterijuose turėtų atsispindėti dideli 

valstybių narių skirtumai, susiję su jų 

ekonomika, sektoriais ir geografinėmis 

savybėmis. Ekonominė veikla, kuri 

padeda siekti šiame reglamente nustatytų 

bet kokių aplinkos tikslų, laikoma tvari. 

Or. en 

Pagrindimas 

Svarbu sudaryti sąlygas atsižvelgti į regionų ir sektorių skirtumus. Visa veikla, kuri padeda 

priartinti Europos Sąjungą prie mūsų tikslo sumažinti teršalus, turėtų būti laikoma tvari. 

 

Pakeitimas 336 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 a straipsnis (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3a straipsnis 

 Socialiniu atžvilgiu tvarios ekonominės 

veiklos kriterijai 

 Siekiant nustatyti investicijos tvarumo 

socialiniu atžvilgiu laipsnį, ekonominė 

veikla tvaria socialiniu atžvilgiu laikoma 

tada, kai ta veikla atitinka visus šiuos 

kriterijus: 
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 a) ekonomine veikla svariai prisidedama 

pagal 11a straipsnį siekiant 5 straipsnyje 

nustatytų socialinių tikslų; 

 b) ekonomine veikla nedaroma didelės 

žalos siekiant vieno ar kelių 5 straipsnyje 

nustatytų aplinkos tikslų, kaip nustatyta 

12 straipsnyje, taip pat siekiant 11a 

straipsnyje nustatytų socialinių tikslų; 

 c) ekonominė veikla vykdoma laikantis 13 

straipsnyje nustatytų būtiniausių 

apsaugos priemonių ir ja nepaneigiami 

pagrindiniai poreikiai, įskaitant maistą, 

pastogę ir medicininę priežiūrą, ji 

nenaudojama per konfliktus išgaunant 

mineralus ir nevykdoma 

bendradarbiaujant su šalimis, kurios 

pažeidžia politines ir pilietines teises arba 

tiekia produktus ir teikia paslaugas 

šalims, kurios tiesiogiai prisideda prie 

politinių ir pilietinių teisių pažeidimo; 

 d) veikla nėra susijusi su spekuliaciniais 

finansiniais veiksmais, pvz., didelio dažnio 

prekyba, skolintų vertybinių popierių 

pardavimu arba spekuliacine prekyba 

biržinėmis priemonėmis; 

 e) ekonominė veikla atitinka patikimo ir 

skaidraus valdymo struktūrų ir išsamaus 

patikrinimo procedūrų, darbuotojų 

santykių reikalavimus, skaidraus darbo 

užmokesčio laikantis susijusių personalo 

ir mokesčių reikalavimų politiką, kurios 

santykis neviršija 5:1 vertės; 

 f) ekonominė veikla atitinka techninės 

analizės kriterijus, kai Komisija yra juos 

nustačiusi pagal 11a straipsnį. 

Or. en 

 

Pakeitimas 337 

Molly Scott Cato 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 a straipsnis (naujas) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3a straipsnis 

 Ekonominės veiklos, darančios neigiamą 

poveikį aplinkai, kriterijai 

 Siekiant nustatyti investicijos tvarumo 

aplinkos atžvilgiu laipsnį, ekonominė 

veikla laikoma ekonomine veikla, 

darančia neigiamą poveikį aplinkai, jei ji 

daro didelę žalą bet kuriam iš 5 

straipsnyje nustatytų aplinkos tikslų, kaip 

nustatyta 12 straipsnyje. 

 Nepaisant 12 straipsnio 1a dalyje (nauja) 

nurodytų techninės analizės reikalavimų, 

toliau nurodyta ekonominė veikla laikoma 

ekonomine veikla, kuri daro didelį 

neigiamą poveikį aplinkai: 

 i) iškastinio kuro rūšių žvalgyba, 

išgavimas, gamyba, platinimas, 

saugojimas ir perdirbimas; 

 ii) branduolinės energijos gamyba ir 

platinimas, įskaitant naujų branduolinių 

elektrinių statybą, taip pat daliųjų 

medžiagų žvalgybą ir išgavimą 

branduolinės energijos gamybos tikslais; 

 iii) bet kokios rūšies karo ginklų ir visų 

kitų šaunamųjų ginklų gamyba; 

 iv) tabako auginimas, perdirbimas ir 

pardavimas; 

 v) intensyvi ir nuo cheminių medžiagų 

labai priklausoma žemės ūkio veikla, 

įskaitant intensyvią gyvulininkystę; 

 vi) aviacijos infrastruktūros statyba, 

eksploatavimas ir priežiūra; 

Or. en 

 

Pakeitimas 338 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 a straipsnis (naujas) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3a straipsnis 

 Aplinkai žalingos ekonominės veiklos 

kriterijai 

 Siekiant nustatyti investicijos tvarumo 

aplinkos atžvilgiu laipsnį, ekonominė 

veikla žalinga aplinkai laikoma tada, kai 

ta veikla atitinka visus šiuos kriterijus: 

 a) ekonomine veikla daroma didelė žala 

siekiant vieno ar kelių 5 straipsnyje 

nustatytų aplinkos tikslų, kaip nustatyta 

12 straipsnyje; 

 b) ekonominė veikla atitinka žalingos 

veiklos techninės analizės kriterijus, kai 

Komisija yra juos nustačiusi pagal 6 

straipsnio 2 dalį, 7 straipsnio 2 dalį, 8 

straipsnio 2 dalį, 9 straipsnio 2 dalį, 10 

straipsnio 2 dalį ir 11 straipsnio 2 dalį; 

 c) ekonomine veikla iš esmės neremiama 

tvarus pereinamasis laikotarpis siekiant 

vieno ar kelių 5 straipsnyje nustatytų 

aplinkos tikslų, kaip nustatyta 12 

straipsnyje. 

Or. en 

 

Pakeitimas 339 

Bas Eickhout 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 b straipsnis (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3b straipsnis 

 Ekonominės veiklos, darančios didelį 

neigiamą poveikį aplinkai, kriterijai 

 Siekiant nustatyti investicijos tvarumo 

aplinkos atžvilgiu laipsnį, ekonominė 

veikla laikoma ekonomine veikla, 

darančia didelį neigiamą poveikį aplinkai, 
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jei ji daro didelę žalą bet kuriam iš 5 

straipsnyje nustatytų aplinkos tikslų, kaip 

nustatyta 12 straipsnyje. 

Or. en 

 

Pakeitimas 340 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio antraštė 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Aplinkos atžvilgiu tvarios ekonominės 

veiklos kriterijų taikymas 

Aplinkos atžvilgiu tvarios ir aplinkai 

žalingos ekonominės veiklos kriterijų 

taikymas 

Or. en 

 

Pakeitimas 341 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio antraštė 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4 Aplinkos atžvilgiu tvarios 

ekonominės veiklos kriterijų taikymas 

4 Aplinkos ir socialiniu atžvilgiu 

tvarios ekonominės veiklos kriterijų 

taikymas 

Or. en 

 

Pakeitimas 342 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio antraštė 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 
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4 Aplinkos atžvilgiu tvarios 

ekonominės veiklos kriterijų taikymas 

4 Aplinkos ir socialiniu atžvilgiu 

tvarios ekonominės veiklos kriterijų 

taikymas 

Or. en 

 

Pakeitimas 343 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Valstybės narės 3 straipsnyje 

nustatytus kriterijus, pagal kuriuos 

nustatoma, ar ekonominė veikla yra 

aplinkos atžvilgiu tvari, taiko visoms 

priemonėms, kuriomis nustatomi rinkos 

dalyviams taikomi reikalavimai, susiję su 

finansiniais produktais arba įmonių 

obligacijomis, kurie platinami kaip tvarūs 

aplinkos atžvilgiu. 

