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AMENDAMENTE

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
afaceri economice și monetare, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Titlul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

privind informările referitoare la 
investițiile durabile și riscurile legate de 
durabilitate și de modificare a Directivei 
(UE) 2016/2341

privind informările referitoare la impactul 
și la riscurile în materie de durabilitate ale 
investițiilor și de modificare a Directivei 
(UE) 2016/2341

(Text cu relevanță pentru SEE) (Text cu relevanță pentru SEE)

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un obiectiv comun al 
Directivei 2009/65/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului32, al 
Directivei 2009/138/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului33, al 
Directivei 2011/61/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului34, al 
Directivei 2014/65/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului35, al Directivei 
(UE) 2016/97 a Parlamentului European și 
a Consiliului36, al Directivei (UE) 
2016/2341 a Parlamentului European și al 
Consiliului37, al Regulamentului (UE) 
nr. 345/2013 al Parlamentului European și 
al Consiliului38 și al Regulamentului (UE) 
nr. 346/2013 al Parlamentului European și 

(2) Un obiectiv comun al 
Directivei 2009/65/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului32, al 
Directivei 2009/138/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului33, al 
Directivei 2011/61/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului34, al 
Directivei 2014/65/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului35, al Directivei 
(UE) 2016/97 a Parlamentului European și 
a Consiliului36, al Directivei (UE) 
2016/2341 a Parlamentului European și al 
Consiliului37, al Regulamentului (UE) 
nr. 345/2013 al Parlamentului European și 
al Consiliului38 și al Regulamentului (UE) 
nr. 346/2013 al Parlamentului European și 
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al Consiliului39 este acela de a facilita 
accesul la activitate și desfășurarea 
activității organismelor de plasament 
colectiv în valori mobiliare (OPCVM), a 
administratorilor de fonduri de investiții 
alternative (AFIA), a întreprinderilor de 
asigurare, a firmelor de investiții, a 
intermediarilor de asigurări, a instituțiilor 
pentru furnizarea de pensii ocupaționale 
(IORP), a administratorilor fondurilor cu 
capital de risc eligibile (administratorii 
EuVECA) și a administratorilor fondurilor 
de antreprenoriat social eligibile 
(administratorii EuSEF). Aceste directive 
și regulamente asigură o protecție mai 
uniformă a investitorilor finali și facilitează 
accesul acestora la o gamă largă de produse 
și servicii financiare, stabilind în același 
timp norme care le permit investitorilor să 
ia decizii privind investițiile în cunoștință 
de cauză. Deși aceste obiective au fost în 
mare parte atinse, informarea 
investitorilor finali cu privire la integrarea 
riscurilor legate de durabilitate și a 
obiectivelor de investiții durabile în 
procesul de luare a deciziilor privind 
investițiile de către societățile de 
administrare a OPCVM, AFIA, 
întreprinderile de asigurare, firmele de 
investiții care furnizează servicii de 
administrare de portofolii, IORP, furnizorii 
de pensii, administratorii EuVECA și 
administratorii EuSEF (participanții la 
piața financiară) și informarea 
investitorilor finali cu privire la integrarea 
riscurilor legate de durabilitate în procesele 
consultative de către intermediarii de 
asigurări care oferă consultanță cu privire 
la produsele de investiții bazate pe 
asigurări (IBIP) și firmele de investiții care 
oferă consultanță de investiții (consultanții 
financiari) sunt insuficient dezvoltate 
deoarece aceste informări încă nu fac 
obiectul unor cerințe armonizate.

al Consiliului39 este acela de a facilita 
accesul la activitate și desfășurarea 
activității organismelor de plasament 
colectiv în valori mobiliare (OPCVM), a 
administratorilor de fonduri de investiții 
alternative (AFIA), a întreprinderilor de 
asigurare, a firmelor de investiții, a 
intermediarilor de asigurări, a instituțiilor 
pentru furnizarea de pensii ocupaționale 
(IORP), a administratorilor fondurilor cu 
capital de risc eligibile (administratorii 
EuVECA) și a administratorilor fondurilor
de antreprenoriat social eligibile 
(administratorii EuSEF). Aceste directive 
și regulamente asigură o protecție mai 
uniformă a investitorilor finali și facilitează 
accesul acestora la o gamă largă de produse 
și servicii financiare, stabilind în același 
timp norme care le permit investitorilor să 
ia decizii privind investițiile în cunoștință 
de cauză. Deși aceste obiective au fost în 
mare parte atinse, informările cu privire la
impactul asupra durabilității și integrarea 
riscurilor legate de durabilitate și a 
obiectivelor de investiții durabile în 
procesul de luare a deciziilor privind 
investițiile de către societățile de 
administrare a OPCVM, AFIA, 
întreprinderile de asigurare, firmele de 
investiții care furnizează servicii de 
administrare de portofolii, IORP, furnizorii 
de pensii, administratorii EuVECA și 
administratorii EuSEF (participanții la 
piața financiară) și informarea 
investitorilor finali cu privire la integrarea 
riscurilor legate de durabilitate în procesele 
consultative de către intermediarii de 
asigurări care oferă consultanță cu privire 
la produsele de investiții bazate pe 
asigurări (IBIP) și firmele de investiții care 
oferă consultanță de investiții (consultanții 
financiari) sunt insuficient dezvoltate 
deoarece aceste informări încă nu fac 
obiectul unor indicatori și al unor cerințe 
armonizate. Pentru a-și îndeplini 
obligațiile de diligență referitoare la 
impactul și la riscurile în materie de 
durabilitate, înșiși participanții la piețele 
financiare au nevoie de o informare 
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fiabilă, comparabilă și armonizată din 
partea societăților în care s-a investit. 
Directiva 2013/34/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului39a prevede 
obligații legate de cerințele societăților în 
materie de contabilitate și de raportare. 
Prin urmare, directiva în cauză ar trebui 
să fie actualizată pentru a include 
raportarea integrată și auditată a 
riscurilor și a impactului în materie 
durabilitate, cu scopul de a răspunde 
nevoii tot mai mari de integrare a 
considerentelor de durabilitate în 
strategiile și gestionarea riscurilor din 
cadrul societăților.

