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21.3.2019 A8-0175/79

Ændringsforslag 79
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
for S&D-Gruppen

Betænkning A8-0175/2019
Bas Eickhout
Fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Artikel 3, stk. 3, i traktaten om Den 
Europæiske Union har til formål at oprette 
et indre marked til fremme af en 
bæredygtig udvikling i Europa, bl.a. 
baseret på en afbalanceret økonomisk 
vækst og et højt niveau for beskyttelse og 
forbedring af miljøkvaliteten.

(1) Artikel 3, stk. 3, i traktaten om Den 
Europæiske Union har til formål at oprette 
et indre marked til fremme af en 
bæredygtig udvikling i Europa, bl.a. 
baseret på en afbalanceret økonomisk 
vækst, sociale fremskridt og et højt niveau 
for beskyttelse og forbedring af 
miljøkvaliteten.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/80

Ændringsforslag 80
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
for S&D-Gruppen

Betænkning A8-0175/2019
Bas Eickhout
Fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) I marts 2018 offentliggjorde 
Kommissionen sin handlingsplan for 
finansiering af bæredygtig vækst25 med en 
ambitiøs og sammenhængende strategi for 
bæredygtig finansiering. Et af målene i 
denne handlingsplan er at omlægge 
kapitalstrømme i retning af bæredygtige 
investeringer for at opnå en bæredygtig og 
inklusiv vækst. Oprettelsen af et fælles 
klassificeringssystem for bæredygtige 
aktiviteter er den vigtigste og mest 
presserende foranstaltning i 
handlingsplanen. Det anerkendes i 
handlingsplanen, at en omlægning af 
kapitalstrømme til mere bæredygtige 
aktiviteter skal være baseret på en fælles 
fortolkning af begrebet "bæredygtig". 
Som et første skridt bør klare retningslinjer 
for de aktiviteter, der bidrager til 
modvirkning af klimaændringer, kunne 
bidrage til at informere investorerne om de 
investeringer, som finansierer 
miljømæssigt bæredygtige økonomiske 
aktiviteter. Yderligere retningslinjer for 
aktiviteter, der bidrager til andre 
bæredygtige mål, herunder sociale mål, 
kan udarbejdes på et senere tidspunkt.

(6) I marts 2018 offentliggjorde 
Kommissionen sin handlingsplan for 
finansiering af bæredygtig vækst25 med en 
ambitiøs og sammenhængende strategi for 
bæredygtig finansiering. Et af målene i 
denne handlingsplan er at omlægge 
kapitalstrømme i retning af bæredygtige 
investeringer for at opnå en bæredygtig og 
inklusiv vækst. Oprettelsen af et fælles 
klassificeringssystem og af indikatorer til 
afklaring af graden af bæredygtigheden 
af aktiviteter er den vigtigste og mest 
presserende foranstaltning i 
handlingsplanen. Det anerkendes i 
handlingsplanen, at en omlægning af 
kapitalstrømme til mere bæredygtige 
aktiviteter skal være baseret på en fælles 
helhedsorienteret forståelse af virkningen 
af økonomiske aktiviteter og investeringer 
for miljømæssig bæredygtighed og 
ressourceeffektivitet. Som et første skridt 
bør klare retningslinjer for de aktiviteter, 
der bidrager til modvirkning af 
klimaændringer, kunne bidrage til at 
informere investorerne om de 
investeringer, som finansierer økonomiske 
aktiviteter i henhold til deres grad af 
bæredygtighed. Anerkendelse af FN's mål 
for bæredygtig udvikling og Det 
Europæiske Råds konklusioner af 20. juni 
2017, yderligere retningslinjer for 
aktiviteter, der bidrager til andre 
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bæredygtige mål, herunder sociale og 
ledelsesmæssige mål, bør også udarbejdes 
og dermed gennemføre 2030-dagsordenen 
på en fuldstændig, sammenhængende, 
omfattende, integreret og effektiv måde.