1. Valstybės narės 3 straipsnyje 

nustatytus kriterijus, pagal kuriuos 

nustatoma, ar ekonominė veikla yra 

aplinkos atžvilgiu tvari, ir 3a straipsnyje 

nustatytus kriterijus, pagal kuriuos 

nustatoma, ar ekonominė veikla yra 

žalinga aplinkai, taiko visoms 

priemonėms, kuriomis nustatomi rinkos 

dalyviams taikomi reikalavimai, susiję su 

finansiniais produktais arba įmonių 

obligacijomis. 

Or. en 

 

Pakeitimas 344 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Valstybės narės 3 straipsnyje 

nustatytus kriterijus, pagal kuriuos 

nustatoma, ar ekonominė veikla yra 

aplinkos atžvilgiu tvari, taiko visoms 

priemonėms, kuriomis nustatomi rinkos 

dalyviams taikomi reikalavimai, susiję su 

finansiniais produktais arba įmonių 

obligacijomis, kurie platinami kaip tvarūs 

1. Valstybės narės 3 straipsnyje 

nustatytus kriterijus, pagal kuriuos 

nustatoma, ar veikla yra tvari, taiko visoms 

priemonėms, kuriomis nustatomi rinkos 

dalyviams taikomi reikalavimai, susiję su 

finansiniais produktais arba įmonių 

obligacijomis, kurie platinami kaip tvarūs. 
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aplinkos atžvilgiu. 

Or. en 

 

Pakeitimas 345 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Valstybės narės 3 straipsnyje 

nustatytus kriterijus, pagal kuriuos 

nustatoma, ar ekonominė veikla yra 

aplinkos atžvilgiu tvari, taiko visoms 

priemonėms, kuriomis nustatomi rinkos 

dalyviams taikomi reikalavimai, susiję su 

finansiniais produktais arba įmonių 

obligacijomis, kurie platinami kaip tvarūs 

aplinkos atžvilgiu. 

1. Valstybės narės 3 straipsnyje 

nustatytus kriterijus, pagal kuriuos 

nustatoma, ar ekonominė veikla yra 

aplinkos ir socialiniu atžvilgiu tvari, taiko 

visoms priemonėms, kuriomis nustatomi 

rinkos dalyviams taikomi reikalavimai, 

susiję su finansiniais produktais arba 

įmonių obligacijomis. 

Or. en 

 

Pakeitimas 346 

Elena Gentile 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Valstybės narės 3 straipsnyje 

nustatytus kriterijus, pagal kuriuos 

nustatoma, ar ekonominė veikla yra 

aplinkos atžvilgiu tvari, taiko visoms 

priemonėms, kuriomis nustatomi rinkos 

dalyviams taikomi reikalavimai, susiję su 

finansiniais produktais arba įmonių 

obligacijomis, kurie platinami kaip tvarūs 

aplinkos atžvilgiu. 

1. Valstybės narės 3 straipsnyje 

nustatytus kriterijus, pagal kuriuos 

nustatoma, ar ekonominė veikla yra 

aplinkos ir socialiniu atžvilgiu tvari, taiko 

visoms priemonėms, kuriomis nustatomi 

rinkos dalyviams taikomi tvarumo 

reikalavimai, susiję su finansiniais 

produktais arba įmonių obligacijomis. 

Or. en 
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Pakeitimas 347 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Valstybės narės 3 straipsnyje 

nustatytus kriterijus, pagal kuriuos 

nustatoma, ar ekonominė veikla yra 

aplinkos atžvilgiu tvari, taiko visoms 

priemonėms, kuriomis nustatomi rinkos 

dalyviams taikomi reikalavimai, susiję su 

finansiniais produktais arba įmonių 

obligacijomis, kurie platinami kaip tvarūs 

aplinkos atžvilgiu. 

1. Valstybės narės 3 straipsnyje 

nustatytus kriterijus, pagal kuriuos 

nustatoma, ar ekonominė veikla yra 

aplinkos arba socialiniu atžvilgiu tvari, 

taiko visoms priemonėms, kuriomis 

nustatomi rinkos dalyviams taikomi 

reikalavimai, susiję su finansiniais 

produktais arba įmonių obligacijomis, 

kurie platinami kaip tvarūs aplinkos arba 

socialiniu atžvilgiu. 

Or. en 

 

Pakeitimas 348 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Sąjunga ir valstybės narės 3 

straipsnyje nustatytus kriterijus, pagal 

kuriuos nustatoma, ar ekonominė veikla 

yra aplinkos atžvilgiu tvari, ir 3a 

straipsnyje nustatytus kriterijus, pagal 

kuriuos nustatoma, ar ekonominė veikla 

yra žalinga aplinkai, taip pat taiko 

atsižvelgdamos į Sąjungos ir valstybių 

narių viešosios finansinės paramos 

investicijoms reikalavimus, inter alia, 

investicijoms, kurios teikiamos garantijų, 

kapitalo, paskolų, subsidijų, dotacijų, 

eksporto kreditų ar viešųjų sutarčių 

forma. Sąjunga ir valstybės narės, 

teikdamos viešąją finansinę paramą 
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neremia aplinkai žalingos ekonominės 

veiklos. 

Or. en 

 

Pakeitimas 349 

Markus Ferber 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Finansų rinkų dalyviai, 

finansinius produktus siūlantys kaip 

aplinkos atžvilgiu tvarias investicijas arba 

investicijas, turinčias panašių savybių, 

atskleidžia informaciją apie tai, kaip ir 

kiek nustatant investicijų tvarumą 

aplinkos atžvilgiu laikomasi 3 straipsnyje 

nustatytų aplinkos atžvilgiu tvarios 

ekonominės veiklos kriterijų. Kai finansų 

rinkų dalyviai, manantys, kad pagal šį 

reglamentą nustatytų techninės analizės 

kriterijų neatitinkanti ekonominė veikla 

arba ekonominė veikla, kuriai tie 

techninės analizės kriterijai dar 

nenustatyti, turėtų būti laikoma aplinkos 

atžvilgiu tvaria veikla, jie gali apie tai 

pranešti Komisijai. 

Išbraukta. 

Or. en 

Pagrindimas 

Informacijos atskleidimo reikalavimai jau reglamentuojami Reglamente dėl informacijos, 

susijusios su tvariomis investicijomis ir rizika tvarumui, atskleidimo, kuriuo iš dalies keičiama 

Direktyva (ES) 2016/2341, ir jų nereikia kartoti šioje vietoje. 

 

Pakeitimas 350 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 2 dalis 



 

AM\1172566LT.docx 145/169 PE632.153v01-00 

 LT 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Finansų rinkų dalyviai, finansinius 

produktus siūlantys kaip aplinkos atžvilgiu 

tvarias investicijas arba investicijas, 

turinčias panašių savybių, atskleidžia 
informaciją apie tai, kaip ir kiek nustatant 

investicijų tvarumą aplinkos atžvilgiu 

laikomasi 3 straipsnyje nustatytų aplinkos 

atžvilgiu tvarios ekonominės veiklos 

kriterijų. Kai finansų rinkų dalyviai, 

manantys, kad pagal šį reglamentą 

nustatytų techninės analizės kriterijų 

neatitinkanti ekonominė veikla arba 

ekonominė veikla, kuriai tie techninės 

analizės kriterijai dar nenustatyti, turėtų 

būti laikoma aplinkos atžvilgiu tvaria 

veikla, jie gali apie tai pranešti Komisijai. 

2. Finansų rinkų dalyviai, finansinius 

produktus siūlantys kaip tvarias 

investicijas, gali nuspręsti atskleisti 

informaciją apie tai, kaip ir kiek nustatant 

investicijų tvarumą laikomasi 3 straipsnyje 

nustatytų tvarios ekonominės veiklos 

kriterijų. 

