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21.3.2019 A8-0175/79

Grozījums Nr. 79
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
S&D grupas vārdā

Ziņojums A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Regulējuma izveide ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Līguma par Eiropas Savienību 
3. panta 3. punkta mērķis ir izveidot 
iekšējo tirgu, kura darbība ir vērsta uz 
Eiropas ilgtspējīgu attīstību, kuras pamatā 
ir līdzsvarota ekonomiskā izaugsme, augsts 
aizsardzības līmenis un vides kvalitātes 
uzlabošana.

(1) Līguma par Eiropas Savienību 
3. panta 3. punkta mērķis ir izveidot 
iekšējo tirgu, kura darbība ir vērsta uz 
Eiropas ilgtspējīgu attīstību, kuras pamatā 
ir līdzsvarota ekonomiskā izaugsme, 
sociāls progress, augsts aizsardzības 
līmenis un vides kvalitātes uzlabošana.

Or. en



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

LV Vienoti daudzveidībā LV

21.3.2019 A8-0175/80

Grozījums Nr. 80
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
S&D grupas vārdā

Ziņojums A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Regulējuma izveide ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Komisija 2018. gada martā 
publicēja Rīcības plānu: igtspējīgas 
izaugsmes finansēšana25, tajā nosakot 
vērienīgu un visaptverošu stratēģiju 
ilgtspējīgam finansējumam. Viens no 
mērķiem, kas noteikts šajā rīcības plānā, ir 
pārorientēt kapitāla plūsmas ilgtspējīgam 
ieguldījumam, lai sasniegtu ilgtspējīgu un 
iekļaujošu izaugsmi. Vienotas 
klasifikācijas sistēmas izveide ilgtspējīgām 
darbībām ir svarīgākā un neatliekamākā 
rīcības plānā paredzētā rīcība. Rīcības 
plānā atzīts, ka tam, lai kapitāla plūsmas 
pārvirzītu ilgtspējīgākām darbībām, pamatā 
jābūt kopīgai izpratnei par to, ko nozīmē 
“ilgtspējīgs”. Pirmkārt, skaidriem 
norādījumiem par darbībām, kas sekmē 
vides mērķu sasniegšanu, būtu jāpalīdz 
informēt ieguldītājus par ieguldījumiem, no 
kuriem tiek finansētas ekoloģiski 
ilgtspējīgas saimnieciskās darbības. 
Turpmākus norādījumus par darbībām, 
kas sekmē citus ilgtspējas mērķus, tajā 
skaitā sociālos mērķus, var izstrādāt 
vēlākā posmā.

(6) Komisija 2018. gada martā 
publicēja Rīcības plānu: igtspējīgas 
izaugsmes finansēšana25, tajā nosakot 
vērienīgu un visaptverošu stratēģiju 
ilgtspējīgam finansējumam. Viens no 
mērķiem, kas noteikts šajā rīcības plānā, ir 
pārorientēt kapitāla plūsmas ilgtspējīgam 
ieguldījumam, lai sasniegtu ilgtspējīgu un 
iekļaujošu izaugsmi. Vienotas 
klasifikācijas sistēmas un ilgtspējības 
pakāpes konstatēšanas indikatoru izveide 
darbībām ir svarīgākā un neatliekamākā 
rīcības plānā paredzētā rīcība. Rīcības 
plānā atzīts, ka tam, lai kapitāla plūsmas 
pārvirzītu ilgtspējīgākām darbībām, pamatā 
jābūt kopīgai, holistiskai izpratnei par 
saimniecisko darbību un ieguldījumu 
ietekmi uz vides ilgtspēju un resursu 
efektivitāti. Pirmkārt, skaidriem 
norādījumiem par darbībām, kas sekmē 
vides mērķu sasniegšanu, būtu jāpalīdz 
informēt ieguldītājus par ieguldījumiem, no 
kuriem tiek finansētas saimnieciskās 
darbības atbilstīgi to ilgtspējības pakāpei. 
Atzīstot ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus 
un Eiropadomes 2017. gada 20. jūnijs 
secinājumus, būtu arī jāizstrādā papildu 
norādījumi par darbībām, kas veicina citus 
ilgtspējības mērķus, tostarp sociālos un 
pārvaldības mērķus, tādējādi pilnībā, 
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saskaņoti, visaptveroši, integrēti un 
efektīvi īstenojot 2030. gada programmu.