__________________ __________________

32 Directiva 2009/65/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 13 iulie 2009 
de coordonare a actelor cu putere de lege și 
a actelor administrative privind 
organismele de plasament colectiv în valori 
mobiliare (OPCVM) (JO L 302, 
17.11.2009, p. 32).

32 Directiva 2009/65/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 13 iulie 2009 
de coordonare a actelor cu putere de lege și 
a actelor administrative privind 
organismele de plasament colectiv în valori 
mobiliare (OPCVM) (JO L 302, 
17.11.2009, p. 32).

33 Directiva 2009/138/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
25 noiembrie 2009 privind accesul la 
activitate și desfășurarea activității de 
asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) 
(JO L 335, 17.12.2009, p. 1).

33 Directiva 2009/138/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
25 noiembrie 2009 privind accesul la 
activitate și desfășurarea activității de 
asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) 
(JO L 335, 17.12.2009, p. 1).

34 Directiva 2011/61/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 8 iunie 2011 
privind administratorii fondurilor de 
investiții alternative (JO L 174, 1.7.2011, 
p. 1).

34 Directiva 2011/61/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 8 iunie 2011 
privind administratorii fondurilor de 
investiții alternative (JO L 174, 1.7.2011, 
p. 1).

35 Directiva 2014/65/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 15 mai 2014 
privind piețele instrumentelor financiare și 
de modificare a Directivei 2002/92/CE și a 
Directivei 2011/61/UE (JO L 173, 
12.6.2014, p. 349).

35 Directiva 2014/65/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 15 mai 2014 
privind piețele instrumentelor financiare și 
de modificare a Directivei 2002/92/CE și a 
Directivei 2011/61/UE (JO L 173, 
12.6.2014, p. 349).

36 Directiva (UE) 2016/97 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 20 ianuarie 
2016 privind distribuția de asigurări (JO 
L 26, 2.2.2016, p. 19).

36 Directiva (UE) 2016/97 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 20 ianuarie 
2016 privind distribuția de asigurări (JO 
L 26, 2.2.2016, p. 19).

37 Directiva (UE) 2016/2341 a 
Parlamentului European și a Consiliului 

37 Directiva (UE) 2016/2341 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
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din 14 decembrie 2016 privind activitățile 
și supravegherea instituțiilor pentru 
furnizarea de pensii ocupaționale (IORP) 
(JO L 354, 23.12.2016, p. 37).

din 14 decembrie 2016 privind activitățile 
și supravegherea instituțiilor pentru 
furnizarea de pensii ocupaționale (IORP) 
(JO L 354, 23.12.2016, p. 37).

38 Regulamentul (UE) nr. 345/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 17 aprilie 2013 privind fondurile 
europene cu capital de risc (JO L 115, 
25.4.2013, p. 1).

38 Regulamentul (UE) nr. 345/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 17 aprilie 2013 privind fondurile 
europene cu capital de risc (JO L 115, 
25.4.2013, p. 1).

39 Regulamentul (UE) nr. 346/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 17 aprilie 2013 privind fondurile 
europene de antreprenoriat social (JO 
L 115, 25.4.2013, p. 18).

39 Regulamentul (UE) nr. 346/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 17 aprilie 2013 privind fondurile 
europene de antreprenoriat social (JO 
L 115, 25.4.2013, p. 18).

39a Directiva 2013/34/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
26 iunie 2013 privind situațiile financiare 
anuale, situațiile financiare consolidate și 
rapoartele conexe ale anumitor tipuri de 
întreprinderi, de modificare a 
Directivei 2006/43/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului și de abrogare a 
Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE 
ale Consiliului (JO L 182, 29.6.2013, p. 
19).

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În absența unor norme armonizate 
la nivelul Uniunii privind informările 
legate de durabilitate adresate 
investitorilor finali, probabil vor continua 
să fie adoptate măsuri divergente la nivel 
național și este posibil ca abordările 
diferite să persiste în diverse sectoare ale 
serviciilor financiare. Aceste măsuri și 
abordări divergente vor continua să 
producă denaturări semnificative ale 
concurenței, ca urmare a diferențelor 
semnificative între standardele de 
informare. În plus, dezvoltarea paralelă a 

(3) În absența unor norme armonizate 
la nivelul Uniunii privind informările 
legate de durabilitate realizate de emitenți 
și investitori, probabil vor continua să fie 
adoptate măsuri divergente la nivel 
național și este posibil ca abordările 
diferite să persiste în diverse sectoare ale 
serviciilor financiare. Aceste măsuri și 
abordări divergente vor continua să 
producă denaturări semnificative ale 
concurenței, ca urmare a diferențelor 
semnificative între standardele de 
informare. În plus, dezvoltarea paralelă a 
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practicilor de piață pe baza unor priorități 
stabilite din considerente comerciale care 
generează rezultate divergente determină în 
prezent o fragmentare și mai mare a pieței 
și ar putea să afecteze și mai mult 
funcționarea pieței interne în viitor. 
Divergențele care caracterizează 
standardele de informare și practicile de 
piață fac foarte dificilă compararea 
diferitelor produse și servicii financiare, 
generează condiții inechitabile de 
concurență între aceste produse și servicii 
și între canalele de distribuție și creează noi 
bariere în calea pieței interne. Aceste 
divergențe pot, de asemenea, să creeze 
confuzie pentru investitorii finali și pot 
denatura deciziile acestora privind 
investițiile. În demersurile de asigurare a 
conformității cu Acordul de la Paris 
privind schimbările climatice, statele 
membre vor adopta probabil măsuri 
naționale divergente care ar putea crea 
obstacole în calea bunei funcționări a pieței 
interne și ar putea fi în detrimentul 
participanților la piața financiară și al 
consultanților financiari. În plus, absența 
unor reguli armonizate legate de 
transparență face dificilă pentru 
investitorii finali compararea efectivă a 
diferitelor produse și servicii financiare din 
diferite state membre în ceea ce privește 
riscurile lor de mediu, sociale și de 
guvernanță și obiectivele de investiții 
durabile. Prin urmare, este necesar să se 
abordeze barierele existente în calea 
funcționării pieței interne și să se prevină 
obstacolele viitoare probabile.