Or. en 

 

Pakeitimas 351 

Sirpa Pietikäinen 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Finansų rinkų dalyviai, finansinius 

produktus siūlantys kaip aplinkos 

atžvilgiu tvarias investicijas arba 

investicijas, turinčias panašių savybių, 
atskleidžia informaciją apie tai, kaip ir kiek 

nustatant investicijų tvarumą aplinkos 

atžvilgiu laikomasi 3 straipsnyje nustatytų 

aplinkos atžvilgiu tvarios ekonominės 

veiklos kriterijų. Kai finansų rinkų 

dalyviai, manantys, kad pagal šį 

reglamentą nustatytų techninės analizės 

kriterijų neatitinkanti ekonominė veikla 

arba ekonominė veikla, kuriai tie 

techninės analizės kriterijai dar nenustatyti, 

turėtų būti laikoma aplinkos atžvilgiu 

tvaria veikla, jie gali apie tai pranešti 

2. Finansinius produktus siūlantys 

finansų rinkų dalyviai atskleidžia 

informaciją apie tai, ar jų siūlomi 

produktai gali būti laikomi aplinkos 

atžvilgiu tvariomis investicijomis pagal 3 

straipsnyje nustatytus kriterijus, ar 

investicijomis, darančiomis neigiamą 

poveikį aplinkai pagal 3a straipsnyje 

nustatytus kriterijus. Kai finansų rinkų 

dalyviai, manantys, kad ekonominė veikla, 

kuriai tie techninės analizės kriterijai dar 

nenustatyti, turėtų būti laikoma aplinkos 

atžvilgiu tvaria veikla, jie apie tai praneša 

Komisijai. Finansų rinkų dalyviai negali 

finansinių produktų siūlyti kaip aplinkos 

atžvilgiu tvarių investicijų arba 
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Komisijai. investicijų, turinčių panašių savybių, jei 

tie produktai negali būti laikomi tvariais 

aplinkos atžvilgiu. 

Atskleistą informaciją patikrina 

nepriklausomas auditorius, siekdamas 

užtikrinti tikslumą, kaip nustatyta 4a 

straipsnyje. 

Or. en 

 

Pakeitimas 352 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Finansų rinkų dalyviai, finansinius 

produktus siūlantys kaip aplinkos 

atžvilgiu tvarias investicijas arba 

investicijas, turinčias panašių savybių, 
atskleidžia informaciją apie tai, kaip ir 

kiek nustatant investicijų tvarumą 
aplinkos atžvilgiu laikomasi 3 straipsnyje 

nustatytų aplinkos atžvilgiu tvarios 

ekonominės veiklos kriterijų. Kai finansų 

rinkų dalyviai, manantys, kad pagal šį 

reglamentą nustatytų techninės analizės 

kriterijų neatitinkanti ekonominė veikla 

arba ekonominė veikla, kuriai tie techninės 

analizės kriterijai dar nenustatyti, turėtų 

būti laikoma aplinkos atžvilgiu tvaria 

veikla, jie gali apie tai pranešti Komisijai. 

2. Finansinius produktus siūlantys 

finansų rinkų dalyviai atskleidžia 

informaciją, kad apibrėžtų šių produktų 

tvarumo aplinkos arba socialiniu atžvilgiu 

tvarumo laipsnį pagal 3 straipsnyje 

nustatytus kriterijus. Kai finansų rinkų 

dalyviai, manantys, kad pagal šį 

reglamentą nustatytų techninės analizės 

kriterijų neatitinkanti ekonominė veikla 

arba ekonominė veikla, kuriai tie techninės 

analizės kriterijai dar nenustatyti, turėtų 

būti laikoma aplinkos atžvilgiu tvaria 

veikla, jie apie tai praneša Komisijai. 

Finansų rinkų dalyviai negali finansinių 

produktų siūlyti kaip aplinkos arba 

socialiniu atžvilgiu tvarių investicijų arba 

investicijų, turinčių panašių savybių, jei 

tie produktai negali būti laikomi tvariais 

aplinkos arba socialiniu atžvilgiu. 

Or. en 

 

Pakeitimas 353 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 



 

AM\1172566LT.docx 147/169 PE632.153v01-00 

 LT 

4 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Finansų rinkų dalyviai, finansinius 

produktus siūlantys kaip aplinkos 

atžvilgiu tvarias investicijas arba 

investicijas, turinčias panašių savybių, 
atskleidžia informaciją apie tai, kaip ir kiek 

nustatant investicijų tvarumą aplinkos 

atžvilgiu laikomasi 3 straipsnyje nustatytų 

aplinkos atžvilgiu tvarios ekonominės 

veiklos kriterijų. Kai finansų rinkų 

dalyviai, manantys, kad pagal šį 

reglamentą nustatytų techninės analizės 

kriterijų neatitinkanti ekonominė veikla 

arba ekonominė veikla, kuriai tie techninės 

analizės kriterijai dar nenustatyti, turėtų 

būti laikoma aplinkos atžvilgiu tvaria 

veikla, jie gali apie tai pranešti Komisijai. 

2. Finansinius produktus siūlantys 

finansų rinkų dalyviai atskleidžia 

informaciją apie tai, kaip finansiniam 

produktui taikomi 3 straipsnyje nustatyti 

aplinkos atžvilgiu tvarios ekonominės 

veiklos kriterijai ir 3a straipsnyje nustatyti 

aplinkai žalingos ekonominės veiklos 

kriterijai. Kai finansų rinkų dalyviai, 

manantys, kad pagal šį reglamentą 

nustatytų techninės analizės kriterijų 

neatitinkanti ekonominė veikla arba 

ekonominė veikla, kuriai tie techninės 

analizės kriterijai dar nenustatyti, turėtų 

būti laikoma aplinkos atžvilgiu tvaria 

veikla, jie gali apie tai pranešti Komisijai. 

Or. en 

 

Pakeitimas 354 

Elena Gentile 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Finansų rinkų dalyviai, finansinius 

produktus siūlantys kaip aplinkos atžvilgiu 

tvarias investicijas arba investicijas, 

turinčias panašių savybių, atskleidžia 

informaciją apie tai, kaip ir kiek nustatant 

investicijų tvarumą aplinkos atžvilgiu 

laikomasi 3 straipsnyje nustatytų aplinkos 

atžvilgiu tvarios ekonominės veiklos 

kriterijų. Kai finansų rinkų dalyviai, 

manantys, kad pagal šį reglamentą 

nustatytų techninės analizės kriterijų 

neatitinkanti ekonominė veikla arba 

ekonominė veikla, kuriai tie techninės 

analizės kriterijai dar nenustatyti, turėtų 

būti laikoma aplinkos atžvilgiu tvaria 

2. Finansų rinkų dalyviai, finansinius 

produktus siūlantys kaip aplinkos atžvilgiu 

tvarias investicijas arba investicijas, 

turinčias panašių savybių, atskleidžia 

informaciją apie tai, kaip ir kiek nustatant 

investicijų tvarumą aplinkos atžvilgiu 

laikomasi 3 straipsnyje nustatytų aplinkos 

atžvilgiu tvarios ekonominės veiklos 

kriterijų. Kai finansų rinkų dalyviai, 

manantys, kad ekonominė veikla turėtų 

būti laikoma aplinkos atžvilgiu tvaria 

veikla, jie apie tai praneša Komisijai. 

Finansų rinkų dalyviai negali finansinių 

produktų siūlyti kaip aplinkos atžvilgiu 

tvarių investicijų, turinčių panašių 
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veikla, jie gali apie tai pranešti Komisijai. savybių, jei tie produktai negali būti 

laikomi tvariais aplinkos atžvilgiu. 