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

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/81

Grozījums Nr. 81
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
S&D grupas vārdā

Ziņojums A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Regulējuma izveide ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Eiropas Parlaments, Padome un 
Komisija 2017. gada novembrī izsludināja 
un parakstīja Eiropas Sociālo tiesību 
pīlāru, atbalstot Eiropu, kas risina 
bezdarba, nabadzības un diskriminācijas 
problēmas, un sniedzot vienlīdzīgas 
iespējas jauniešiem un neaizsargātām 
personām. Pīlāra vispusīgu un dziļu 
īstenošanu var atvieglot, padarot finanšu 
plūsmas saskanīgas ar šādu virzību. Šajā 
sakarā saimnieciskās darbības, kas 
veicina vienlīdzīgu piekļuvi tādiem 
būtiskiem pakalpojumiem kā pārtika, 
veselība, izglītība un apmācība, sociālā 
aizsardzība, mājokļi, būtiski 
pamatpakalpojumi, kā arī sociālās 
ekonomikas un sociālo uzņēmumu 
veicināšana, būtu jāuzskata par 
sabiedrības ieguldījumu ES 
visaptverošajos sociālajos mērķos, kas 
noteikti Līgumos, un jo īpaši jāveicina 
mērķi samazināt nabadzību un 
nevienlīdzību, un tādēļ tiem būtu jāgūst 
labums no saskaņota ES sistēmas, ar kuru 
nosaka, saskaņā ar kādi nosacījumiem 
konkrēta saimnieciskā darbība būtu 
jāuzskata par tādu, kas būtiski veicina 
sociālos mērķus.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/82

Grozījums Nr. 82
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
S&D grupas vārdā

Ziņojums A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Regulējuma izveide ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai izvairītos no kaitējuma 
radīšanas patērētāju interesēm, fondu 
pārvaldniekiem un institucionālajiem 
ieguldītājiem, kas piedāvā finanšu 
produktus kā ekoloģiski ilgtspējīgus, būtu 
jāatklāj informācija par to, kā un kādā 
mērā kritēriji ekoloģiski ilgtspējīgām 
saimnieciskām darbībām ir izmantoti, lai 
noteiktu ieguldījumu ekoloģisko ilgtspēju. 
Atklātajai informācijai būtu jāveicina 
ieguldītāju izpratne par ieguldījuma daļu, 
kas finansē ekoloģiski ilgtspējīgas 
saimnieciskās darbības, kā procentuālu 
daļu no visām saimnieciskajām darbībām 
un tādējādi ieguldījuma ekoloģiskās 
ilgtspējas pakāpi. Komisijai būtu jāprecizē 
informācija, kura jāatklāj šajā nolūkā. Šai 
informācijai būtu jārada iespēja valstu 
kompetentajām iestādēm viegli pārbaudīt 
atbilstību informācijas atklāšanas 
pienākumam un ieviest šo pienākumu 
saskaņā ar piemērojamiem valsts tiesību 
aktiem.

(16) Lai informētu privātos ieguldītājus 
un nodrošinātu patērētāju aizsardzību, 
fondu pārvaldniekiem un institucionālajiem 
ieguldītājiem, kuri piedāvā finanšu 
produktus kā vides ziņā ilgtspējīgus, būtu 
jāatklāj vides ilgtspējas pakāpe attiecībā uz 
ieguldījumiem un to ietekmi uz vidi. 
Atklātajai informācijai būtu jāveicina 
ieguldītāju izpratne par kritērijiem un 
rādītājiem, kas izmantoti, lai noteiktu 
ietekmi uz vidi, un ieguldījuma ekoloģiskās 
ilgtspējas pakāpi. Komisijai kā daļu no 
integrētās ziņošanas būtu jāprecizē 
informācija, kura jāatklāj revidētajos gada 
un pārvaldības ziņojumos šajā nolūkā, kā 
arī atklāto datu regularitāte, formāts un 
saņēmēji. Šādai informācijai būtu jārada 
iespēja valstu kompetentajām iestādēm — 
un vajadzības gadījumā EUI viegli 
pārbaudīt atbilstību informācijas atklāšanas 
pienākumam un ieviest šo pienākumu 
saskaņā ar piemērojamiem valsts un 
Savienības tiesību aktiem. Informācijas 
atklāšanas prasības būtu jābalsta uz 
darbu, ko veic Globālā ziņošanas 
iniciatīva un ANO atbildīgas ieguldīšanas 
principi. Komisijai būtu jānodrošina, ka 
jebkādas jaunas informācijas atklāšanas 
prasības papildina jau esošās prasības 
saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem 
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un nerada nevajadzīgu ziņošanas 
dublēšanos.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/83

