
AM\1180353BG.docx PE635.500v01-00

BG Единство в многообразието BG

21.3.2019 A8-0175/79

Изменение 79
Симона Бонафе, Елена Джентиле, Перванш Берес
от името на групата S&D

Доклад A8-0175/2019
Бас Ейкхаут
Създаване на рамка за насърчаване на инвестициите в устойчиво развитие
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) С член 3, параграф 3 от Договора 
за Европейския съюз се цели 
създаването на вътрешен пазар, който 
работи за устойчивото развитие на 
Европа, основаващо се, наред с другото, 
на балансиран икономически растеж и 
високо равнище на защита и 
подобряване качеството на околната 
среда.

(1) С член 3, параграф 3 от Договора 
за Европейския съюз се цели 
създаването на вътрешен пазар, който 
работи за устойчивото развитие на 
Европа, основаващо се, наред с другото, 
на балансиран икономически растеж, 
социален напредък и високо равнище 
на защита и подобряване качеството на 
околната среда.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/80

Изменение 80
Симона Бонафе, Елена Джентиле, Перванш Берес
от името на групата S&D

Доклад A8-0175/2019
Бас Ейкхаут
Създаване на рамка за насърчаване на инвестициите в устойчиво развитие
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) През март 2018 г. Комисията 
публикува своя „План за действие: 
Финансиране за устойчив растеж“25, в 
който е заложена амбициозна и 
цялостна стратегия за финансиране за 
устойчиво развитие. Една от 
определените в него цели е 
пренасочване на капиталовите потоци 
към инвестиции, свързани с 
устойчивото развитие, за да се постигне 
устойчив и приобщаващ икономически 
растеж. Най-важната и неотложна 
мярка, предвидена в плана за действие, е 
създаването на единна система за 
класификация на дейностите, свързани с 
устойчивото развитие. В плана за 
действие е отчетено, че пренасочването 
на капиталови потоци към дейности, 
които са по-тясно свързани с 
устойчивото развитие, трябва да се 
основава на общо разбиране за това, 
какво означава „устойчиво“. Като 
първа стъпка, установяването на ясни 
насоки за това кои дейности допринасят 
за постигането на екологичните цели 
следва да спомогне за по-доброто 
осведомяване на инвеститорите относно 
инвестициите, финансиращи 
екологосъобразни икономически 
дейности. На по-късен етап могат да 
бъдат разработени допълнителни насоки 
относно дейностите, които допринасят 

(6) През март 2018 г. Комисията 
публикува своя „План за действие: 
Финансиране за устойчив растеж“25, в 
който е заложена амбициозна и 
цялостна стратегия за финансиране за 
устойчиво развитие. Една от 
определените в него цели е 
пренасочване на капиталовите потоци 
към инвестиции, свързани с 
устойчивото развитие, за да се постигне 
устойчив и приобщаващ икономически 
растеж. Най-важната и неотложна 
мярка, предвидена в плана за действие, е 
създаването на единна система за 
класификация на дейностите и на 
показатели за установяване на 
степента на устойчивост на тези 
дейности. В плана за действие е 
отчетено, че пренасочването на 
капиталови потоци към дейности, които 
са по-тясно свързани с устойчивото 
развитие, трябва да се основава на 
общо, цялостно разбиране за 
въздействието на икономическите 
дейности и инвестиции върху 
екологичната устойчивост и 
ефективното използване на 
ресурсите. Като първа стъпка, 
установяването на ясни насоки за това 
кои дейности допринасят за постигането 
на екологичните цели следва да 
спомогне за по-доброто осведомяване 
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за други цели на устойчивото развитие, 
включително социални.

на инвеститорите относно 
инвестициите, финансиращи 
икономически дейности, в 
съответствие с тяхната степен на 
устойчивост. Като се отчитат 
целите на ООН за устойчиво 
развитие и заключенията на 
Европейския съвет от 20 юни 2017 г., 
следва да бъдат разработени също така 
допълнителни насоки относно 
дейностите, които допринасят за 
постигането на други цели на 
устойчивото развитие, включително 
социални цели и цели в областта на 
управлението, като по този начин 
Програмата до 2030 г. се изпълнява 
изцяло, съгласувано, всеобхватно, 
интегрирано и ефективно.