practicilor de piață pe baza unor priorități 
stabilite din considerente comerciale care 
generează rezultate divergente determină în 
prezent o fragmentare și mai mare a pieței 
și ar putea să afecteze și mai mult 
funcționarea pieței interne în viitor. 
Divergențele care caracterizează 
standardele de informare și practicile de 
piață, precum și lipsa unui set armonizat 
de indicatori fac foarte dificilă compararea 
diferitelor produse și servicii financiare, 
generează condiții inechitabile de 
concurență între aceste produse și servicii 
și între canalele de distribuție și creează noi 
bariere în calea pieței interne. Aceste 
divergențe pot, de asemenea, să creeze 
confuzie pentru investitorii finali și pot 
denatura deciziile acestora privind 
investițiile. În demersurile de asigurare a 
conformității cu Acordul de la Paris 
privind schimbările climatice, statele 
membre vor adopta probabil măsuri 
naționale divergente care ar putea crea 
obstacole în calea bunei funcționări a pieței 
interne și ar putea fi în detrimentul 
participanților la piața financiară și al 
consultanților financiari. În plus, absența 
unor reguli și a unor indicatori armonizați 
privind transparența face dificilă pentru 
investitori compararea efectivă a 
societăților subordonate în care s-a 
investit și a diferitelor produse și servicii 
financiare din diferite state membre în ceea 
ce privește impactul și riscurile lor de 
mediu, sociale și de guvernanță și 
obiectivele de investiții durabile Prin 
urmare, este necesar să se abordeze 
barierele existente în calea funcționării 
pieței interne și să se prevină obstacolele 
viitoare probabile.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 4



PE628.607v01-00 8/30 AD\1165213RO.docx

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Pentru a asigura aplicarea coerentă 
a prezentului regulament și aplicarea clară 
și consecventă a obligațiilor de informare 
stabilite în prezentul regulament de către 
participanții la piața financiară, este 
necesar să se stabilească o definiție 
armonizată a „investițiilor durabile”.

(4) Pentru a asigura aplicarea coerentă 
a prezentului regulament și aplicarea clară 
și consecventă a obligațiilor de informare 
stabilite în prezentul regulament de către 
participanții la piața financiară, este 
necesar să se stabilească o definiție 
armonizată a „investițiilor durabile” și a 
„riscurilor în materie de durabilitate”, pe 
baza unui set armonizat de indicatori.
Această definiție ar trebui să se 
concentreze asupra riscurilor 
semnificative, să aibă o dimensiune 
prospectivă și să țină cont în mod 
corespunzător de riscurile emergente.

Justificare

Este nevoie de definiții clare și de indicatori armonizați pentru a asigura securitatea juridică, 
un nivel minim de coerență între autoritățile naționale și participanții la piață și pentru a se 
evita fragmentarea pieței.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Deoarece criteriile de referință 
privind durabilitatea servesc drept puncte 
de referință standard în raport cu care sunt 
măsurate investițiile, investitorii finali ar 
trebui să fie informați prin intermediul 
informărilor precontractuale cu privire la 
adecvarea indicelui desemnat, și anume 
alinierea acelui indice la obiectivul de 
investiții durabile. Participanții la piața 
financiară ar trebui să comunice, de 
asemenea, motivele pentru diferitele 
ponderări și elemente constitutive ale 
indicelui desemnat, comparativ cu un 
indice general al pieței. Pentru a promova 
în continuare transparența, participanții la 
piața financiară ar trebui să indice, de 

(6) Deoarece criteriile de referință 
privind durabilitatea servesc drept puncte 
de referință standard în raport cu care sunt 
măsurate investițiile, investitorii finali ar 
trebui să fie informați prin intermediul 
informărilor precontractuale cu privire la 
adecvarea indicelui desemnat, și anume 
alinierea acelui indice la obiectivul de 
investiții durabile. Participanții la piața 
financiară ar trebui să comunice, de 
asemenea, motivele pentru diferitele 
ponderări și elemente constitutive ale 
indicelui desemnat, comparativ cu un 
indice general al pieței. Pentru a promova 
în continuare transparența, participanții la 
piața financiară ar trebui să indice, de 
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asemenea, unde poate fi găsită metodologia 
utilizată pentru calcularea indicelui 
desemnat și a indicelui general al pieței, 
astfel încât investitorii finali să dispună de 
informațiile necesare privind modul în care 
au fost selectate și ponderate activele 
suport ale indicilor, ce active au fost 
excluse și din ce motiv, cum au fost 
măsurate impacturile legate de durabilitate 
ale activelor suport sau ce surse de date au 
fost folosite. Aceste informări ar trebui să 
permită o comparare efectivă și să 
contribuie la dezvoltarea unei percepții 
corecte asupra investițiilor durabile. Atunci 
când niciun indice nu este desemnat drept 
criteriu de referință, participanții la piața 
financiară ar trebui să explice cum este 
atins obiectivul de investiții durabile.

asemenea, unde poate fi găsită metodologia 
utilizată pentru calcularea indicelui 
desemnat și a indicelui general al pieței, 
astfel încât investitorii finali să dispună de 
informațiile necesare privind modul în care 
au fost selectate și ponderate activele 
suport ale indicilor, ce active au fost 
excluse și din ce motiv, cum au fost 
măsurate impacturile legate de durabilitate 
ale activelor suport sau ce surse de date au 
fost folosite. Aceste informări, bazate pe 
un set armonizat de indicatori, ar trebui să 
permită o comparare efectivă și să 
contribuie la dezvoltarea unei percepții 
corecte asupra investițiilor durabile. Atunci 
când niciun indice nu este desemnat drept 
criteriu de referință, participanții la piața 
financiară ar trebui să explice cum este 
atins obiectivul de investiții durabile.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) În cazul în care produsul sau 
serviciul financiar constă în obligațiuni, 
contracte pe diferențe, instrumente 
financiare derivate sau alte instrumente 
bazate pe valoarea activelor suport, este 
necesar ca informarea să specifice în mod 
clar legătura dintre realizarea obiectivelor 
în materie de durabilitate și valoarea 
activelor;

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pentru a spori transparența și a 
informa investitorii finali, accesul la 
informațiile privind modul în care riscurile 

