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21.3.2019 A8-0175/58

Amendamentul 58
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A8-0175/2019
Bas Eickhout
Instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) instituțiilor de credit;
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21.3.2019 A8-0175/59

Amendamentul 59
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A8-0175/2019
Bas Eickhout
Instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2 a. Comisia adoptă un act delegat 
pentru a specifica informațiile pe care 
participanții la piața financiară le 
transmit autorităților competente 
relevante în sensul alineatului (2) litera 
(a).
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21.3.2019 A8-0175/60

Amendamentul 60
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A8-0175/2019
Bas Eickhout
Instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) „instituție de credit” înseamnă o 
instituție astfel cum este definită la 
articolul 4 alineatul (1) punctul 1 din 
Regulamentul UE) nr. 575/2013 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului48a;
_________________
48a Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 26 iunie 2013 privind cerințele 
prudențiale pentru instituțiile de credit și 
firmele de investiții și de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 
176, 27.6.2013, p. 1).

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/61

Amendamentul 61
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A8-0175/2019
Bas Eickhout
Instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera n

Textul propus de Comisie Amendamentul

(n) „gestionare durabilă a pădurilor” 
înseamnă folosirea pădurilor și a 
terenurilor forestiere într-un mod și într-un 
ritm care să le mențină biodiversitatea, 
productivitatea, capacitatea de regenerare, 
vitalitatea și potențialul de a îndeplini, 
acum și în viitor, funcții ecologice, 
economice și sociale relevante la nivel 
local, național și global și care să nu 
producă daune altor ecosisteme.

(n) „gestionare durabilă a pădurilor” 
înseamnă folosirea pădurilor și a 
terenurilor forestiere, într-un mod și într-un 
ritm care să le mențină și care să le refacă 
biodiversitatea, productivitatea, capacitatea 
de regenerare, vitalitatea și potențialul de a 
îndeplini și de a asigura cel puțin în 
aceeași măsură, acum și în viitor, funcții 
ecologice, economice și sociale relevante 
la nivel local, național și global și care să 
nu producă daune altor ecosisteme, luând 
în considerare Regulamentul (UE) nr. 
995/2010 al Parlamentului European și al 
Consiliului 52a, Regulamentul (UE) 
2018/841 al Parlamentului European și al 
Consiliului 52ab, Directiva 2009/28/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
52ac  și legislația națională aplicabilă care 
este conformă cu actele juridice respective 
și cu concluziile Conferinței Ministeriale 
privind Protecția Pădurilor din Europa 
(MCPFE).
_________________
52a Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 20 octombrie 2010 de stabilire a 
obligațiilor care revin operatorilor care 
introduc pe piață lemn și produse din 
lemn (JO L 295, 12.11.2010, p. 23).
52ab Regulamentul (UE) 2018/841 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
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din 30 mai 2018 cu privire la includerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră și a 
absorbțiilor rezultate din activități legate 
de exploatarea terenurilor, schimbarea 
destinației terenurilor și silvicultură în 
cadrul de politici privind clima și energia 
pentru 2030 și de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 525/2013 și a 
Deciziei nr. 529/2013/UE (JO L 156, 
19.6.2018, p. 1).
52ac Directiva 2009/28/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 23 aprilie 
2009 privind promovarea utilizării 
energiei din surse regenerabile, de 
modificare și ulterior de abrogare a 
Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE 
(JO L 140, 5.6.2009, p. 16).
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21.3.2019 A8-0175/62

Amendamentul 62
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A8-0175/2019
Bas Eickhout
Instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Propunere de regulament
Articolul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
Criterii pentru activitățile economice care 
au un impact negativ semnificativ asupra 

mediului
 Pentru a stabili gradul de durabilitate din 
punctul de vedere al mediului al unei 
investiții, o activitate economică este 
considerată a fi o activitate economică cu 
un impact negativ semnificativ asupra 
mediului dacă activitatea respectivă 
îndeplinește unul dintre următoarele 
criterii: 
(a) activitatea economică prejudiciază 
semnificativ oricare dintre obiectivele de 
mediu prevăzute la articolul 5, și astfel 
cum se menționează la articolul 12; 
(b) activitatea economică este conformă 
cu criteriile tehnice de examinare pentru 
activități deosebit de nocive, în cazul în 
care Comisia le-a specificat în 
conformitate cu articolul 6 alineatul (2), 
articolul 7 alineatul (2), articolul 8 
alineatul (2), articolul 9 alineatul (2), 
articolul 10 alineatul (2), articolul 11 
alineatul (2) și articolul 12 alineatul (3). 
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21.3.2019 A8-0175/63

Amendamentul 63
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A8-0175/2019
Bas Eickhout
Instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Propunere de regulament
Articolul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3b
Criterii pentru activitățile economice care 
au un impact negativ semnificativ asupra 

mediului
Până la [data intrării în vigoare a 
prezentului regulament], Comisia 
efectuează o evaluare a impactului cu 
privire la consecințele revizuirii 
prezentului regulament cu scopul de a 
extinde cadrul pentru investiții durabile 
cu un cadru care să fie utilizat pentru a 
defini criteriile ce stabilesc când și cum o 
activitate economică are un impact 
negativ semnificativ asupra durabilității.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/64