_________________ _________________
25 COM(2018) 97 final. 25 COM(2018) 97 final.
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21.3.2019 A8-0175/81

Изменение 81
Симона Бонафе, Елена Джентиле, Перванш Берес
от името на групата S&D

Доклад A8-0175/2019
Бас Ейкхаут
Създаване на рамка за насърчаване на инвестициите в устойчиво развитие
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) През ноември 2017 г. 
Европейският парламент, Съветът и 
Комисията обявиха и подписаха 
Европейския стълб на социалните 
права в полза на Европа, който е 
насочен към справяне с 
безработицата, бедността и 
дискриминацията, като предоставя 
равни възможности за младите хора 
и уязвимите лица. Всеобхватното и 
задълбочено прилагане на стълба 
може да бъде улеснено чрез 
съгласуване на финансовите потоци с 
този подход. В този контекст 
икономическите дейности, които 
насърчават равен достъп до основни 
услуги като храна, здравеопазване, 
образование и обучение, социална 
закрила, жилищно настаняване, 
съществени основни услуги, както и 
насърчаване на социалната 
икономика и социалните 
предприятия, следва да се разглеждат 
като обществен принос за 
постигането на всеобхватните 
социални цели на ЕС, залегнали в 
Договорите, и по-специално целите за 
намаляване на бедността и 
неравенството, и затова следва да се 
използва хармонизирана рамка на ЕС 
за определяне на условията, при 
които може да се счита, че дадена 
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икономическа дейност допринася в 
значителна степен за реализирането 
на социалните цели.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/82

Изменение 82
Симона Бонафе, Елена Джентиле, Перванш Берес
от името на групата S&D

Доклад A8-0175/2019
Бас Ейкхаут
Създаване на рамка за насърчаване на инвестициите в устойчиво развитие
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) За да се избегне увреждане на 
интересите на потребителите, лицата, 
управляващи фондове, и 
институционалните инвеститори, които 
предлагат финансови продукти като 
екологосъобразни, следва да 
оповестяват по какъв начин и до каква 
степен критериите за 
екологосъобразни икономически 
дейности са взети предвид при 
определянето на съобразността на 
инвестициите от екологична гледна 
точка. Оповестената информация 
следва да даде възможност на 
инвеститорите да разберат какъв е 
процентният дял на финансираните 
чрез инвестицията екологосъобразни 
икономически дейности от всички 
икономически дейности и 
следователно до каква степен 
инвестициите са съобразни от 
екологична гледна точка. Комисията 
следва да уточни информацията, която 
трябва да бъде оповестявана за тази цел. 
Тази информация следва да даде 
възможност на компетентните 
национални органи лесно да проверяват 
спазването на задължението за 
оповестяване и да налагат неговото 
спазване в съответствие с приложимото 
национално право.

(16) За да информират 
инвеститорите на дребно и да 
гарантират защитата на 
потребителите, лицата, управляващи 
фондове, и институционалните 
инвеститори, които предлагат 
финансови продукти като 
екологосъобразни, следва да 
оповестяват степента на екологична 
устойчивост на инвестициите и 
тяхното въздействие върху околната 
среда. Оповестената информация следва 
да даде възможност на инвеститорите да 
разберат критериите и показателите, 
които се използват за определяне на 
въздействието върху околната среда, 
както и степента на екологична 
устойчивост на инвестициите. 
Комисията следва да уточни 
информацията, която трябва да бъде 
оповестявана в одитираните годишни 
и управленски доклади за тази цел, 
както и честотата, формата и 
получателите на оповестяваната 
информация, като част от 
интегрираното отчитане. Тази 
информация следва да даде възможност 
на компетентните национални органи, и 
когато е необходимо, на европейските 
надзорни органи, лесно да проверяват 
спазването на задължението за 
оповестяване и да налагат неговото 
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спазване в съответствие с приложимото 
национално право и правото на Съюза. 
Изискванията за оповестяване следва 
да се основават на работата на 
Глобалната инициатива за отчитане 
и на принципите на ООН за 
отговорно инвестиране. Комисията 
следва да гарантира, че всички нови 
изисквания за оповестяване допълват 
вече действащите правила в 
съществуващото законодателство и 
не водят до ненужно дублиране на 
отчитането.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/83