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

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/81

Ændringsforslag 81
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
for S&D-Gruppen

Betænkning A8-0175/2019
Bas Eickhout
Fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) I november 2017 proklamerede og 
undertegnede Europa-Parlamentet, Rådet 
og Kommissionen den europæiske søjle 
for sociale rettigheder, som støtter et 
Europa, der håndterer arbejdsløshed, 
fattigdom og forskelsbehandling, og som 
sikrer lige muligheder for unge 
mennesker og sårbare personer. En 
omfattende og bred gennemførelse af 
søjlen kan fremmes ved at sikre, at de 
finansielle strømme er i overensstemmelse 
med en sådan tilgang. I det perspektiv bør 
økonomiske aktiviteter, der fremmer 
retfærdig adgang til vigtige tjenester 
såsom fødevarer, sundhed, uddannelse og 
social sikring, boliger, grundlæggende 
tjenester samt fremme af den sociale 
økonomi og sociale virksomheder 
betragtes som samfundsmæssige bidrag til 
EU overordnede sociale målsætninger, 
der er fastlagt i traktaterne og især 
målene med at reducere fattigdom og 
ulighed og bør derved drage nytte af en 
harmoniseret ramme i EU for at 
fastlægge, på hvilke betingelser en 
specifik økonomisk aktivitet bør anses for 
at bidrage væsentligt til sociale mål.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/82

Ændringsforslag 82
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
for S&D-Gruppen

Betænkning A8-0175/2019
Bas Eickhout
Fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at undgå at skade forbrugernes 
interesser bør fondsforvaltere og 
institutionelle investorer, der udbyder 
finansielle produkter som miljømæssigt 
bæredygtige, oplyse, hvordan og i hvilket 
omfang kriterierne for miljømæssigt 
bæredygtige økonomiske aktiviteter 
anvendes til at bestemme investeringens 
miljømæssige bæredygtighed. De 
offentliggjorte oplysninger bør sikre 
investorerne klarhed over omfanget af 
investeringen i miljømæssigt bæredygtige 
økonomiske aktiviteter som en procentdel 
af alle økonomiske aktiviteter og således 
over graden af investeringens 
miljømæssige bæredygtighed. 
Kommissionen bør præcisere, hvilke 
oplysninger der skal offentliggøres til dette 
formål. Disse oplysninger bør sikre, at de 
nationale kompetente myndigheder let kan 
kontrollere overholdelsen af 
oplysningsforpligtelsen og håndhæve 
denne forpligtelse i overensstemmelse med 
gældende national ret.

(16) For at informere detailinvestorer 
og sikre forbrugerbeskyttelse bør 
fondsforvaltere og institutionelle 
investorer, der tilbyder finansielle 
produkter som miljømæssigt bæredygtige, 
oplyse om investeringernes grad af 
miljømæssig bæredygtighed og deres 
indvirkning på miljøet. De offentliggjorte 
oplysninger bør sikre investorerne klarhed 
over de kriterier og indikatorer, der 
anvendes til at fastslå indvirkningen på 
miljøet og graden af investeringens 
miljømæssige bæredygtighed. 
Kommissionen bør præcisere, hvilke 
oplysninger der skal offentliggøres til dette 
formål, i reviderede årsberetninger og 
ledelsesberetninger til dette formål samt 
og offentliggørelsens hyppighed, format 
og modtagere i forbindelse med integreret 
rapportering. Disse oplysninger bør sikre, 
at de nationale kompetente myndigheder, 
og hvis det er nødvendigt ESA'erne let kan 
kontrollere overholdelsen af 
oplysningsforpligtelsen og håndhæve 
denne forpligtelse i overensstemmelse med 
gældende national ret og EU-ret. 
Oplysningskravene bør bygge på det 
arbejde, der er udført ved Global 
Reporting Initiative, og FN's principper 
om ansvarlige investeringer. 
Kommissionen bør sikre, at eventuelle nye 
oplysningskrav supplerer de krav, der 
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allerede er pålagt i henhold til gældende 
lovgivning, og ikke indebærer unødvendig 
dobbeltrapportering.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/83

Ændringsforslag 83
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
for S&D-Gruppen