Amendamentul 64
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A8-0175/2019
Bas Eickhout
Instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Participanții la piețele financiare 
care oferă produse financiare drept 
investiții durabile din punctul de vedere al 
mediului sau drept investiții având 
caracteristici similare divulgă informații 
cu privire la modul și măsura în care sunt 
utilizate criteriile pentru activitățile 
economice durabile din punctul de vedere 
al mediului prevăzute la articolul 3 pentru 
a determina durabilitatea de mediu a 
investițiilor. În cazul în care participanții la 
piețele financiare consideră că o activitate 
economică ce nu respectă criteriile tehnice 
de examinare stabilite în conformitate cu 
prezentul regulament sau pentru care 
criteriile tehnice de examinare respective 
nu au fost încă stabilite ar trebui să fie 
considerată durabilă din punctul de vedere 
al mediului, aceștia pot informa Comisia.

2. Participanții la piețele financiare 
care oferă produse financiare sau 
obligațiuni corporative divulgă informații 
relevante care să le permită să stabilească 
dacă produsele oferite de ei se califică 
drept investiții durabile din punctul de 
vedere al mediului în conformitate cu 
criteriile prevăzute la articolul 3 sau drept 
investiții cu un impact negativ 
semnificativ asupra mediului în 
conformitate cu criteriile prevăzute la 
articolul 3a. În cazul în care participanții la 
piețele financiare consideră că o activitate 
economică pentru care criteriile tehnice de 
examinare nu au fost încă stabilite ar trebui 
să fie considerată durabilă din punctul de 
vedere al mediului, aceștia informează 
Comisia. Dacă este cazul, Comisia anunță 
Platforma privind finanțarea durabilă 
menționată la articolul 15 cu privire la 
aceste solicitări ale participanților la 
piețele financiare. Participanții la piețele 
financiare nu oferă produse financiare 
drept investiții durabile din punctul de 
vedere al mediului sau drept investiții 
având caracteristici similare dacă aceste 
produse nu se califică drept durabile din 
punctul de vedere al mediului.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/65

Amendamentul 65
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A8-0175/2019
Bas Eickhout
Instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Instituțiile de credit trebuie să 
declare partea din împrumuturile 
acordate întreprinderilor care finanțează 
activități economice durabile din punctul 
de vedere al mediului, precum și partea 
din împrumuturile acordate 
întreprinderilor care finanțează activități 
economice cu un impact negativ 
semnificativ asupra mediului.
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21.3.2019 A8-0175/66

Amendamentul 66
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE
Simona Bonafè, Elena Gentile
în numele Grupului S&D

Raport A8-0175/2019
Bas Eickhout
Instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) îmbunătățirea eficienței energetice; (b) îmbunătățirea eficienței energetice 
în toate sectoarele, cu excepția producerii 
de energie cu utilizarea de combustibili 
fosili solizi, și în toate etapele lanțului 
energetic, pentru a reduce consumul de 
energie primară și finală;

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/67

Amendamentul 67
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A8-0175/2019
Bas Eickhout
Instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Propunere de regulament
Articolul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11a
Contribuția substanțială la atingerea 

obiectivelor sociale
1. Se consideră că o activitate economică 
contribuie în mod substanțial la atingerea 
obiectivelor sociale prin oricare dintre 
următoarele mijloace:
(a) promovarea accesului echitabil la 
produse alimentare accesibile, sigure, 
suficiente și nutritive și/sau garantarea 
securității alimentare;
(b) promovarea accesului echitabil la 
serviciile de asistență medicală și 
acoperire universală cu servicii de 
sănătate;
(c) promovarea accesului echitabil la 
educație și formare profesională;
(d) promovarea accesului echitabil la 
protecție socială;
(e) promovarea accesului echitabil la 
locuințe adecvate și accesibile;
(f) promovarea accesului echitabil la 
servicii esențiale de bază, inclusiv la apă, 
canalizare, energie, transport, servicii 
financiare și comunicații digitale;
(g) sprijinirea dezvoltării organizațiilor 
din economia socială și a întreprinderilor 
sociale.
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2. Comisia adoptă un act delegat în 
conformitate cu articolul 16 în vederea:
(a) completării alineatului (1) pentru a se 
stabili criteriile tehnice de examinare 
bazate pe indicatori cu scopul de a 
determina în ce condiții se consideră că, 
în sensul prezentului regulament, o 
anumită activitate economică contribuie 
în mod substanțial la obiectivele sociale;
(b) completării articolului 12 pentru a 
stabili criteriile tehnice de examinare 
bazate pe indicatori, pentru fiecare 
obiectiv social sau de mediu relevant, cu 
scopul de a determina dacă se consideră 
că, în sensul prezentului regulament, o 
activitate economică în privința căreia 
criteriile de examinare sunt stabilite în 
temeiul literei (a) din prezentul alineat 
aduce daune semnificative unuia sau mai 
multora dintre obiectivele sociale sau de 
mediu.
3. Comisia stabilește criteriile tehnice de 
examinare pe baza indicatorilor 
menționați la alineatul (2) reunindu-le 
într-un singur act delegat, luând în 
considerare cerințele stabilite la 
articolul 14.
4. Comisia adoptă actul delegat menționat 
la alineatul (2) până la 1 iulie 2022, cu 
scopul de a asigura aplicarea acestuia la 
31 decembrie 2022.

Or. en