Изменение 83
Симона Бонафе, Елена Джентиле, Перванш Берес
от името на групата S&D

Доклад A8-0175/2019
Бас Ейкхаут
Създаване на рамка за насърчаване на инвестициите в устойчиво развитие
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Като се припомня съвместният 
ангажимент на Европейския парламент, 
Съвета и Комисията да следват 
принципите, залегнали в европейския 
стълб на социалните права, в подкрепа 
на устойчивия и приобщаващ 
икономически растеж и като се отчита 
значението на минималните 
международни стандарти за правата на 
човека и трудовите права, за да се 
считат за екологосъобразни, 
икономическите дейности следва да 
бъдат обвързани със спазването на 
минимални изисквания. Поради тази 
причина икономическите дейности 
следва да се считат за екологосъобразни 
единствено когато се извършват при 
съблюдаване на Декларацията на 
Международната организация на труда 
(МОТ) за основните принципи и права в 
труда и осемте основни конвенции на 
МОТ. В основните конвенции на МОТ 
са определени човешките и трудовите 
права, които дружествата трябва да 
спазват. Няколко от тези международни 
стандарти са залегнали и в Хартата на 
основните права на Европейския съюз, 
по-специално забраната на робството и 
на принудителния труд и принципът на 
недопускане на дискриминация. Тези 
минимални изисквания не засягат 
евентуалното прилагане на по-строги 

(21) Като се припомня съвместният 
ангажимент на Европейския парламент, 
Съвета и Комисията да следват 
принципите, залегнали в европейския 
стълб на социалните права, в подкрепа 
на устойчивия и приобщаващ 
икономически растеж и като се отчита 
значението на минималните 
международни стандарти за правата на 
човека и трудовите права, за да се 
считат за екологосъобразни, 
икономическите дейности следва да 
бъдат обвързани със спазването на 
минимални изисквания. Поради тази 
причина икономическите дейности 
следва да се считат за екологосъобразни 
единствено когато се извършват при 
съблюдаване на Декларацията на 
Международната организация на труда 
(МОТ) за основните принципи и права в 
труда и осемте основни конвенции на 
МОТ, както и при спазване на 
Международната харта за правата 
на човека, Хартата на основните 
права на ЕС, Ръководните принципи 
на ООН за бизнеса и правата на 
човека, Насоките на ОИСР за 
многонационалните предприятия и 
Принципите на ООН за отговорно 
инвестиране. Инвеститорите следва 
също така да вземат под внимание 
Насоките на ОИСР за надлежна 
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критерии по отношение на околната 
среда, здравеопазването, безопасността 
и социалната устойчивост, предвидени в 
правото на Съюза.

проверка за отговорно бизнес 
поведение (2018 г.). Надлежна 
проверка в този контекст означава 
процедурите, които предприятията 
прилагат за идентифициране, 
предотвратяване, смекчаване и 
отчитане на рисковете за 
устойчивостта, както е определено в 
[СП – да се добави препратка към 
Регламента относно 
оповестяванията във връзка с 
устойчивите инвестиции и рисковете 
за устойчивостта, както и към 
приложение I към него]. В основните 
конвенции на МОТ са определени 
човешките и трудовите права, които 
дружествата трябва да спазват. Няколко 
от тези международни стандарти са 
залегнали и в Хартата на основните 
права на Европейския съюз, по-
специално забраната на робството и на 
принудителния труд и принципът на 
недопускане на дискриминация. Тези 
минимални изисквания не засягат 
евентуалното прилагане на по-строги 
критерии по отношение на околната 
среда, здравеопазването, безопасността 
и социалната устойчивост, предвидени в 
правото на Съюза.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/84

Изменение 84
Симона Бонафе, Елена Джентиле, Перванш Берес
от името на групата S&D