(8) Pentru a spori transparența și 
comparabilitatea și pentru a informa 
investitorii, accesul la informațiile privind
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legate de durabilitate sunt integrate de 
participanții la piața financiară în procesele 
de luare a deciziilor privind investițiile și 
de consultanții financiari în procesele 
consultative ar trebui să fie reglementat 
prin obligarea acestor entități la publicarea 
acestor informații pe site-urile lor.

modul în care impactul asupra 
durabilității este luat în calcul și modul în 
care riscurile legate de durabilitate sunt 
integrate de participanții la piața financiară 
în procesele de luare a deciziilor privind 
investițiile și de consultanții financiari în 
procesele consultative ar trebui să fie 
reglementat prin obligarea acestor entități 
la publicarea acestor informații pe site-urile 
lor.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Actualele cerințe privind 
informarea stabilite de legislația Uniunii nu 
prevăd obligativitatea comunicării tuturor 
informațiilor necesare pentru informarea 
adecvată a investitorilor finali cu privire la 
impactul legat de durabilitate al 
investițiilor lor. Prin urmare, este adecvat 
să se stabilească cerințe de informare mai 
specifice în ceea ce privește investițiile 
durabile. De exemplu, impactul global 
legat de durabilitate al produselor 
financiare ar trebui să fie raportat cu 
regularitate prin intermediul unor
indicatori relevanți pentru obiectivul de 
investiții durabile ales. Atunci când un 
indice adecvat a fost desemnat drept 
criteriu de referință, aceste informații ar 
trebui să fie furnizate și pentru indicele 
desemnat, și pentru un indice general al 
pieței, pentru a permite compararea. 
Informațiile privind elementele constitutive 
ale indicelui desemnat și ale indicelui 
general al pieței, împreună cu ponderările 
lor, ar trebui să fie, de asemenea, 
comunicate, pentru a oferi mai multe 
informații privind modul în care sunt 
realizate obiectivele de investiții durabile. 
Atunci când administratorii EuSEF pun la 
dispoziție informații privind impactul 
social pozitiv urmărit de un anumit fond, 

(9) Actualele cerințe privind 
informarea stabilite de legislația Uniunii nu 
prevăd obligativitatea comunicării tuturor 
informațiilor necesare pentru informarea 
adecvată a investitorilor finali cu privire la 
impactul legat de durabilitate al 
investițiilor lor. Prin urmare, este adecvat 
să se stabilească cerințe de informare mai 
specifice în ceea ce privește investițiile 
durabile. De exemplu, impactul global 
legat de durabilitate al produselor 
financiare ar trebui să fie raportat cu 
regularitate prin intermediul unui set 
armonizat de indicatori relevanți pentru 
obiectivul de investiții durabile ales. 
Atunci când un indice adecvat a fost 
desemnat drept criteriu de referință, aceste 
informații ar trebui să fie furnizate și 
pentru indicele desemnat, și pentru un 
indice general al pieței, pentru a permite 
compararea. Informațiile privind 
elementele constitutive ale indicelui 
desemnat și ale indicelui general al pieței, 
împreună cu ponderările lor, ar trebui să 
fie, de asemenea, comunicate, pentru a 
oferi mai multe informații privind modul în 
care sunt realizate obiectivele de investiții 
durabile. Atunci când administratorii 
EuSEF pun la dispoziție informații privind 
impactul social pozitiv urmărit de un 
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privind rezultatele sociale globale realizate 
și privind metodele aferente utilizate în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
nr. 346/2013, aceștia pot, după caz, să 
utilizeze aceste informații în scopul 
informărilor prevăzute în prezentul 
regulament.

anumit fond, privind rezultatele sociale 
globale realizate și privind metodele 
aferente utilizate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 346/2013, aceștia 
pot, după caz, să utilizeze aceste informații 
în scopul informărilor prevăzute în 
prezentul regulament.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Directiva 2013/34/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului40

impune obligații de transparență în ceea ce 
privește aspectele sociale, de mediu și de 
guvernanță corporativă în cadrul raportării 
nefinanciare. Cu toate acestea, forma și 
prezentarea obligatorii impuse de aceste 
directive nu sunt adecvate pentru utilizarea 
directă de către participanții la piețele 
financiare în relația cu investitorii finali. 
Participanții la piața financiară și 
consultanții financiari ar trebui să poată 
opta să utilizeze informațiile din rapoartele 
administratorilor și din declarațiile 
nefinanciare în conformitate cu 
Directiva 2013/34/UE în sensul prezentului 
regulament, după caz.

(10) Directiva 2013/34/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului40

impune obligații de transparență în ceea ce 
privește aspectele sociale, de mediu și de 
guvernanță corporativă în cadrul raportării 
nefinanciare. Cu toate acestea, forma și 
prezentarea obligatorii impuse de aceste 
directive nu sunt adecvate pentru utilizarea 
directă de către participanții la piețele 
financiare în relația cu investitorii finali. 
Participanții la piața financiară, 
consultanții financiari și societățile cotate 
la bursă ar trebui să publice informații 
privind impactul social, asupra mediului 
și asupra guvernanței corporative și 
riscurile legate de acestea în rapoartele 
anuale ale administratorilor și în
declarațiile nefinanciare în conformitate cu 
Directiva 2013/34/UE în sensul prezentului 
regulament.

__________________ __________________

40 Directiva 2013/34/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 26 iunie 2013 
privind situațiile financiare anuale, 
situațiile financiare consolidate și 
rapoartele conexe ale anumitor tipuri de 
întreprinderi, de modificare a 
Directivei 2006/43/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului și de abrogare a 
Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE 
ale Consiliului (JO L 182, 29.6.2013, p. 

40 Directiva 2013/34/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 26 iunie 2013 
privind situațiile financiare anuale, 
situațiile financiare consolidate și 
rapoartele conexe ale anumitor tipuri de 
întreprinderi, de modificare a 
Directivei 2006/43/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului și de abrogare a 
Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE 
ale Consiliului (JO L 182, 29.6.2013, p. 
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19). 19).