Grozījums Nr. 83
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
S&D grupas vārdā

Ziņojums A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Regulējuma izveide ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Atgādinot Eiropas Parlamenta, 
Padomes un Komisijas kopējo apņemšanos 
ievērot principus, kas iekļauti Eiropas 
Sociālo tiesību pīlārā, atbalstot ilgtspējīgu 
un iekļaujošu izaugsmi un atzīstot 
starptautisko obligāto cilvēktiesību un 
darba tiesību un standartu nozīmi, 
atbilstībai obligātajiem aizsargpasākumiem 
vajadzētu būt nosacījumam, lai 
saimnieciskās darbības uzskatītu par 
ekoloģiski ilgtspējīgām. Šā iemesla dēļ 
saimnieciskās darbības būtu jāuzskata par 
ekoloģiski ilgtspējīgām tikai tādā 
gadījumā, kad tās tiek veiktas, ievērojot 
Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) 
deklarāciju par pamattiesībām un 
pamatprincipiem darbā un astoņas SDO 
pamata konvencijas. SDO pamata 
konvencijas nosaka cilvēktiesības un darba 
tiesības, kas uzņēmumiem ir jāievēro. 
Vairāki no šiem starptautiskajiem 
standartiem ir iekļauti arī Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā, jo īpaši 
verdzības un piespiedu darba aizliegums un 
nediskriminēšanas princips. Šie obligātie 
aizsargpasākumi neskar stingrāku prasību 
piemērošanu vajadzības gadījumā videi, 
veselībai, drošībai un sociālajai ilgtspējai, 
kas noteikta Savienības tiesību aktos.

(21) Atgādinot Eiropas Parlamenta, 
Padomes un Komisijas kopējo apņemšanos 
ievērot principus, kas iekļauti Eiropas 
Sociālo tiesību pīlārā, atbalstot ilgtspējīgu 
un iekļaujošu izaugsmi un atzīstot 
starptautisko obligāto cilvēktiesību un 
darba tiesību un standartu nozīmi, 
atbilstībai obligātajiem aizsargpasākumiem 
vajadzētu būt nosacījumam, lai 
saimnieciskās darbības uzskatītu par 
ekoloģiski ilgtspējīgām. Šā iemesla dēļ 
saimnieciskās darbības būtu jāuzskata par 
vides ziņā ilgtspējīgām, vienīgi gadījumā, 
ja tās tiek veiktas, ievērojot Starptautiskās 
Darba organizācijas (SDO) deklarāciju par 
pamattiesībām un principiem darbā un 
astoņas SDO pamatkonvencijas, kā arī 
ievērojot Starptautisko cilvēktiesību hartu, 
ES Pamattiesību hartu, ANO 
uzņēmējdarbības un cilvēktiesību 
pamatprincipus un ESAO 
Pamatnostādnes par starptautiskiem 
uzņēmumiem un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas atbildīgas ieguldīšanas 
principus. Ieguldītājiem būtu jāņem vērā 
arī ESAO Pienācīgas rūpības vadlīnijas 
atbildīgai darījumdarbībai (2018. gads). 
Pienācīga rūpība šajā kontekstā ir 
procedūras, ko uzņēmumi veic, lai 
noteiktu, novērstu, mazinātu ilgtspējas 
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riskus un uzņemtos atbildību par tiem, kā 
noteikts [PB: ievietot atsauci uz regulu 
par informācijas atklāšanu saistībā ar 
ilgtspējīgiem ieguldījumiem un ilgtspējas 
riskiem un tās I pielikumu]. SDO pamata 
konvencijas nosaka cilvēktiesības un darba 
tiesības, kas uzņēmumiem ir jāievēro. 
Vairāki no šiem starptautiskajiem 
standartiem ir iekļauti arī Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā, jo īpaši 
verdzības un piespiedu darba aizliegums un 
nediskriminēšanas princips. Šie obligātie 
aizsargpasākumi neskar stingrāku prasību 
piemērošanu vajadzības gadījumā videi, 
veselībai, drošībai un sociālajai ilgtspējai, 
kas noteikta Savienības tiesību aktos.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/84

Grozījums Nr. 84
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
S&D grupas vārdā