Or. en 

 

Pakeitimas 355 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Finansų rinkų dalyviai, finansinius 

produktus siūlantys kaip aplinkos atžvilgiu 

tvarias investicijas arba investicijas, 

turinčias panašių savybių, atskleidžia 

informaciją apie tai, kaip ir kiek nustatant 

investicijų tvarumą aplinkos atžvilgiu 

laikomasi 3 straipsnyje nustatytų aplinkos 

atžvilgiu tvarios ekonominės veiklos 

kriterijų. Kai finansų rinkų dalyviai, 

manantys, kad pagal šį reglamentą 

nustatytų techninės analizės kriterijų 

neatitinkanti ekonominė veikla arba 

ekonominė veikla, kuriai tie techninės 

analizės kriterijai dar nenustatyti, turėtų 

būti laikoma aplinkos atžvilgiu tvaria 

veikla, jie gali apie tai pranešti Komisijai. 

2. Finansų rinkų dalyviai, finansinius 

produktus siūlantys kaip aplinkos atžvilgiu 

tvarias investicijas arba investicijas, 

turinčias panašių savybių, atskleidžia 

informaciją apie tai, kaip ir kiek nustatant 

investicijų tvarumą aplinkos atžvilgiu 

laikomasi 3 straipsnyje nustatytų aplinkos 

atžvilgiu tvarios ekonominės veiklos 

kriterijų. Kai finansų rinkų dalyviai arba 

kiti subjektai, mano, kad ekonominė 

veikla neteisingai laikoma atitinkanti 

šiame reglamente nustatytus techninės 

analizės kriterijus arba jų neatitinka arba 

tai galima pasakyti apie ekonominę 

veiklą, kuriai tie techninės analizės 

kriterijai dar nenustatyti. 

Or. en 

 

Pakeitimas 356 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Finansų rinkų dalyviai, finansinius 

produktus siūlantys kaip aplinkos atžvilgiu 

tvarias investicijas arba investicijas, 

turinčias panašių savybių, atskleidžia 

2. Finansų rinkų dalyviai, finansinius 

produktus siūlantys kaip aplinkos atžvilgiu 

tvarias investicijas arba investicijas, 

turinčias panašių savybių, atskleidžia 
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informaciją apie tai, kaip ir kiek nustatant 

investicijų tvarumą aplinkos atžvilgiu 

laikomasi 3 straipsnyje nustatytų aplinkos 

atžvilgiu tvarios ekonominės veiklos 

kriterijų. Kai finansų rinkų dalyviai, 

manantys, kad pagal šį reglamentą 

nustatytų techninės analizės kriterijų 

neatitinkanti ekonominė veikla arba 

ekonominė veikla, kuriai tie techninės 

analizės kriterijai dar nenustatyti, turėtų 

būti laikoma aplinkos atžvilgiu tvaria 

veikla, jie gali apie tai pranešti Komisijai. 

informaciją apie tai, kaip ir kiek nustatant 

investicijų tvarumą aplinkos atžvilgiu 

laikomasi 3 straipsnyje nustatytų aplinkos 

atžvilgiu tvarios ekonominės veiklos 

kriterijų. Kai finansų rinkų dalyviai, 

manantys, kad pagal šį reglamentą 

nustatytų techninės analizės kriterijų 

neatitinkanti ekonominė veikla arba 

ekonominė veikla, kuriai tie techninės 

analizės kriterijai dar nenustatyti, turėtų 

būti laikoma aplinkos atžvilgiu tvaria 

veikla, jie gali apie tai pranešti Komisijai. 

Komisija, jei tinkama, informuoja 

Tvaraus finansavimo platformą apie 

tokius finansų rinkų dalyvių pateiktus 

prašymus. 

Or. en 

 

Pakeitimas 357 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Finansų rinkų dalyviai, finansinius 

produktus siūlantys kaip aplinkos atžvilgiu 

tvarias investicijas arba investicijas, 

turinčias panašių savybių, atskleidžia 

informaciją apie tai, kaip ir kiek nustatant 

investicijų tvarumą aplinkos atžvilgiu 

laikomasi 3 straipsnyje nustatytų aplinkos 

atžvilgiu tvarios ekonominės veiklos 

kriterijų. Kai finansų rinkų dalyviai, 

manantys, kad pagal šį reglamentą 

nustatytų techninės analizės kriterijų 

neatitinkanti ekonominė veikla arba 

ekonominė veikla, kuriai tie techninės 

analizės kriterijai dar nenustatyti, turėtų 

būti laikoma aplinkos atžvilgiu tvaria 

veikla, jie gali apie tai pranešti Komisijai. 

2. Finansų rinkų dalyviai, finansinius 

produktus siūlantys kaip aplinkos atžvilgiu 

tvarias investicijas arba investicijas, 

turinčias panašių savybių, atskleidžia 

informaciją apie tai, kaip ir kiek nustatant 

investicijų tvarumą aplinkos atžvilgiu 

laikomasi 3 straipsnyje nustatytų aplinkos 

atžvilgiu tvarios ekonominės veiklos 

kriterijų. Kai finansų rinkų dalyviai, 

manantys, kad pagal šį reglamentą 

nustatytų techninės analizės kriterijų 

neatitinkanti ekonominė veikla arba 

ekonominė veikla, kuriai tie techninės 

analizės kriterijai dar nenustatyti, turėtų 

būti laikoma aplinkos atžvilgiu tvaria 

veikla, jie gali apie tai pranešti Komisijai. 

Tada Komisija privalo nedelsdama 

perduoti šią informaciją tvaraus 

finansavimo platformai. 
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Or. fr 

Pakeitimas 358 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Finansų rinkų dalyviai, finansinius 

produktus siūlantys kaip aplinkos atžvilgiu 

tvarias investicijas arba investicijas, 

turinčias panašių savybių, atskleidžia 

informaciją apie tai, kaip ir kiek nustatant 

investicijų tvarumą aplinkos atžvilgiu 

laikomasi 3 straipsnyje nustatytų aplinkos 

atžvilgiu tvarios ekonominės veiklos 

kriterijų. Kai finansų rinkų dalyviai, 

manantys, kad pagal šį reglamentą 

nustatytų techninės analizės kriterijų 

neatitinkanti ekonominė veikla arba 

ekonominė veikla, kuriai tie techninės 

analizės kriterijai dar nenustatyti, turėtų 

būti laikoma aplinkos atžvilgiu tvaria 

veikla, jie gali apie tai pranešti Komisijai. 

2. Finansų rinkų dalyviai, finansinius 

produktus siūlantys kaip aplinkos arba 

socialiniu atžvilgiu tvarias investicijas arba 

investicijas, turinčias panašių savybių, 

atskleidžia informaciją apie tai, kaip ir kiek 

nustatant investicijų tvarumą aplinkos 

atžvilgiu laikomasi 3 straipsnyje nustatytų 

aplinkos atžvilgiu tvarios ekonominės 

veiklos kriterijų ir 3a straipsnyje nustatytų 

socialiniu atžvilgiu tvarios ekonominės 

veiklos kriterijų. Kai finansų rinkų 

dalyviai, manantys, kad pagal šį 

reglamentą nustatytų techninės analizės 

kriterijų neatitinkanti ekonominė veikla 

arba ekonominė veikla, kuriai tie techninės 

analizės kriterijai dar nenustatyti, turėtų 

būti laikoma aplinkos arba socialiniu 

atžvilgiu tvaria veikla, jie gali apie tai 

pranešti Komisijai. 