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Autoritatea Bancară Europeană 
(„ABE”), Autoritatea Europeană de 
Asigurări și Pensii Ocupaționale 
(„EIOPA”) și Autoritatea Europeană 
pentru Valori Mobiliare și Piețe („ESMA”) 
(cunoscute în mod colectiv ca „AES”) 
instituite prin Regulamentul (UE) 
nr. 1093/2010 al Parlamentului European și 
al Consiliului41, Regulamentul (UE) 
nr. 1094/2010 al Parlamentului European și 
al Consiliului42 și, respectiv, Regulamentul 
(UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului 
European și al Consiliului43 ar trebui, prin 
intermediul Comitetului comun, să 
elaboreze standarde tehnice de 
reglementare care să specifice în mai mare 
detaliu prezentarea și conținutul 
informațiilor privind obiectivele de 
investiții durabile care trebuie să fie 
comunicate în documentele 
precontractuale, în rapoartele periodice și 
pe site-urile participanților la piața 
financiară în conformitate cu articolele 10-
14 din Regulamentul nr. 1093/2010, 
Regulamentul nr. 1094/2010 și 
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010. 
Comisiei ar trebui să i se acorde 
competența de a adopta aceste standarde 
tehnice de reglementare.

(13) Autoritatea Bancară Europeană 
(„ABE”), Autoritatea Europeană de 
Asigurări și Pensii Ocupaționale 
(„EIOPA”) și Autoritatea Europeană 
pentru Valori Mobiliare și Piețe („ESMA”) 
(cunoscute în mod colectiv ca „AES”) 
instituite prin Regulamentul (UE) 
nr. 1093/2010 al Parlamentului European și 
al Consiliului41, Regulamentul (UE) 
nr. 1094/2010 al Parlamentului European și 
al Consiliului42 și, respectiv, Regulamentul 
(UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului 
European și al Consiliului43 ar trebui, prin 
intermediul Comitetului comun, să 
elaboreze standarde tehnice de 
reglementare care să specifice în mai mare 
detaliu prezentarea și conținutul 
informațiilor privind impactul și riscurile 
în materie de durabilitate ale investițiilor,
care trebuie să fie comunicate în 
documentele precontractuale, în rapoartele 
periodice și anuale integrate și pe site-
urile participanților la piața financiară în 
conformitate cu articolele 10-14 din 
Regulamentul nr. 1093/2010, 
Regulamentul nr. 1094/2010 și 
Regulamentul (UE) nr. 1095/2010. 
Comisiei ar trebui să i se acorde 
competența de a adopta aceste standarde 
tehnice de reglementare.

__________________ __________________

41 Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 24 noiembrie 2010 de instituire a 
Autorității europene de supraveghere 
(Autoritatea bancară europeană), de 
modificare a Deciziei 716/2009/CE și de 
abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei 

41 Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 24 noiembrie 2010 de instituire a 
Autorității europene de supraveghere 
(Autoritatea bancară europeană), de 
modificare a Deciziei 716/2009/CE și de 
abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei 
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(JO L 331, 15.12.2010, p. 12). (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).

42 Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 24 noiembrie 2010 de instituire a 
Autorității europene de supraveghere 
(Autoritatea europeană pentru asigurări și 
pensii ocupaționale), de modificare a 
Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a 
Deciziei 2009/79/CE a Comisiei (JO 
L 331, 15.12.2010, p. 48).

42 Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 24 noiembrie 2010 de instituire a 
Autorității europene de supraveghere 
(Autoritatea europeană pentru asigurări și 
pensii ocupaționale), de modificare a 
Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a 
Deciziei 2009/79/CE a Comisiei (JO 
L 331, 15.12.2010, p. 48).

43 Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 24 noiembrie 2010 de instituire a 
Autorității europene de supraveghere 
(Autoritatea europeană pentru valori 
mobiliare și piețe), de modificare a 
Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a 
Deciziei 2009/77/CE a Comisiei 
(JO L 331, 15.12.2010, p. 84).

43 Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 24 noiembrie 2010 de instituire a 
Autorității europene de supraveghere 
(Autoritatea europeană pentru valori 
mobiliare și piețe), de modificare a 
Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a 
Deciziei 2009/77/CE a Comisiei 
(JO L 331, 15.12.2010, p. 84).

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Normele privind publicarea 
informațiilor, prevăzute în prezentul 
regulament, completează introducerea 
unui cadru cuprinzător și obligatoriu 
privind obligația de diligență pentru toți 
participanții la piață, atât pentru 
societățile care realizează investiții, cât și 
pentru societățile în care s-a investit, 
cadru care include o componentă privind 
obligația de diligență, care să fie 
introdusă treptat și integral, pe parcursul 
unei perioade de tranziție, ținând seama 
de principiul proporționalității, în 
conformitate cu Orientările OCDE 
privind diligența necesară și pe baza 
Rezoluției Parlamentului European din 
29 mai 2018 referitoare la finanțele 
sustenabile, care solicită un cadru 
obligatoriu de diligență.
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Justificare

Consolidarea cadrului privind obligația de diligență pentru participanții la piețele financiare 
ajută investitorii să evite posibilele efecte negative ale investițiilor lor asupra societății și a 
mediului, să evite riscurile financiare și reputaționale, să răspundă așteptărilor clienților și 
beneficiarilor lor și să nu evalueze riscurile ținând seama doar de obligațiile financiare ce le 
revin investitorilor.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Deoarece obiectivele prezentului 
regulament, și anume consolidarea 
protecției pentru investitorii finali și 
îmbunătățirea informării acestora, 
incluziv în cazul achizițiilor 
transfrontaliere, nu pot fi atinse în mod 
suficient de statele membre, dar pot fi 
atinse la nivelul Uniunii din cauza nevoii 
de a stabili cerințe uniforme de informare 
la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta 
măsuri, în conformitate cu principiul 
subsidiarității, astfel cum este prevăzut la 
articolul 5 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană. În conformitate cu principiul 
proporționalității, prevăzut la același 
articol, dispozițiile prezentului regulament 
nu depășesc ceea ce este necesar pentru 
atingerea acestor obiective,

(18) Deoarece obiectivele prezentului 
regulament, și anume îmbunătățirea 
informațiilor transmise investitorilor și a 
publicării acestor informații și sprijinirea 
participanților la piețele financiare, a 
consilierilor de investiții și a societăților 
cotate la burse pentru a integra riscurile 
de mediu, sociale și de guvernanță în 
strategiile lor de investiții și în deciziile 
consiliilor de administrație, nu pot fi 
atinse în mod suficient de statele membre, 
dar pot fi atinse la nivelul Uniunii din 
cauza nevoii de a stabili cerințe uniforme 
de informare la nivelul Uniunii, Uniunea 
poate adopta măsuri, în conformitate cu 
principiul subsidiarității, astfel cum este 
prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană. În conformitate cu 
principiul proporționalității, prevăzut la 
același articol, dispozițiile prezentului 
regulament nu depășesc ceea ce este 
necesar pentru atingerea acestor obiective,