Ziņojums A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Regulējuma izveide ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Lai konkretizētu šajā regulā 
noteiktās prasības un jo īpaši izveidotu un 
atjauninātu detalizētus un kalibrētus 
tehniskās pārbaudes kritērijus dažādām 
saimnieciskajām darbībām attiecībā uz to, 
kas veido būtisku labumu un ievērojamu 
kaitējumu vides mērķiem, pilnvaras 
pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai, ievērojot informāciju, 
kas nepieciešama, lai atbilstu 4. panta 
3. punktā noteiktajam informācijas 
atklāšanas pienākumam, un tehniskās 
pārbaudes kritērijiem, kas minēti 6. panta 
2. punktā, 7. panta 2. punktā, 8. panta 
2. punktā, 9. panta 2. punktā, 10. panta 
2. punktā un 11. panta 2. punktā. Ir īpaši 
būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas 
darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tajā 
skaitā ekspertu līmenī, un lai minētās 
apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar 
principiem, kas noteikti 2016. gada 
13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu. Lai deleģēto aktu 
sagatavošanā nodrošinātu vienlīdzīgu 
dalību, Eiropas Parlamentam un Padomei 
būtu jāsaņem visi dokumenti vienlaicīgi ar 
dalībvalstu ekspertiem, un Eiropas 
Parlamenta un Padomes ekspertiem 
vajadzētu būt sistemātiskai piekļuvei 

(33) Lai konkretizētu šajā regulā 
noteiktās prasības un jo īpaši izveidotu un 
atjauninātu detalizētus un kalibrētus 
tehniskās pārbaudes kritērijus un 
indikatorus dažādām saimnieciskajām 
darbībām attiecībā uz to, kas veido būtisku 
labumu un ievērojamu kaitējumu vides 
mērķiem, pilnvaras pieņemt aktus saskaņā 
ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 
290. pantu būtu jādeleģē Komisijai, 
ievērojot informāciju, kas nepieciešama, lai 
atbilstu 4. panta 3. punktā noteiktajam 
informācijas atklāšanas pienākumam, un 
tehniskās pārbaudes kritērijiem, kas minēti 
6. panta 2. punktā, 7. panta 2. punktā, 
8. panta 2. punktā, 9. panta 2. punktā, 
10. panta 2. punktā un 11. panta 2. punktā 
un 12. panta 2. punktā, kā arī 
specifikācijām attiecībā uz obligātajiem 
aizsardzības pasākumiem, kas noteiktas 
13. panta 3. punktā. Ir īpaši būtiski, lai 
Komisija, veicot sagatavošanas darbus, 
rīkotu atbilstīgas publiskās apspriešanās, 
tajā skaitā ekspertu līmenī, un lai minētās 
apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar 
principiem, kas noteikti 2016. gada 
13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu. Lai deleģēto aktu 
sagatavošanā nodrošinātu vienlīdzīgu 
dalību, Eiropas Parlamentam un Padomei 
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Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, 
kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

būtu jāsaņem visi dokumenti vienlaicīgi ar 
dalībvalstu ekspertiem, un Eiropas 
Parlamenta un Padomes ekspertiem 
vajadzētu būt sistemātiskai piekļuvei 
Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, 
kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/85

Grozījums Nr. 85
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
S&D grupas vārdā

Ziņojums A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Regulējuma izveide ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī regula paredz kritērijus, lai 
noteiktu, vai saimnieciskā darbība ir 
ekoloģiski ilgtspējīga, ar mērķi noteikt 
ieguldījuma ekoloģisko ilgtspēju.

1. Šī regula paredz kritērijus, lai 
noteiktu saimnieciskās darbības ietekmes 
uz vidi un ilgtspējības pakāpi nolūkā 
konstatēt, vai tā ir ekoloģiski ilgtspējīga, ar 
mērķi noteikt tāda ieguldījuma ilgtspēju 
vides ziņā.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/86

Grozījums Nr. 86
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
S&D grupas vārdā

Ziņojums A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Regulējuma izveide ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) dalībvalstu vai Savienības 
pieņemtajiem pasākumiem, kuri nosaka 
jebkādas prasības tirgus dalībniekiem 
attiecībā uz finanšu produktiem vai 
uzņēmumu obligācijām, ko tirgo kā 
ekoloģiski ilgtspējīgas;

(a) dalībvalstu vai Savienības 
pieņemtajiem pasākumiem, kuri nosaka 
jebkādas ar ilgtspēju saistītas prasības 
attiecīgajiem tirgus dalībniekiem attiecībā 
uz finanšu produktiem vai uzņēmumu 
obligācijām, ko tirgo kā vides ziņā 
ilgtspējīgas.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/87

Grozījums Nr. 87
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
S&D grupas vārdā