Or. en 

 

Pakeitimas 359 

Kay Swinburne 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Finansų rinkų dalyviai, finansinius 

produktus siūlantys kaip aplinkos atžvilgiu 

tvarias investicijas arba investicijas, 

turinčias panašių savybių, atskleidžia 

informaciją apie tai, kaip ir kiek nustatant 

investicijų tvarumą aplinkos atžvilgiu 

2. Finansų rinkų dalyviai, finansinius 

produktus arba įmonių obligacijas 

siūlantys kaip aplinkos atžvilgiu tvarias 

investicijas arba investicijas, turinčias 

panašių savybių, atskleidžia informaciją 

apie tai, kaip ir kiek nustatant investicijų 
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laikomasi 3 straipsnyje nustatytų aplinkos 

atžvilgiu tvarios ekonominės veiklos 

kriterijų. Kai finansų rinkų dalyviai, 

manantys, kad pagal šį reglamentą 

nustatytų techninės analizės kriterijų 

neatitinkanti ekonominė veikla arba 

ekonominė veikla, kuriai tie techninės 

analizės kriterijai dar nenustatyti, turėtų 

būti laikoma aplinkos atžvilgiu tvaria 

veikla, jie gali apie tai pranešti Komisijai. 

tvarumą aplinkos atžvilgiu laikomasi 3 

straipsnyje nustatytų aplinkos atžvilgiu 

tvarios ekonominės veiklos kriterijų. Kai 

finansų rinkų dalyviai, manantys, kad pagal 

šį reglamentą nustatytų techninės analizės 

kriterijų neatitinkanti ekonominė veikla 

arba ekonominė veikla, kuriai tie techninės 

analizės kriterijai dar nenustatyti, turėtų 

būti laikoma aplinkos atžvilgiu tvaria 

veikla, jie gali apie tai pranešti Komisijai. 

Or. en 

 

Pakeitimas 360 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Finansų rinkų dalyviai, finansinius 

produktus siūlantys kaip aplinkos atžvilgiu 

tvarias investicijas arba investicijas, 

turinčias panašių savybių, atskleidžia 

informaciją apie tai, kaip ir kiek nustatant 

investicijų tvarumą aplinkos atžvilgiu 

laikomasi 3 straipsnyje nustatytų aplinkos 

atžvilgiu tvarios ekonominės veiklos 

kriterijų. Kai finansų rinkų dalyviai, 

manantys, kad pagal šį reglamentą 

nustatytų techninės analizės kriterijų 

neatitinkanti ekonominė veikla arba 

ekonominė veikla, kuriai tie techninės 

analizės kriterijai dar nenustatyti, turėtų 

būti laikoma aplinkos atžvilgiu tvaria 

veikla, jie gali apie tai pranešti Komisijai. 

2. Finansų rinkų dalyviai, siūlantys 

finansinius produktus, kurie platinami kaip 

aplinkos atžvilgiu tvarias investicijas arba 

investicijas, turinčias panašių savybių, 

atskleidžia informaciją apie tai, kaip ir kiek 

nustatant investicijų tvarumą aplinkos 

atžvilgiu laikomasi 3 straipsnyje nustatytų 

aplinkos atžvilgiu tvarios ekonominės 

veiklos kriterijų. Kai finansų rinkų 

dalyviai, manantys, kad pagal šį 

reglamentą nustatytų techninės analizės 

kriterijų neatitinkanti ekonominė veikla 

arba ekonominė veikla, kuriai tie techninės 

analizės kriterijai dar nenustatyti, turėtų 

būti laikoma aplinkos atžvilgiu tvaria 

veikla, jie gali apie tai pranešti Komisijai. 

Or. en 

 

Pakeitimas 361 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 
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4 straipsnio 2 b dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2b. Pagal šį reglamentą 

nereikalaujama taikyti jokių informacijos 

atskleidimo reikalavimų, nustatytų 

[Komisijos pasiūlymas dėl Reglamento dėl 

informacijos, susijusios su tvariomis 

investicijomis ir rizika tvarumui, 

atskleidimo, kuriuo iš dalies keičiama 

Direktyva (ES) 2016/2341]. 

Or. en 

 

Pakeitimas 362 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Pagal šį reglamentą nereikalaujama 

taikyti jokių informacijos atskleidimo 

reikalavimų, nustatytų [LB įterpia 

nuorodą į atitinkamą nuorodą į 

Reglamento dėl informacijos, susijusios 

su tvariomis investicijomis ir rizika 

tvarumui, atskleidimo, kuriuo iš dalies 

keičiama Direktyva (ES) 2016/2341, 

straipsnį]. 

Or. en 

 

Pakeitimas 363 

Sirpa Pietikäinen 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

4 straipsnio 2 ba dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 
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 2a. Finansų rinkos dalyvis naudojasi 

trečiosios šalies, įgaliotos pagal 4a 

straipsnį, paslauga, kad patikrintų, ar 

finansiniai produktai atitinka 3 

straipsnyje nustatytus aplinkos atžvilgiu 

tvarios ekonominės veiklos kriterijus. 

Tačiau naudojimasis tokiomis 

paslaugomis jokiomis aplinkybėmis negali 

daryti poveikio finansų rinkos dalyvio 

atsakomybei jų teisinių prievolių pagal šį 

reglamentą atžvilgiu. Jeigu finansų rinkos 

dalyvis naudojasi trečiosios šalies, 

įgaliotos pagal 4a straipsnį, paslauga, kad 

įvertintų, ar finansinis produktas atitinka 

tame straipsnyje nustatytus kriterijus, 

pagal 4 straipsnio 2 dalį atskleidžiant 

informaciją pateikiamas pareiškimas, kad 

atitiktį aplinkos atžvilgiu tvarios 

ekonominės veiklos kriterijams patvirtino 

ta įgaliota trečioji šalis. Į pareiškimą taip 

pat įtraukiamas įgaliotos trečiosios šalies 

pavadinimas ir įsteigimo vieta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 364 

Bas Eickhout 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Finansų rinkų dalyviai naudojasi 

trečiosios šalies, įgaliotos pagal 4a 

straipsnį, paslauga, kad patikrintų atitiktį 

2 dalies reikalavimams. Kredito įstaigos 

naudojasi trečiosios šalies, įgaliotos pagal 

4a straipsnį, paslauga, kad patikrintų 

atitiktį 2a dalies reikalavimams. 

 Nepaisant pirmos dalies, naudojimasis 

tokiomis paslaugomis jokiomis 

aplinkybėmis negali daryti poveikio 

finansų rinkos dalyvio atsakomybei jų 

teisinių prievolių pagal šį reglamentą 

atžvilgiu. Laikantis 4 straipsnio 2 ir 2a 
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dalyse nustatytų informacijos atskleidimo 

reikalavimų, pateikiamas pareiškimas, 

kad atitiktį šių dalių reikalavimams 

patvirtino ta įgaliota trečioji šalis. Į 

pareiškimą taip pat įtraukiamas įgaliotos 

trečiosios šalies pavadinimas ir įsteigimo 

vieta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 365 

Barbara Kappel 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Finansų rinkų dalyvis, finansinius 

produktus siūlantis kaip aplinkos atžvilgiu 

tvarias investicijas arba investicijas, 

turinčias panašių savybių, neatsako už 

neteisingą investicijos tvarumo aplinkos 

atžvilgiu vertinimą, jeigu vertinimas 

atliktas laikantis atskleistų kriterijų. 

Finansų rinkos dalyvis neturi prievolės 

patikrinti įmonių paskelbtos informacijos 

apie jų ekonominę veiklą, tačiau jam 

leidžiama naudoti šią informaciją siekiant 

įvertinti investicijos tvarumą aplinkos 

atžvilgiu. 

Or. en 

 

Pakeitimas 366 

Herbert Dorfmann 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Įmonės atsako už savo konkrečios 

ekonominės veiklos sertifikavimą 
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remiantis 2 dalyje nurodytu deleguotuoju 

aktu. 

Or. en 

 

Pakeitimas 367 

Costas Mavrides 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Įmonės atsako už savo konkrečios 

ekonominės veiklos sertifikavimą 

remiantis 2 dalyje nurodytu deleguotuoju 

aktu. 

Or. en 

 

Pakeitimas 368 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Komisija nedelsdama informuoja 

Tvaraus finansavimo platformą apie 

finansų rinkų dalyvių pateiktą prašymą. 