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Pentru a-și îndeplini obligațiile de 



AD\1165213RO.docx 15/30 PE628.607v01-00

RO

diligență referitoare la impactul și la 
riscurile în materie de durabilitate, 
participanții la piețele financiare au 
nevoie de o informare fiabilă, 
comparabilă și armonizată din partea 
societăților în care s-a investit. Prin 
urmare, cerințele de informare prevăzute 
în prezentul regulament ar trebui să se 
aplice societăților cotate la bursă după o 
perioadă de tranziție de 18 luni de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament. Comisia ar trebui să 
examineze, în consecință, dacă ar fi 
oportun să propună amendamente 
corespunzătoare la Directiva 2013/34/UE.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament stabilește norme 
armonizate privind transparența care 
trebuie să fie aplicate de participanții la 
piața financiară, de intermediarii de 
asigurări care oferă consultanță de asigurări 
cu privire la IBIP și de firmele de investiții 
care oferă consultanță de investiții cu 
privire la integrarea riscurilor legate de 
durabilitate în procesul de luare a deciziilor 
privind investițiile sau în procesul 
consultativ și cu privire la transparența 
produselor financiare al căror obiectiv 
este reprezentat de investițiile durabile, 
inclusiv de reducerea emisiilor de dioxid 
de carbon.

Prezentul regulament stabilește norme 
armonizate privind transparența care 
trebuie să fie aplicate de participanții la 
piața financiară, de intermediarii de 
asigurări care oferă consultanță de asigurări 
cu privire la IBIP, de firmele de investiții 
care oferă consultanță de investiții și de 
societățile cotate la bursă cu privire la 
modul în care riscurile și impactul în 
materie de durabilitate sunt integrate în 
procesul de luare a deciziilor privind 
investițiile sau în procesul consultativ, 
precum și cu privire la transparența 
impactului și a riscurilor în materie de 
durabilitate ale produselor de investiții, 
inclusiv ale produselor financiare, dacă 
este cazul și atunci când acest aspect este 
semnificativ.

Justificare

Ar trebui să fie clar în textul legislativ că cerințele de transparență prevăzute în regulament 
se aplică tuturor produselor financiare.
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Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) „societate cotată la bursă” 
înseamnă o întreprindere aflată în 
domeniul de aplicare al 
Directivei 2013/34/UE;

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera h – punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) un produs paneuropean de pensii, 
astfel cum este propus în Regulamentul 
201X/XXX1a al Parlamentului European 
și al Consiliului;

__________________

1a Regulamentul Parlamentului European 
și al Consiliului privind un produs 
paneuropean de pensii personale (PEPP), 
(2017/0143(COD)).

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera o – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(o) „investiții durabile” înseamnă 
oricare dintre următoarele sau o
combinație a oricărora dintre următoarele:

(o) „investiții durabile” înseamnă 
produse asociate cu strategii care vizează 
atingerea impactului social, de mediu și 
de guvernanță, inclusiv orice combinație a 
oricărora dintre următoarele, în măsura în 
care obiectivele fiecărei categorii sunt în 
conformitate cu oricare dintre obiectivele 
celorlalte categorii de mai jos și nu le 
afectează în mod semnificativ:
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Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera o – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) investiții într-o activitate economică 
ce contribuie la un obiectiv de mediu, 
inclusiv un obiectiv de investiții durabile, 
astfel cum este definit la articolul 2 din 
[OP: Vă rugăm să introduceți trimiterea la 
Regulamentul privind instituirea unui 
cadru de facilitare a investițiilor durabile];

(i) investiții într-o activitate economică 
ce contribuie la un obiectiv de mediu, 
inclusiv un obiectiv de investiții durabile, 
astfel cum este definit la articolul 2 din 
[OP: Vă rugăm să introduceți trimiterea la 
Regulamentul privind instituirea unui 
cadru de facilitare a investițiilor durabile]
și pe baza indicatorilor cheie de eficiență 
a resurselor, cum ar fi utilizarea energiei, 
utilizarea energiei din surse regenerabile, 
utilizarea materiilor prime, generarea de 
deșeuri, emisiile, emisiile de CO2, 
utilizarea apei, utilizarea terenurilor și 
impactul asupra biodiversității;

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera o – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) investiții în societăți comerciale 
care respectă bunele practici de 
guvernanță, în special societăți comerciale 
cu practici solide în ceea ce privește 
structurile de administrare, raporturile de 
muncă, remunerația personalului relevant 
și respectarea normelor fiscale;

(iii) investiții în societăți comerciale 
care respectă bunele practici de 
guvernanță, în special societăți comerciale 
cu practici solide în ceea ce privește 
structurile de administrare și obligația de 
diligență, raporturile de muncă, 
remunerația personalului relevant și 
respectarea normelor fiscale;

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera sa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(sa) „riscuri în materie de durabilitate” 
înseamnă riscuri financiare sau 
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nefinanciare, materiale sau susceptibile 
de a fi materializate pe termen lung, 
legate de factori de mediu, sociali și de 
guvernanță, acolo unde este relevant 
pentru o anumită abordare în materie de 
investiții;

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Transparența politicilor privind riscurile 
legate de durabilitate

Transparența politicilor privind riscurile și 
impactul în materie de durabilitate

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Participanții la piața financiară 
publică pe site-urile lor politici scrise 
privind integrarea riscurilor legate de 
durabilitate în procesele de luare a 
deciziilor privind investițiile.