Доклад A8-0175/2019
Бас Ейкхаут
Създаване на рамка за насърчаване на инвестициите в устойчиво развитие
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) С цел да се уточнят 
изискванията, посочени в настоящия 
регламент, и по-специално относно 
определянето и актуализирането на 
подробни и калибрирани технически 
критерии за проверка на различните 
икономически дейности във връзка с 
това какво представлява съществен 
принос и какво — значителни вреди за 
екологичните цели, на Комисията 
следва да се предоставят правомощия да 
приема актове съгласно член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз по отношение на 
информацията, която се изисква за 
спазване на задължението за 
оповестяване, предвидено в член 4, 
параграф 3, както и на техническите 
критерии за проверка, посочени в 
член 6, параграф 2, член 7, параграф 2, 
член 8, параграф 2, член 9, параграф 2, 
член 10, параграф 2 и член 11, 
параграф 2. От особена важност е по 
време на подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящи 
консултации, включително на експертно 
равнище, и тези консултации да бъдат 
проведени в съответствие с принципите, 
заложени в Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г. 
По-специално, с цел осигуряване на 

(33) С цел да се уточнят 
изискванията, посочени в настоящия 
регламент, и по-специално относно 
определянето и актуализирането на 
подробни и калибрирани технически 
критерии и показатели за проверка на 
различните икономически дейности във 
връзка с това какво представлява 
съществен принос и какво – значителни 
вреди за екологичните цели, на 
Комисията следва да се предоставят 
правомощия да приема актове съгласно 
член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
по отношение на информацията, която 
се изисква за спазване на задължението 
за оповестяване, предвидено в член 4, 
параграф 3, както и на техническите 
критерии за проверка, посочени в 
член 6, параграф 2, член 7, параграф 2, 
член 8, параграф 2, член 9, параграф 2, 
член 10, параграф 2, член 11, параграф 
2, член 11а, параграф 2 и член 12, 
параграф 2, както и спецификациите 
за минималните предпазни мерки, 
посочени в член 13, параграф 3. От 
особена важност е по време на 
подготвителната си работа Комисията 
да проведе подходящи публични 
консултации, включително на експертно 
равнище, и тези консултации да бъдат 
проведени в съответствие с принципите, 
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равно участие при подготовката на 
делегираните актове Европейският 
парламент и Съветът получават всички 
документи едновременно с експертите 
от държавите членки, като експертите 
на Европейския парламент и Съвета 
получават систематично достъп до 
заседанията на експертните групи на 
Комисията, заети с подготовката на 
делегираните актове.

заложени в Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г. 
По-специално, с цел осигуряване на 
равно участие при подготовката на 
делегираните актове Европейският 
парламент и Съветът получават всички 
документи едновременно с експертите 
от държавите членки, като експертите 
на Европейския парламент и Съвета 
получават систематично достъп до 
заседанията на експертните групи на 
Комисията, заети с подготовката на 
делегираните актове.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/85

Изменение 85
Симона Бонафе, Елена Джентиле, Перванш Берес
от името на групата S&D

Доклад A8-0175/2019
Бас Ейкхаут
Създаване на рамка за насърчаване на инвестициите в устойчиво развитие
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящия регламент се 
установяват критерии, определящи дали 
дадена икономическа дейност е 
екологосъобразна във връзка с 
установяването на степента на 
съобразност от екологична гледна точка 
на дадена инвестиция.

1. С настоящия регламент се 
установяват критерии, определящи 
степента на въздействие на дадена 
икономическа дейност върху околната 
среда, както и нейната устойчивост 
във връзка с установяването на степента 
на съобразност от екологична гледна 
точка на дадена инвестиция.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/86

Изменение 86
Симона Бонафе, Елена Джентиле, Перванш Берес
от името на групата S&D

Доклад A8-0175/2019
Бас Ейкхаут
Създаване на рамка за насърчаване на инвестициите в устойчиво развитие
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) приетите от държавите членки 
или от Съюза мерки, с които се 
определят изисквания към 
участниците на пазара по отношение 
на финансовите продукти или 
корпоративните облигации, които се 
предлагат на пазара като 
екологосъобразни;

a) приетите от държавите членки 
или от Съюза мерки, с които се 
определят изисквания, свързани с 
устойчивостта, към съответните 
участници на пазара по отношение на 
финансовите продукти или 
корпоративните облигации;

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/87

Изменение 87
Симона Бонафе, Елена Джентиле, Перванш Берес
от името на групата S&D