Or. en 

 

Pakeitimas 369 

Markus Ferber 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 3 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 
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3. Komisija pagal 16 straipsnį priima 

deleguotuosius aktus 2 daliai papildyti ir 

juose nurodo informaciją, kurios 

reikalaujama, kad būtų laikomasi tos 

dalies, atsižvelgiant į pagal šį reglamentą 

nustatytus techninės analizės kriterijus. 

Remdamiesi šia informacija investuotojai 

turi gebėti nustatyti: 

Išbraukta. 

a) procentinę turto, susijusio su 

bendrovėmis, vykdančiomis aplinkos 

atžvilgiu tvarią ekonominę veiklą, dalį; 

 

b) investicijų, kuriomis finansuojama 

aplinkos atžvilgiu tvari ekonominė veikla, 

dalį, kaip procentinę visos ekonominės 

veiklos dalį. 

 

Or. en 

 

Pakeitimas 370 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Komisija pagal 16 straipsnį priima 

deleguotuosius aktus 2 daliai papildyti ir 

juose nurodo informaciją, kurios 

reikalaujama, kad būtų laikomasi tos 

dalies, atsižvelgiant į pagal šį reglamentą 

nustatytus techninės analizės kriterijus. 

Remdamiesi šia informacija investuotojai 

turi gebėti nustatyti: 

3. Komisija pagal 16 straipsnį priima 

deleguotuosius aktus 2 daliai papildyti ir 

juose nurodo informaciją, kurios 

reikalaujama, kad būtų laikomasi tos 

dalies, atsižvelgiant į prieinamą susijusią 

informaciją ir pagal šį reglamentą 

nustatytus techninės analizės kriterijus. 

Remdamiesi šia informacija investuotojai 

turi gebėti nustatyti: 

Or. en 

 

Pakeitimas 371 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Komisija pagal 16 straipsnį priima 

deleguotuosius aktus 2 daliai papildyti ir 

juose nurodo informaciją, kurios 

reikalaujama, kad būtų laikomasi tos 

dalies, atsižvelgiant į pagal šį reglamentą 

nustatytus techninės analizės kriterijus. 

Remdamiesi šia informacija investuotojai 

turi gebėti nustatyti: 

3. Komisija pagal 16 straipsnį priima 

deleguotuosius aktus 2 daliai papildyti ir 

juose nurodo informaciją, kurios 

reikalaujama, kad būtų laikomasi tos 

dalies, atsižvelgiant į pagal šį reglamentą 

nustatytus techninės analizės kriterijus. 

Remdamiesi šia informacija investuotojai 

gali gebėti nustatyti: 

Or. en 

 

Pakeitimas 372 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 3 dalies a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) procentinę turto, susijusio su 

bendrovėmis, vykdančiomis aplinkos 

atžvilgiu tvarią ekonominę veiklą, dalį; 

a) procentinę turto, susijusio su 

bendrovėmis, vykdančiomis tvarią veiklą, 

dalį; 

Or. en 

 

Pakeitimas 373 

Elena Gentile 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 3 dalies a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) procentinę turto, susijusio su 

bendrovėmis, vykdančiomis aplinkos 

atžvilgiu tvarią ekonominę veiklą, dalį; 

a) procentinę turto, susijusio su 

bendrovėmis, vykdančiomis aplinkos ir 

socialiniu atžvilgiu tvarią ekonominę 

veiklą, dalį; 

Or. en 
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Pakeitimas 374 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 3 dalies a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) procentinę turto, susijusio su 

bendrovėmis, vykdančiomis aplinkos 

atžvilgiu tvarią ekonominę veiklą, dalį; 

a) procentinę turto, susijusio su 

bendrovėmis, vykdančiomis aplinkos ir 

socialiniu atžvilgiu tvarią ekonominę 

veiklą, dalį; 

Or. en 

 

Pakeitimas 375 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 3 punkto a a papunktis (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 aa) procentinę turto, susijusio su 

bendrovėmis, vykdančiomis aplinkai 

žalingą ekonominę veiklą, dalį; 

Or. en 

 

Pakeitimas 376 

Barbara Kappel 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 3 dalies b punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) investicijų, kuriomis finansuojama 

aplinkos atžvilgiu tvari ekonominė veikla, 

dalį, kaip procentinę visos ekonominės 

veiklos dalį. 

Išbraukta. 

Or. en 
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Pakeitimas 377 

Costas Mavrides 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 3 dalies b punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) investicijų, kuriomis finansuojama 

aplinkos atžvilgiu tvari ekonominė veikla, 

dalį, kaip procentinę visos ekonominės 

veiklos dalį. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 378 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 3 dalies b punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) investicijų, kuriomis finansuojama 

aplinkos atžvilgiu tvari ekonominė veikla, 

dalį, kaip procentinę visos ekonominės 

veiklos dalį. 

b) investicijų, kuriomis finansuojama 

tvari veikla, dalį, kaip procentinę visos 

ekonominės veiklos dalį. 

Or. en 

 

Pakeitimas 379 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 3 dalies b punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) investicijų, kuriomis finansuojama 

aplinkos atžvilgiu tvari ekonominė veikla, 

dalį, kaip procentinę visos ekonominės 

veiklos dalį. 

b) investicijų, kuriomis finansuojama 

aplinkos ir socialiniu atžvilgiu tvari 

ekonominė veikla, dalį, kaip procentinę 

visos ekonominės veiklos dalį. 
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Or. en 

 

Pakeitimas 380 

Elena Gentile 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 3 dalies b punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) investicijų, kuriomis finansuojama 

aplinkos atžvilgiu tvari ekonominė veikla, 

dalį, kaip procentinę visos ekonominės 

veiklos dalį. 

b) investicijų, kuriomis finansuojama 

aplinkos ir socialiniu atžvilgiu tvari 

ekonominė veikla, dalį, kaip procentinę 

visos ekonominės veiklos dalį. 

Or. en 

 

Pakeitimas 381 

Costas Mavrides 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ba) valstybės narės, glaudžiai 

bendradarbiaudamos su atitinkama EPI, 

vykdo 2 ir 2a dalyse nurodytos 

informacijos stebėseną. Atskleidę tą 

informaciją finansų rinkų dalyviai ją 

praneša atitinkamai nacionalinei 

kompetentingai institucijai, kuri 

nedelsdama apie tai praneša atitinkamai 

EPI. Kai atitinkama nacionalinė 

kompetentinga institucija arba atitinkama 

EPI nesutinka su pagal 2 ir 2a dalis 

pranešta informacija, finansų rinkos 

dalyviai atskleistą informaciją peržiūri ir 

ištaiso. 

Or. en 

 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ba) investicijų, kuriomis finansuojama 

aplinkai žalinga ekonominė veikla, dalį, 

kaip procentinę visos ekonominės veiklos 

dalį. 

Or. en 

 

Pakeitimas 383 

Markus Ferber 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 4 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Komisija deleguotuosius aktus 

pagal 3 dalį priima iki 2019 m. gruodžio 

31 d., kad juos būtų galima taikyti nuo 

2020 m. liepos 1 d. Komisija tą deleguotąjį 

aktą gali iš dalies pakeisti, visų pirma 

atsižvelgdama į pagal 6 straipsnio 2 dalį, 7 

straipsnio 2 dalį, 8 straipsnio 2 dalį, 9 

straipsnio 2 dalį, 10 straipsnio 2 dalį ir 11 

straipsnio 2 dalį priimtų deleguotųjų aktų 

pakeitimus. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 384 

Bas Eickhout 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 a straipsnis (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 4a straipsnis 
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 Trečioji šalis, kuri tikrina aplinkos 

požiūriu tvarias investicijas 

 4 straipsnio 2b dalyje nurodytai trečiajai 

šaliai ESMA suteikia įgaliojimus įvertinti 

finansinių produktų atitiktį 3 ir 3a 

straipsniuose nustatytiems kriterijams, 

jeigu įvykdomos šios sąlygos:  

 a) trečioji šalis yra Sąjungoje įsteigtas 

juridinis asmuo;  

 b) trečioji finansų rinkų dalyviams, kurių 

finansinius produktus vertina trečioji 

šalis, taiko tik nediskriminacinius ir 

sąnaudomis grindžiamus mokesčius, 

nediferencijuojant mokesčių, kurie 

priklauso nuo jos atlikto įvertinimo 

rezultatų arba kurie būtų su jais susieti. 