Betænkning A8-0175/2019
Bas Eickhout
Fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) I lyset af Europa-Parlamentets, 
Rådets og Kommissionens fælles tilsagn 
om at gennemføre de principper, der er 
nedfældet i den europæiske søjle for 
sociale rettigheder til støtte for bæredygtig 
og inklusiv vækst og betydningen af 
internationale minimumsstandarder for 
menneske- og arbejdstagerrettigheder bør 
betingelsen for, at økonomiske aktiviteter 
kan betragtes som miljømæssigt 
bæredygtige, være, at 
minimumsgarantierne overholdes. 
Økonomiske aktiviteter bør derfor kun 
blive betragtet som miljømæssigt 
bæredygtige, hvis de udøves under 
overholdelse af Den Internationale 
Arbejdsorganisations (ILO) erklæring om 
grundlæggende principper og rettigheder 
på arbejdspladsen og ILO's otte 
grundlæggende konventioner. I ILO's 
grundlæggende konventioner defineres de 
menneskerettigheder og arbejdsrettigheder, 
som virksomhederne skal respektere. Flere 
af disse internationale standarder er også 
forankret i Den Europæiske Unions charter 
om grundlæggende rettigheder, navnlig 
forbuddet mod slaveri og tvangsarbejde og 
princippet om ikkeforskelsbehandling. 
Disse minimumsgarantier berører ikke 
anvendelsen af relevante strengere krav til 
miljø, sundhed og sikkerhed og social 
bæredygtighed, der er fastsat i EU-

(21) I lyset af Europa-Parlamentets, 
Rådets og Kommissionens fælles tilsagn 
om at gennemføre de principper, der er 
nedfældet i den europæiske søjle for 
sociale rettigheder til støtte for bæredygtig 
og inklusiv vækst og betydningen af 
internationale minimumsstandarder for 
menneske- og arbejdstagerrettigheder bør 
betingelsen for, at økonomiske aktiviteter 
kan betragtes som miljømæssigt 
bæredygtige, være, at 
minimumsgarantierne overholdes. 
Økonomiske aktiviteter bør derfor kun 
blive betragtet som miljømæssigt 
bæredygtige, hvis de udøves under 
overholdelse af Den Internationale 
Arbejdsorganisations (ILO) erklæring om 
grundlæggende principper og rettigheder 
på arbejdspladsen og ILO's otte 
grundlæggende konventioner samt under 
overholdelse af internationale 
grundlæggende 
menneskerettighedsinstrumenter, EU's 
charter om grundlæggende rettigheder, 
FN's vejledende principper om 
erhvervslivet og menneskerettigheder og 
OECD's retningslinjer om multinationale 
virksomheder og De Forenede Nationers 
principper for ansvarlige investeringer. 
Investorerne bør også tage hensyn til 
OECD's due diligence-retningslinjer for 
ansvarlig forretningsadfærd (2018). Due 
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lovgivningen. diligence betyder i denne forbindelse de 
procedurer, som virksomheder 
gennemfører for at kortlægge, forhindre, 
afbøde og redegøre for risici for 
bæredygtigheden som defineret i 
[Publikationskontoret: Indsæt henvisning 
til forordning om oplysninger vedrørende 
bæredygtige investeringer og risici for 
bæredygtigheden og bilag I hertil]. I ILO's 
grundlæggende konventioner defineres de 
menneskerettigheder og arbejdsrettigheder, 
som virksomhederne skal respektere. Flere 
af disse internationale standarder er også 
forankret i Den Europæiske Unions charter 
om grundlæggende rettigheder, navnlig 
forbuddet mod slaveri og tvangsarbejde og 
princippet om ikkeforskelsbehandling. 
Disse minimumsgarantier berører ikke 
anvendelsen af relevante strengere krav til 
miljø, sundhed og sikkerhed og social 
bæredygtighed, der er fastsat i EU-
lovgivningen.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/84

Ændringsforslag 84
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
for S&D-Gruppen