Доклад A8-0175/2019
Бас Ейкхаут
Създаване на рамка за насърчаване на инвестициите в устойчиво развитие
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – точка б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) участниците на финансовите 
пазари, които предлагат други 
финансови продукти, с изключение на 
случаите, когато:
i. те предоставят обяснения, 
подкрепени с разумни доказателства, 
удовлетворяващи съответните 
компетентни органи във връзка с 
условието икономическите дейности, 
финансирани чрез техните 
финансови продукти, да не оказват 
никакво значително въздействие 
върху устойчивостта съгласно 
техническите критерии за проверка, 
посочени в членове 3 и 3а, като в този 
случай разпоредбите на глави II и III 
не се прилагат. Тази информация се 
предоставя в съответния проспект, 
или
ii. участникът на финансовите 
пазари декларира в проспекта си, че 
въпросният финансов продукт не 
преследва цели, свързани с 
устойчивостта, и че съществува 
голям риск продуктът да подкрепя 
икономически дейности, които не се 
разглеждат като устойчиви съгласно 
настоящия регламент.
2а. Критериите, посочени в член 1, 
параграф 1, се прилагат 
пропорционално, като се избягва 
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прекомерна административна 
тежест и като се вземат предвид 
естеството, мащабът и сложността 
на участниците на финансовите 
пазари и кредитните институции, 
чрез опростени разпоредби за 
малките и опростени субекти, в 
съответствие с разпоредбите на член 
4, параграф 2г).
2б. Критериите, посочени в параграф 
1 от настоящия член, могат да се 
използват за целите, упоменати в 
този параграф, от предприятия, 
които не са обхванати от 
разпоредбите на член 1, параграф 2, 
или по отношение на други финансови 
инструменти, различни от 
определените в член 2, на доброволна 
основа;
2в. Комисията приема делегиран акт 
за уточняване на информацията, 
която участниците на финансовите 
пазари трябва да предоставят на 
съответните компетентни органи за 
целите на параграф 2, буква а).

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/88

Изменение 88
Симона Бонафе, Елена Джентиле, Перванш Берес
от името на групата S&D

Доклад A8-0175/2019
Бас Ейкхаут
Създаване на рамка за насърчаване на инвестициите в устойчиво развитие
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „участници на финансовите 
пазари“ означава участници на 
финансовите пазари съгласно 
определението в член 2, буква а) от 
[предложение на Комисията за 
регламент относно оповестяванията, 
свързани с инвестициите в устойчивото 
развитие и рисковете за устойчивостта, 
и за изменение на Директива (ЕС) 
2016/2341];

б) „участници на финансовите 
пазари“ означава един от следните 
субекти съгласно определението в 
член 2, буква а) от [предложение на 
Комисията за регламент относно 
оповестяванията, свързани с 
инвестициите в устойчивото развитие и 
рисковете за устойчивостта, и за 
изменение на Директива (ЕС) 
2016/2341], включително;

i) застрахователно предприятие, 
включително такива, които 
предоставят ОЗИП, ЛУАИФ, 
инвестиционен посредник, който 
предоставя управление на портфейли, 
ИППО или доставчик на пенсионен 
продукт;
ii) управител на допустим фонд за 
рисков капитал, регистриран в 
съответствие с член 14 от 
Регламент (ЕС) № 345/2013;
iii) управител на допустим фонд за 
социално предприемачество, 
регистриран в съответствие с член 15 
от Регламент (ЕС) № 346/2013;
iv) управляващо дружество на 
ПКИПЦК;
v) кредитна институция съгласно 
определението в член 4, параграф 1, 
точка 1 от Регламент (ЕС) 
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№ 575/2013, както е определено в [СП 
– да се добави препратка към 
съответния член от Регламент (ЕС) 
№ 575/2013];
vi) емитент на емисии съгласно 
Директива 2003/71/ЕО относно 
проспектите и Регламент (ЕС) 
2017/1129 относно проспектите, 
които не са обхванати от подточки i) 
до v).
ба) „застрахователно предприятие“ 
означава застрахователно 
предприятие, получило разрешение в 
съответствие с член 18 от 
Директива 2009/138/ЕО, или 
застрахователно предприятие, както 
е определено в член 13, параграф 1 от 
Директива 2009/138/ЕО, когато 
предоставя застрахователно 
покритие на предприятие;

Or. en