1. Participanții la piața financiară 
instituie politici scrise privind integrarea 
riscurilor și a impactului în materie de 
durabilitate în procesele de luare a 
deciziilor privind investițiile, cum ar fi în 
domeniile guvernanței, alocării activelor, 
strategiei de investiții, gestionării 
riscurilor, exercitării votului acționarilor 
și implicării companiilor, și publică pe 
site-urile lor un rezumat scris al acestor 
politici.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Intermediarii de asigurări care oferă 
consultanță de asigurări și firmele de 
investiții care oferă consultanță de investiții 

2. Intermediarii de asigurări care oferă 
consultanță de asigurări și firmele de 
investiții care oferă consultanță de investiții 
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publică pe site-urile lor politici scrise 
privind integrarea riscurilor legate de 
durabilitate în consultanța de investiții sau 
consultanța în materie de asigurări.

instituie politici scrise privind integrarea 
riscurilor și a impactului în materie de 
durabilitate în consultanța de investiții sau 
consultanța în materie de asigurări, cum ar 
fi în domeniile guvernanței, alocării 
activelor, strategiei de investiții, 
gestionării riscurilor, exercitării votului 
acționarilor și implicării întreprinderii, și 
publică pe site-urile lor un rezumat scris 
al acestor politici.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Participanții la piețele financiare 
și intermediarii de asigurări trebuie să 
instituie procese legate de obligația de 
diligență care să garanteze că 
identificarea și gestionarea riscurilor 
legate de durabilitate sunt suficient de 
bine integrate în procesul de luare a 
deciziilor de investiții, obligând investitorii 
să identifice, să prevină, să atenueze și să 
contabilizeze factorii ESG, ținând seama 
de orientările OCDE din 2017 intitulate 
„Comportamentul responsabil de afaceri 
al investitorilor instituționali: principalele 
considerații privind obligația de diligență, 
în conformitate cu Orientările OCDE 
pentru întreprinderile multinaționale”, 
precum și să publice în formă scrisă 
aceste procese pe site-urile lor de internet.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. Politicile scrise menționate la 
alineatele (1) și (2) includ, printre altele:

(a) o integrare a riscurilor legate de 
efectele schimbărilor climatice, incluzând 
deopotrivă riscurile acute și cronice legate 
de investiții;

(b) o integrare a riscurilor și a 
oportunităților legate de tranziția către o 
economie cu emisii scăzute de carbon, 
inclusiv limitele legale privind emisiile de 
gaze cu efect de seră, stabilirea prețului 
carbonului, riscurile legate de litigii, 
riscurile reputaționale și riscurile 
tehnologice și de piață.

Justificare

Comitetul european pentru risc sistemic, Banca Centrală a Țărilor de Jos, Banca Angliei și 
multe alte instituții financiare și organisme consultative recunosc riscul sistemic pe care 
schimbările climatice îl prezintă pentru sistemul financiar și pentru economie. Riscurile 
integrate legate de durabilitate trebuie, prin urmare, să acopere în mod clar și riscurile 
generate de schimbările climatice.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2c. Politicile scrise menționate la 
alineatele (1) și (2) includ, printre altele, 
informații cu privire la procesul de 
identificare a riscurilor legate de 
durabilitate, metodologia și indicatorii 
utilizați pentru evaluarea riscurilor legate 
de durabilitate, supravegherea consiliului 
de administrație cu privire la identificarea 
și gestionarea riscurilor legate de 
durabilitate și o imagine de ansamblu a 
riscurilor legate de durabilitate pe care 
organizația le-a identificat.
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Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2d. Până la 30 iunie 2019, Comisia 
adoptă acte delegate în conformitate cu 
articolul [...] pentru a completa prezentul 
regulament, acte în care precizează mai în 
detaliu cerințele pentru politicile scrise și 
procesele privind obligația de diligență 
pentru a evalua punerea în aplicare a 
acestora.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 4 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Transparența integrării riscurilor de legate
de durabilitate

Transparența integrării riscurilor și a 
impactului în materie de durabilitate

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) procedurile și condițiile aplicate 
pentru integrarea riscurilor legate de 
durabilitate în deciziile de investiții;

(a) procedurile de diligență și 
condițiile aplicate pentru integrarea în 
deciziile de investiții a riscurilor legate de 
durabilitate, printre care riscurile legate 
de impactul schimbărilor climatice și 
riscurile și oportunitățile legate de 
tranziția către o economie cu emisii 
scăzute de carbon;

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) măsura în care se preconizează că 
riscurile legate de durabilitate vor avea un 
impact relevant asupra rentabilității 
produselor financiare puse la dispoziție;

(b) măsura în care se preconizează că 
riscurile legate de durabilitate, printre care 
riscurile legate de impactul schimbărilor 
climatice și riscurile și oportunitățile 
legate de tranziția către o economie cu 
emisii scăzute de carbon, vor avea un 
impact relevant asupra aspectelor de 
mediu, sociale și de guvernanță și asupra 
rentabilității produselor financiare puse la 
dispoziție;

Justificare

Comitetul european pentru risc sistemic, Banca Centrală a Țărilor de Jos, Banca Angliei și 
multe alte instituții financiare și organisme consultative recunosc riscul sistemic pe care 
schimbările climatice îl prezintă pentru sistemul financiar și pentru economie. Riscurile 
integrate legate de durabilitate trebuie, prin urmare, să acopere în mod clar și riscurile 
generate de schimbările climatice.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) scenariile și costurile estimate 
legate de stabilirea prețului carbonului, 
din cerințele de reglementare privind 
comercializarea certificatelor de emisii, 
impozitarea sau alte astfel de cerințe 
relevante, care au fost luate în 
considerare în evaluările riscurilor legate 
de durabilitate;

Justificare

Stabilirea prețului carbonului, de exemplu prin intermediul sistemului UE de comercializare 
a certificatelor de emisii sau al sistemului național chinez de comercializare a certificatelor 
de emisii, este un cost stabilit clar. Totuși, de multe ori, investitorii, creditorii, subscriitorii de 
asigurări și alte părți interesate nu dețin informații clare cu privire la posibilele costuri ale 
carbonului legate de investiții. Întrucât nivelul prețului carbonului se poate modifica în mod 
semnificativ ca urmare a trecerii la o economie cu emisii scăzute de carbon, o transparență 
sporită cu privire la costurile carbonului ar contribui la reducerea riscurilor sistemice.
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Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) rezultatele unui test de rezistență 
climatic prin analiza pe bază de scenarii 
pentru evaluarea unei serii de posibile
evoluții viitoare, inclusiv următoarele 
scenarii:

(i) un scenariu de „decarbonizare 
rapidă”, cu o tranziție globală de 15 ani în 
toate sectoarele economice către un nivel 
net zero de emisii de gaze cu efect de seră;

(ii) un scenariu de „încălzire 
necontrolată”, având drept consecință o 
creștere a temperaturii globale cu 4 grade 
Celsius peste nivelurile preindustriale.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) votul acționarilor cu privire la 
investiții durabile și atenuarea riscurilor 
legate de durabilitate, instrucțiunile de 
votare și motivațiile voturilor împotriva 
voturilor conducerii, a abținerilor și a 
voturilor controversate;

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) procedurile și condițiile aplicate 
pentru integrarea riscurilor legate de 

(a) procedurile și condițiile aplicate 
pentru integrarea în consultanța de 
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durabilitate în consultanța de investiții sau 
consultanța în materie de asigurări;

investiții sau consultanța în materie de 
asigurări a riscurilor legate de durabilitate, 
printre care riscurile legate de efectele 
schimbărilor climatice și riscurile și 
oportunitățile legate de tranziția către o 
economie cu emisii scăzute de carbon;

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) măsura în care se preconizează că 
riscurile legate de durabilitate vor avea un 
impact relevant asupra rentabilității 
produselor financiare cu privire la care se 
oferă consultanță;

(b) măsura în care se preconizează că 
riscurile legate de durabilitate, printre care 
riscurile legate de efectele schimbărilor 
climatice și riscurile și oportunitățile 
legate de tranziția către o economie cu 
emisii scăzute de carbon, vor avea un 
impact relevant asupra aspectelor de 
mediu, sociale și de guvernanță și asupra 
rentabilității produselor financiare cu 
privire la care se oferă consultanță;

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) scenariile și costurile estimate 
legate de stabilirea prețului carbonului, 
din cerințele de reglementare privind 
comercializarea certificatelor de emisii, 
impozitarea sau alte astfel de cerințe 
relevante, care au fost luate în 
considerare în evaluările cantitative ale 
riscurilor legate de durabilitate;

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera bb (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) rezultatele unui test de rezistență 
climatic prin analiza pe bază de scenarii 
pentru evaluarea unei serii de posibile 
evoluții viitoare, inclusiv următoarele 
scenarii:

(i) un scenariu de „decarbonizare 
rapidă”, cu o tranziție globală de 15 ani în 
toate sectoarele economice către un nivel 
net zero de emisii de gaze cu efect de seră;

(ii) un scenariu de „încălzire 
necontrolată”, având drept consecință o 
creștere a temperaturii globale cu 4 grade 
Celsius peste nivelurile preindustriale.

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) pentru societățile cotate la bursă, 
în conformitate cu Directiva 2013/34/UE. 

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Informările prevăzute la alineatele 
(1) și (2) conțin toate informațiile care ar 
fi semnificative pentru decizia în materie 
de investiții a unui investitor. Informațiile 
respective sunt prezentate în mod corect, 
nu sunt înșelătoare și nu conțin nicio 
omisiune semnificativă.

Amendamentul 40

Propunere de regulament
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Articolul 5 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Transparența investițiilor durabile în 
informările precontractuale

Transparența impactului și a riscurilor în 
materie de durabilitate ale investițiilor în 
informările precontractuale

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) informații privind metodologiile 
utilizate pentru a evalua, măsura și 
monitoriza impactul investițiilor durabile
selectate pentru produsul financiar, inclusiv 
sursele de date, criteriile de selecție pentru 
activele suport și indicatorii de durabilitate 
relevanți utilizați pentru măsurarea 
impactului durabil global al produsului 
financiar;

(b) informații privind metodologiile 
utilizate pentru a evalua, măsura și 
monitoriza impactul în materie de 
durabilitate al investițiilor selectate pentru 
produsul financiar, inclusiv sursele de date, 
criteriile de selecție pentru activele suport 
și indicatorii de durabilitate relevanți 
utilizați pentru măsurarea impactului 
durabil global al produsului financiar;

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informațiile care trebuie să fie furnizate în 
temeiul primului paragraf sunt publicate în 
mod clar și într-o zonă vizibilă a site-ului.

Informațiile care trebuie să fie furnizate în 
temeiul primului paragraf sunt publicate în 
mod clar și într-o zonă vizibilă a site-ului, 
într-un mod care să fie ușor de înțeles de 
către diferite părți interesate, inclusiv de 
către un public nespecializat, cu diferite 
niveluri de cunoștințe financiare.

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Atunci când participanții la piața 
financiară pun la dispoziție un produs 
financiar menționat la articolul 5 alineatele 
(1), (2) și (3), aceștia includ în rapoartele 
periodice o descriere a următoarelor 
elemente:

1. Atunci când participanții la piața 
financiară pun la dispoziție un produs 
financiar menționat la articolul 5 alineatele 
(1), (2) și (3), aceștia includ în rapoartele 
periodice, auditate, integrate și realizate 
cel puțin anual, o descriere a următoarelor 
elemente:

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) impactul global legat de durabilitate 
pentru fiecare produs financiar, prin 
intermediul indicatorilor de durabilitate 
relevanți;

(a) impactul global legat de durabilitate 
pentru fiecare produs financiar, prin 
intermediul unor indicatori de durabilitate 
armonizați și comparabili;

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) societățile cotate la bursă includ o 
descriere a modului în care impactul și 
riscurile în materie de durabilitate au fost 
incluse în procesele de management și în 
strategia de investiții, în situațiile 
financiare anuale și în situațiile 
financiare consolidate menționate în 
Directiva 2013/34/UE.

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera ha (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) pentru societățile cotate la bursă, 
în conformitate cu situațiile periodice 
menționate în Directiva 2013/34/UE.

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la [OP: Vă rugăm să introduceți data, 
respectiv 60 de luni de la data intrării în 
vigoare], Comisia efectuează o evaluare a 
aplicării prezentului regulament.

Până la [OP: Vă rugăm să introduceți data, 
respectiv 24 de luni de la data intrării în 
vigoare], Comisia efectuează o evaluare a 
aplicării prezentului regulament.

Justificare

Având în vedere noutatea acestei politici și evoluțiile rapide din domeniul finanțelor durabile, 
o evaluare după 24 de luni este mai adecvată.
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