Betænkning A8-0175/2019
Bas Eickhout
Fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Med henblik på at præcisere de 
krav, der er fastsat i denne forordning, og 
især for at fastlægge og ajourføre 
detaljerede og relevante tekniske 
screeningskriterier for forskellige 
økonomiske aktiviteter med hensyn til, 
hvad der udgør et væsentligt bidrag og 
alvorlig skade på miljømål, bør beføjelsen 
til at vedtage retsakter i overensstemmelse 
med artikel 290 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 
delegeres til Kommissionen, for så vidt 
angår de oplysninger, der er nødvendige 
for at opfylde den oplysningspligt, der er 
fastsat i artikel 4, stk. 3, og de tekniske 
screeningskriterier, der er nævnt i artikel 6, 
stk. 2, artikel 7, stk. 2, artikel 8, stk. 2, 
artikel 9, stk. 2, artikel 10, stk. 2, og 
artikel 11, stk. 2. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau, og at disse 
høringer gennemføres i overensstemmelse 
med principperne i den interinstitutionelle 
aftale af 13. april 2016 om bedre 
lovgivning. For at sikre lige deltagelse i 
forberedelsen af delegerede retsakter bør 
Europa-Parlamentet og Rådet navnlig 
modtage alle dokumenter på samme tid 
som medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter bør have systematisk adgang til 
møder i Kommissionens ekspertgrupper, 

(33) Med henblik på at præcisere de 
krav, der er fastsat i denne forordning, og 
især for at fastlægge og ajourføre 
detaljerede og relevante tekniske 
screeningskriterier og indikatorer for 
forskellige økonomiske aktiviteter med 
hensyn til, hvad der udgør et væsentligt 
bidrag og alvorlig skade på miljømål, bør 
beføjelsen til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde delegeres til 
Kommissionen, for så vidt angår de 
oplysninger, der er nødvendige for at 
opfylde den oplysningspligt, der er fastsat i 
artikel 4, stk. 3, og de tekniske 
screeningskriterier, der er nævnt i artikel 6, 
stk. 2, artikel 7, stk. 2, artikel 8, stk. 2, 
artikel 9, stk. 2, artikel 10, stk. 2, artikel 
11, stk. 2, artikel 11a, stk. 2, og artikel 12, 
stk.2, samt de tekniske specifikationer om 
minimumsgarantier, der er fastlagt i 
artikel 13, stk. 3. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
offentlige høringer under sit forberedende 
arbejde, herunder på ekspertniveau, og at 
disse høringer gennemføres i 
overensstemmelse med principperne i den 
interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 
om bedre lovgivning. For at sikre lige 
deltagelse i forberedelsen af delegerede 
retsakter bør Europa-Parlamentet og Rådet 
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der beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

navnlig modtage alle dokumenter på 
samme tid som medlemsstaternes 
eksperter, og deres eksperter bør have 
systematisk adgang til møder i 
Kommissionens ekspertgrupper, der 
beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/85

Ændringsforslag 85
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
for S&D-Gruppen

Betænkning A8-0175/2019
Bas Eickhout
Fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I denne forordning fastlægges 
kriterierne for at afgøre, om en økonomisk 
aktivitet er miljømæssigt bæredygtig, med 
det formål at bestemme graden af en 
investerings miljømæssige bæredygtighed.

1. I denne forordning fastlægges 
kriterierne for at afgøre graden af 
miljømæssig bæredygtighed ved en 
økonomisk aktivitet med det formål at 
bestemme graden af en investerings 
miljømæssige bæredygtighed.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/86

Ændringsforslag 86
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
for S&D-Gruppen

Betænkning A8-0175/2019
Bas Eickhout
Fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 12– litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) foranstaltninger, der vedtages af 
medlemsstaterne eller Unionen, og som 
pålægger markedsaktører krav vedrørende 
finansielle produkter eller 
virksomhedsobligationer, der 
markedsføres som miljømæssigt 
bæredygtige.

a) foranstaltninger, der vedtages af 
medlemsstaterne eller Unionen, og som 
pålægger relevante markedsaktører 
bæredygtighedsrelaterede krav vedrørende 
finansielle produkter eller 
virksomhedsobligationer

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/87

Ændringsforslag 87
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
for S&D-Gruppen