Su šiomis vertinimo paslaugomis 

susijusios kainos ir mokesčiai 

atskleidžiami viešai atsižvelgiant į 

kiekvieną atskirai teikiamą paslaugą, 

įskaitant nuolaidas ir permokos grąžinimą 

bei sąlygas, kuriomis jos taikomos. 

Trečioji šalis leidžia būsimiems klientams 

atskirai pasinaudoti konkrečiomis 

paslaugomis;  

 c) tai, kad trečioji šalis vykdo kitą veiklą, 

nedaro poveikio jos nepriklausomumui 

arba jos atliekamo vertinimo 

sąžiningumui;  

 d) trečioji šalis įrodo pakankamą 

finansinę padėtį, kuri užtikrinama 

kapitalu, siekdama toliau nuolat teikti 

paslaugas nesusiduriant su rizika, kad 

gali būti pakenkta jos vertinimo 

nepriklausomumui arba sąžiningumui; 

  e) trečioji šalis arba bet kuris kitas 

Komisijos reglamento (EB) Nr. 1126/2008 

priede nustatyto 24-ojo tarptautinio 

apskaitos standarto 9 dalies b punkte 

nurodytas susijęs subjektas („susijusių 

šalių atskleidimas“) finansų rinkos 

dalyviui, kuris dalyvauja kuriant susijusį 

finansinį produktą, jį reklamuojant, 

platinant arba parduodant, jokia forma 

neteikia konsultavimo, audito arba 
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lygiavertės paslaugos; 

 f) trečioji šalis laikosi pripažinto įmonių 

valdymo elgesio kodekso arba patikimo 

įmonių valdymo principų; 

 g) trečiosios šalies valdymo organo nariai, 

kaip apibrėžta FPRD II 4 straipsnio 1 

dalies 36 punkte, turi profesinę 

kvalifikaciją, išsilavinimą, žinias ir patirtį, 

kuri atitinka trečiosios šalies vykdomą 

užduotį, taip pat yra geros reputacijos ir 

sąžiningi; 

 h) trečiosios šalies valdymo organo 

sudėtyje bent vienas trečdalis narių, bet ne 

mažiau kaip du nariai, yra nepriklausomi 

nariai; 

 i) trečioji šalis imasi visų būtinų 

priemonių, siekdama užtikrinti, kad 

atitikties 3 ir 3a straipsniuose 

nustatytiems reikalavimams patikrinimui 

nedarytų poveikio esami arba galimi 

interesų konfliktai arba verslo santykiai, 

kuriuose dalyvauja trečioji šalis, jos 

patronuojančioji įmonė, pagrindinė 

patronuojančioji įmonė arba bet kuris 

kitas susijęs subjektas, jos akcininkai arba 

nariai, valdytojai, darbuotojai arba bet 

kuris kitas fizinis asmuo, kurio 

paslaugomis disponuoja arba jas 

kontroliuoja trečioji šalis. Tuo tikslu 

trečioji šalis nustato, palaiko, vykdo ir 

dokumentuoja veiksmingą vidaus 

kontrolės sistemą, kuria 

reglamentuojamas politikos ir procedūrų, 

skirtų galimiems interesų konfliktams 

nustatyti ir užkirsti jiems kelią, 

įgyvendinimas. Nustatyti galimi ar esami 

interesų konfliktai turi būti nedelsiant 

šalinami arba švelninami ir atskleidžiami. 

Trečioji šalis nustato, palaiko, vykdo ir 

dokumentuoja tinkamas procedūras ir 

procesus, siekdama užtikrinti 3 ir 3a 

straipsniuose nustatytų kriterijų vertinimo 

nepriklausomumą. Trečioji šalis 

periodiškai vykdo tos politikos bei 

procedūrų stebėseną ir peržiūrą, kad 

įvertintų jų veiksmingumą ir tai, ar 
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nevertėtų jų atnaujinti, ir 

 j) trečioji šalis gali įrodyti, kad ji turi 

tinkamą metodiką, veiklos garantijas ir 

vidaus procesus, kurie sudaro sąlygas jai 

įvertinti atitiktį 3 ir 3a straipsniuose 

nustatytiems kriterijams.  

 2. Įgaliota trečioji šalis visada laikosi 1 

dalyje nustatytų įgaliojimo sąlygų. 

Trečioji šalis, įgaliota pagal 1 dalį, 

nedelsdama praneša ESMA apie bet 

kokius esminius pagal tą dalį pateiktos 

informacijos pasikeitimus arba bet kokius 

kitus pakeisimus, kurie, kaip pagrįstai 

galima manyti, galėtų daryti poveikį 

ESMA atliekamam vertinimui. 

  3. ESAM taiko 1 dalyje nurodytai 

trečiajai šaliai mokesčius, kad padengtų 

būtinas išlaidas, susijusias su prašymų dėl 

įgaliojimų suteikimo vertinimu ir su 

tolesne atitikties 1 dalyje nustatytoms 

įgaliojimų suteikimo sąlygoms stebėsena. 

 4. Trečiajai šaliai pagal šį straipsnį 

suteikti įgaliojimai galioja visoje Sąjungos 

teritorijoje.  

 5. ESMA panaikina įgaliojimus tais 

atvejais, kai: 

 a) trečioji šalis aiškiai atsisako įgaliojimų; 

 b) trečioji šalis gavo įgaliojimus pateikusi 

klaidingą informaciją ar pasinaudojusi 

kitomis neteisėtomis priemonėmis, arba 

 c) ESMA mano, kad trečioji šalis 

nebeatitinka 1 dalyje nustatytų sąlygų. 

 6. ESMA parengia techninių reguliavimo 

standartų projektus, kuriuose nurodoma 

informacija, kurią būtina pateikti 

paraiškoje dėl įgaliojimų trečiajai šaliai 

suteikimo pagal 1 dalį. 

 ESMA tų techninių reguliavimo standartų 

projektus pateikia Komisijai ne vėliau 

kaip [12 mėnesių nuo reglamento 

įsigaliojimo dienos]. 

 7. Komisija priima reglamentą dėl 

mokesčių. Tuo reglamentu nustatomos 
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visų pirma mokesčių rūšys ir už ką jie turi 

būti mokami, tų mokesčių dydžiai ir jų 

mokėjimo tvarka. Trečiosios šalies 

nustatytas mokestis apima visas 

administracines išlaidas ir yra 

proporcingas trečiosios šalies apyvartai.  

 8. Komisijai suteikiami įgaliojimai 

papildyti šį reglamentą priimant šioje 

dalyje nurodytus techninius reguliavimo 

standartus pagal Reglamento (ES) 

Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius. 