Ziņojums A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Regulējuma izveide ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (new)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) finanšu tirgus dalībniekiem, kas 
piedāvā finanšu produktus, izņemot, ja:
i. tie piedāvā paskaidrojumus, kuri 
pamatoti ar attiecīgās kompetentās 
iestādes akceptētu saprātīgu pierādījumu 
par to, ka finanšu tirgus dalībnieks sniedz 
paskaidrojumus, ka saskaņā ar 3. un 3.a 
pantā minētajiem tehniskās pārbaudes 
kritērijiem saimnieciskajām darbībām, ko 
finansē no tā finanšu produktiem, nav 
būtiskas ietekmes uz ilgtspēju — šādā 
gadījumā II un III nodaļas noteikumus 
nepiemēro; šādu informāciju tas iekļauj 
savā prospektā;
ii. finanšu tirgus dalībnieks savā 
prospektā deklarē, ka attiecīgais finanšu 
produkts neatbilst ilgtspējas mērķiem un 
ka produkts ir pakļauts palielinātam 
riskam, ka ar to atbalstīs saimnieciskās 
darbības, kas saskaņā ar šo regulu nav 
uzskatāmas par ilgtspējīgām.
2.a Regulas 1. panta 1. punktā minētos 
kritērijus piemēro samērīgi, izvairoties no 
pārmērīga administratīvā sloga un ņemot 
vērā finanšu tirgus dalībnieku un 
kredītiestāžu veidu, apmēru un 
sarežģītību, mazām un nesarežģītām 
struktūrām piemērojot vienkāršotus 
noteikumus saskaņā ar 4. panta 2.d 
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punkta noteikumiem.
2.b Šā panta 1. punktā minētos kritērijus 
šajā punktā minētajam mērķim var 
brīvprātīgi izmantot uzņēmumi, uz kuriem 
neattiecas šā panta 2. punkts, vai attiecībā 
uz citiem finanšu instrumentiem, kas nav 
1. panta 2. punktā definētie finanšu 
instrumenti.
2.c Komisija pieņem deleģētu aktu, lai 
precizētu informāciju, ko finanšu tirgus 
dalībnieki iesniedz attiecīgajām 
kompetentajām iestādēm 2. punkta a) 
apakšpunkta nolūkā.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/88

Grozījums Nr. 88
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
S&D grupas vārdā

Ziņojums A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Regulējuma izveide ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) “finanšu tirgus dalībnieki” ir 
finanšu tirgus dalībnieki, kas definēti 
2. panta a) punktā [Komisijas priekšlikumā 
Regulai par informācijas atklāšanu saistībā 
ar ilgtspējīgiem ieguldījumiem un 
ilgtspējas riskiem un ar kuru groza 
Direktīvu (ES) 2016/2341];

(b) “finanšu tirgus dalībnieki” ir 
jebkurš no turpmāk minētajiem, kā 
definēts 2. panta a) punktā [Komisijas 
priekšlikumā Regulai par informācijas 
atklāšanu saistībā ar ilgtspējīgiem 
ieguldījumiem un ilgtspējas riskiem un ar 
kuru groza Direktīvu (ES) 2016/2341], 
tostarp:
i) apdrošināšanas sabiedrība, tostarp tā, 
kura piedāvā IBIP, AIFP, ieguldījumu 
sabiedrība, kas nodrošina portfeļa 
pārvaldības pakalpojumus, AKUI vai 
pensiju produkta piedāvātājs;
ii) kvalificēta riska kapitāla fonda 
pārvaldnieks, kas reģistrēts saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 345/2013 14. pantu;
iii) kvalificēta riska kapitāla fonda 
pārvaldnieks, kas reģistrēts saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 346/2013 15. pantu;
iv) PVKIU pārvaldības sabiedrība;
v) kredītiestāde, kas atbilst Regulas (ES) 
Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 
1) apakšpunkta definīcijai, kā noteikts 
[PB: ievietot atsauci uz Regulas (ES) 
Nr. 575/2013 attiecīgo pantu];
vi) emisiju emitents saskaņā ar Direktīvu 
2003/71/EK par prospektu un Regulu 
(ES) 2017/1129 par prospektu, uz kuru 
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neattiecas i)–v) punkts;
(ba) “apdrošināšanas sabiedrība” ir 
apdrošināšanas sabiedrība, kas 
apstiprināta saskaņā ar Direktīvas 
2009/138/EK 18. pantu, vai kā noteikts 
Direktīvas 2009/138/EK 13. panta 
1. punktā un kura nodrošina 
apdrošināšanas segumu uzņēmumam;

Or. en