Betænkning A8-0175/2019
Bas Eickhout
Fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) deltagere på det finansielle 
marked, som udbyder andre finansielle 
produkter, undtagen hvis:
i. de fremlægger forklaringer underbygget 
af rimelige beviser, som de relevante 
kompetente myndigheder anser for 
tilfredsstillende, for at de økonomiske 
aktiviteter, der finansieres af deres 
finansielle produkter, ikke har nogen 
væsentlig indvirkning med hensyn til 
bæredygtighed i henhold til de i artikel 3 
og 3a omhandlede tekniske 
screeningskriterier, i hvilket tilfælde 
bestemmelserne i kapitel II og III ikke 
finder anvendelse; sådanne oplysninger 
skal fremgå af prospektet eller
ii. deltageren på det finansielle marked 
erklærer i sit prospekt, at det pågældende 
finansielle produkt ikke forfølger 
bæredygtighedsmål, og at der er en øget 
risiko for, at produktet støtter økonomiske 
aktiviteter, som i henhold til denne 
forordning ikke anses for at være 
bæredygtige.
2a. Kriterierne i Artikel 1, stk. 1 anvendes 
på en forholdsmæssig måde, idet 
urimeligt store administrative byrder 
undgås, og idet der ved hjælp af 
forenklede foranstaltninger for små og 
ikke-komplekse enheder tages hensyn til 
beskaffenheden, størrelsen og 



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

DA Forenet i mangfoldighed DA

kompleksiteten af deltagerne på det 
finansielle marked og kreditinstitutterne i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 4, stk. 2d.
2b. Kriterierne i denne artikels første 
stykke kan anvendes til det formål, der er 
omhandlet i dette stykke, af virksomheder, 
der ikke er omfattet af artikel 1, stk. 2, 
eller med hensyn til andre finansielle 
instrumenter end dem, der er fastlagt i 
artikel 2, på frivillig basis.
2c. Kommissionen vedtager en delegeret 
retsakt med henblik på at præcisere de 
oplysninger, som deltagere på det 
finansielle marked skal indgive til de 
relevante kompetente myndigheder med 
henblik på stk. 2, litra a).

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/88

Ændringsforslag 88
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
for S&D-Gruppen

Betænkning A8-0175/2019
Bas Eickhout
Fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) "deltagere på det finansielle 
marked" som defineret i artikel 2, litra a), i 
[Kommissionens forslag til forordning om 
oplysninger vedrørende bæredygtige 
investeringer og risici for bæredygtigheden 
og om ændring af direktiv (EU) 
2016/2341].

b) "deltagere på det finansielle 
marked": en af følgende aktører som 
defineret i artikel 2, litra a), i 
[Kommissionens forslag til forordning om 
oplysninger vedrørende bæredygtige 
investeringer og risici for bæredygtigheden 
og om ændring af direktiv (EU) 
2016/2341], herunder:
i) et forsikringsselskab, herunder dem der 
udbyder IBIP'er, en FAIF, et 
investeringsselskab, der yder 
porteføljepleje, en IORP eller en udbyder 
af et pensionsprodukt
ii) en forvalter af en kvalificeret 
venturekapitalfond, der er registreret i 
overensstemmelse med artikel 14 i 
forordning (EU) nr. 345/2013
iii) en forvalter af en kvalificeret social 
iværksætterfond, der er registreret i 
overensstemmelse med artikel 15 i 
forordning (EU) nr. 346/2013
iv) et investeringsinstituts 
administrationsselskab
v) et kreditinstitut som defineret i artikel 
4, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) 
nr. 575/2013 som defineret i 
[Publikationskontoret: Indsæt henvisning 
til den relevante artikel i forordning (EU) 
nr. 575/2013]
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vi) en udsteder i henhold til 
prospektdirektivet 2003/71/EF og 
prospektforordningen (EU) nr. 
2017/1129, som ikke er omfattet af punkt 
i) til iv)
ba) "forsikringsselskab": et 
forsikringsselskab, der er tilladt i henhold 
til artikel 18 i direktiv 2009/138/EF eller 
som defineret i artikel 13, stk. 1, i direktiv 
2009/138/EF, og som udbyder 
forsikringsdækning til en virksomhed.

Or. en