Or. en 

 

Pakeitimas 385 

Sirpa Pietikäinen 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 a straipsnis (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 4 a straipsnis 

 Trečioji šalis, kuri tikrina aplinkos 

požiūriu tvarias investicijas 

 1. 2 straipsnio 2 dalies ba punkte 

nurodytai trečiajai šaliai ESMA suteikia 

įgaliojimus įvertinti finansinių produktų 

atitiktį 3 straipsnyje nustatytiems 

kriterijams. ESMA įgaliojimus suteikia, 

jeigu įvykdomos šios sąlygos: 

 a) trečioji šalis yra Sąjungoje įsteigtas 

juridinis asmuo;  

 b) trečioji finansų rinkų dalyviams, kurių 

finansinius produktus vertina trečioji 

šalis, taiko tik nediskriminacinius ir 

sąnaudomis grindžiamus mokesčius, 

nediferencijuojant mokesčių, kurie 

priklauso nuo jos atlikto įvertinimo 

rezultatų arba kurie būtų su jais susieti. 

Su šiomis vertinimo paslaugomis 

susijusios kainos ir mokesčiai 

atskleidžiami viešai atsižvelgiant į 

kiekvieną atskirai teikiamą paslaugą, 
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įskaitant nuolaidas ir permokos grąžinimą 

bei sąlygas, kuriomis jos taikomos. 

Trečioji šalis leidžia būsimiems klientams 

atskirai pasinaudoti konkrečiomis 

paslaugomis;  

 c) tai, kad trečioji šalis vykdo kitą veiklą, 

nedaro poveikio jos nepriklausomumui 

arba jos atliekamo vertinimo 

sąžiningumui; 

 d) trečioji šalis įrodo pakankamą 

finansinę padėtį, kuri užtikrinama 

kapitalu, siekdama toliau nuolat teikti 

paslaugas nesusiduriant su rizika, kad 

gali būti pakenkta jos vertinimo 

nepriklausomumui arba sąžiningumui;  

 e) trečioji šalis arba bet kuris kitas 

Komisijos reglamento (EB) 

Nr. 1126/2008[1] priede nustatyto 24-ojo 

tarptautinio apskaitos standarto 9 dalies b 

punkte nurodytas susijęs subjektas 

(„susijusių šalių atskleidimas“) finansų 

rinkos dalyviui, kuris dalyvauja kuriant 

susijusį finansinį produktą, jį 

reklamuojant, platinant arba parduodant, 

jokia forma neteikia konsultavimo, audito 

arba lygiavertės paslaugos;  

 f) trečioji šalis laikosi pripažinto įmonių 

valdymo elgesio kodekso arba patikimo 

įmonių valdymo principų;  

 g) trečiosios šalies valdymo organo nariai, 

kaip apibrėžta FPRD II[2] 4 straipsnio 1 

dalies 36 punkte, turi profesinę 

kvalifikaciją, išsilavinimą, žinias ir patirtį, 

kuri atitinka trečiosios šalies vykdomą 

užduotį, taip pat yra geros reputacijos ir 

sąžiningi; 

 h) trečiosios šalies valdymo organo 

sudėtyje bent vienas trečdalis narių, bet ne 

mažiau kaip du nariai, yra nepriklausomi 

nariai; 

 i) trečioji šalis imasi visų būtinų 

priemonių, siekdama užtikrinti, kad 

atitikties 3 straipsnyje nustatytiems 

aplinkos atžvilgiu tvarios ekonominės 

veiklos kriterijams patikrinimui nedarytų 
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poveikio esami arba galimi interesų 

konfliktai arba verslo santykiai, kuriuose 

dalyvauja trečioji šalis, jos 

patronuojančioji įmonė, pagrindinė 

patronuojančioji įmonė arba bet kuris 

kitas susijęs subjektas, jos akcininkai arba 

nariai, valdytojai, darbuotojai arba bet 

kuris kitas fizinis asmuo, kurio 

paslaugomis disponuoja arba jas 

kontroliuoja trečioji šalis. Tuo tikslu 

trečioji šalis nustato, palaiko, vykdo ir 

dokumentuoja veiksmingą vidaus 

kontrolės sistemą, kuria 

reglamentuojamas politikos ir procedūrų, 

susijusių su potencialių interesų konfliktų 

nustatymu ir prevencija, įgyvendinimas. 

Nustatyti galimi ar esami interesų 

konfliktai turi būti nedelsiant šalinami 

arba švelninami ir atskleidžiami. Trečioji 

šalis nustato, palaiko, vykdo ir 

dokumentuoja tinkamas procedūras ir 

procesus, siekdama užtikrinti atitikties 3 

straipsnyje nustatytiems aplinkos atžvilgiu 

tvarios ekonominės veiklos kriterijams 

vertinimo nepriklausomumą. Trečioji 

šalis periodiškai vykdo tos politikos bei 

procedūrų stebėseną ir peržiūrą, kad 

įvertintų jų veiksmingumą ir tai, ar 

nevertėtų jų atnaujinti, ir 

 j) trečioji šalis gali įrodyti, kad ji turi 

tinkamą metodiką, veiklos garantijas ir 

vidaus procesus, kurie sudaro sąlygas jai 

įvertinti atitiktį 3 straipsnyje nustatytiems 

aplinkos atžvilgiu tvarios ekonominės 

veiklos kriterijams.  

 2. Įgaliota trečioji šalis visada laikosi 1 

dalyje nustatytų įgaliojimo sąlygų. 

Trečioji šalis, įgaliota pagal 1 dalį, 

nedelsdama praneša ESMA apie bet 

kokius esminius pagal tą dalį pateiktos 

informacijos pasikeitimus arba bet kokius 

kitus pakeisimus, kurie, kaip pagrįstai 

galima manyti, galėtų daryti poveikį 

ESMA atliekamam vertinimui. 

 3. ESAM taiko 1 dalyje nurodytai trečiajai 

šaliai mokesčius, kad padengtų būtinas 

išlaidas, susijusias su prašymų dėl 
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įgaliojimų suteikimo vertinimu ir su 

tolesne atitikties 1 dalyje nustatytoms 

įgaliojimų suteikimo sąlygoms stebėsena. 

 4. Trečiajai šaliai pagal šį straipsnį 

suteikti įgaliojimai galioja visoje Sąjungos 

teritorijoje.  

 5. ESMA panaikina įgaliojimus tais 

atvejais, kai: 

 a) trečioji šalis aiškiai atsisako įgaliojimų; 

 b) trečioji šalis gavo įgaliojimus pateikusi 

klaidingą informaciją ar pasinaudojusi 

kitomis neteisėtomis priemonėmis, arba 

 c) ESMA mano, kad trečioji šalis 

nebeatitinka 1 dalyje nustatytų sąlygų.  

 6. ESMA parengia reguliavimo standartų 

projektus, kuriais patikslinama 

informacija, kurią būtina pateikti 

paraiškoje dėl įgaliojimų trečiajai šaliai 

suteikimo pagal 1 dalį. ESMA tų 

techninių reguliavimo standartų projektus 

pateikia Komisijai ne vėliau kaip [12 

mėnesių nuo reglamento įsigaliojimo 

dienos]. 

 7. Komisija priima reglamentą dėl 

mokesčių. Tuo reglamentu nustatomos 

visų pirma mokesčių rūšys ir už ką jie turi 

būti mokami, tų mokesčių dydžiai ir jų 

mokėjimo tvarka. Trečiosios šalies 

nustatytas mokestis apima visas 

administracines išlaidas ir yra 

proporcingas trečiosios šalies apyvartai.  

 8. Komisijai suteikiami įgaliojimai 

papildyti šį reglamentą priimant šioje 

dalyje nurodytus techninius reguliavimo 

standartus pagal Reglamento (ES) 

Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius. [1] 

2008 m. lapkričio 3 d. Komisijos 

reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, 

priimantis tam tikrus tarptautinius 

apskaitos standartus pagal Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 

Nr. 1606/2002 (OL L 320, 2008 11 29, 

p. 1). [2] 2014 m. gegužės 15 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 



 

AM\1172566LT.docx 169/169 PE632.153v01-00 

 LT 

2014/65/ES dėl finansinių priemonių 

rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 

2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES 

(OL L 173, 2014 6 12, p.349–496). 

Or. en 

 


