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21.3.2019 A8-0175/79

Amendamentul 79
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
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
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Articolul 3 alineatul (3) din Tratatul 
privind Uniunea Europeană are drept 
obiectiv instituirea unei piețe interne care 
să acționeze pentru dezvoltarea durabilă a 
Europei și să fie întemeiată, printre altele, 
pe o creștere economică echilibrată și pe un 
nivel înalt de protecție și de îmbunătățire a 
calității mediului.

(1) Articolul 3 alineatul (3) din Tratatul 
privind Uniunea Europeană are drept 
obiectiv instituirea unei piețe interne care 
să acționeze pentru dezvoltarea durabilă a 
Europei și să fie întemeiată, printre altele, 
pe o creștere economică echilibrată, pe 
progresul social și pe un nivel înalt de 
protecție și de îmbunătățire a calității 
mediului.
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21.3.2019 A8-0175/80

Amendamentul 80
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
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
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În martie 2018, Comisia și-a 
publicat planul de acțiune „Finanțarea 
creșterii durabile”25, care stabilește o 
strategie ambițioasă și cuprinzătoare 
privind finanțarea durabilă. Unul dintre 
obiectivele stabilite în acest plan de acțiune 
este reorientarea fluxurilor de capital către 
investiții durabile pentru a realiza o 
creștere durabilă și favorabilă incluziunii. 
Instituirea unui sistem de clasificare 
unificat pentru activitățile durabile este cea 
mai importantă și urgentă acțiune 
prevăzută în planul de acțiune. Planul de 
acțiune recunoaște că canalizarea fluxurilor 
de capital către activitățile mai durabile 
trebuie să se bazeze pe o înțelegere comună 
a semnificației calificativului „durabil”. 
Ca un prim pas, elaborarea unor orientări 
clare cu privire la activitățile despre care se 
consideră că ar contribui la obiectivele de 
mediu ar trebui să favorizeze informarea 
investitorilor în ceea ce privește investițiile 
care finanțează activitățile economice 
durabile din punctul de vedere al 
mediului. Orientări suplimentare privind 
activitățile care contribuie la alte obiective 
în materie de durabilitate, inclusiv la 
obiective sociale, pot fi elaborate într-o 
etapă ulterioară.

(6) În martie 2018, Comisia și-a 
publicat planul de acțiune „Finanțarea 
creșterii durabile”25, care stabilește o 
strategie ambițioasă și cuprinzătoare 
privind finanțarea durabilă. Unul dintre 
obiectivele stabilite în acest plan de acțiune 
este reorientarea fluxurilor de capital către 
investiții durabile pentru a realiza o 
creștere durabilă și favorabilă incluziunii. 
Instituirea unui sistem de clasificare 
unificat și a unor indicatori pentru 
identificarea gradului de durabilitate al 
activităților este cea mai importantă și 
urgentă acțiune prevăzută în planul de 
acțiune. Planul de acțiune recunoaște că 
canalizarea fluxurilor de capital către 
activitățile mai durabile trebuie să se 
bazeze pe o înțelegere comună, holistică a 
impactului activităților economice și 
investițiilor asupra durabilității ecologice 
și a eficienței resurselor. Ca un prim pas, 
elaborarea unor orientări clare cu privire la 
activitățile despre care se consideră că ar 
contribui la obiectivele de mediu ar trebui 
să favorizeze informarea investitorilor în 
ceea ce privește investițiile care finanțează 
activitățile economice în funcție de gradul 
lor de durabilitate. Recunoașterea 
obiectivelor de dezvoltare durabilă ale 
ONU și a concluziilor Consiliului 
European din 20 iunie 2017, orientări 
suplimentare privind activitățile care 
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contribuie la alte obiective în materie de 
durabilitate, inclusiv la obiective sociale și 
de guvernanță, ar trebui, de asemenea, 
elaborate, implementându-se astfel 
Agenda 2030 de manieră integrală, 
coerentă, cuprinzătoare, integrată și 
eficace.

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

Amendamentul 81
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
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
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) În noiembrie 2017, Parlamentul 
European, Consiliul și Comisia au 
proclamat și au semnat Pilonul european 
al drepturilor sociale, în favoarea unei 
Europe care să abordeze șomajul, sărăcia 
și discriminarea, oferindu-le șanse egale 
celor tineri și vulnerabili. O punere în 
aplicare cuprinzătoare și profundă a 
pilonului poate fi facilitată prin 
asigurarea concordanței dintre fluxurile 
financiare și un astfel de itinerar. Din 
această perspectivă, activitățile economice 
care promovează accesul echitabil la 
servicii esențiale cum ar fi hrana, 
sănătatea, educația și formarea, protecția 
socială, locuințele, servicii esențiale de 
bază, precum și economia socială și 
întreprinderile sociale ar trebui 
considerate contribuții societale la 
obiectivele sociale generale ale UE 
consacrate în tratate și, în special, la 
obiectivele de reducere a sărăciei și a 
inegalităților și ar trebui, prin urmare, să 
beneficieze de pe urma unui cadru 
armonizat în UE care să stabilească în ce 
condiții ar trebui să se considere că o 
activitate economică anume contribuie în 
mod substanțial la obiectivele sociale.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/82

Amendamentul 82
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
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
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru a evita prejudicierea 
intereselor consumatorilor, administratorii 
de fonduri și investitorii instituționali care 
oferă produse financiare ca fiind durabile 
din punctul de vedere al mediului ar trebui 
să divulge cum și în ce măsură criteriile 
pentru activitățile economice durabile din 
punctul de vedere al mediului sunt 
utilizate pentru determinarea durabilității 
de mediu a investițiilor. Informațiile 
divulgate ar trebui să le permită 
investitorilor să înțeleagă cota de investiții 
care finanțează activitățile economice 
durabile din punctul de vedere al mediului 
ca procent din toate activitățile economice 
și, astfel, gradul durabilității de mediu a 
investițiilor. Comisia ar trebui să specifice 
informațiile care trebuie divulgate în acest 
scop. Aceste informații ar trebui să permită 
autorităților naționale competente să 
verifice cu ușurință conformitatea în raport 
cu obligația de divulgare și să asigure 
respectarea obligației respective în 
conformitate cu legislația națională 
aplicabilă.

(16) Pentru a informa investitorii 
individuali și a asigura protecția 
consumatorilor, administratorii de fonduri 
și investitorii instituționali care oferă 
produse financiare ca fiind durabile din 
punctul de vedere al mediului ar trebui să 
divulge gradul de durabilitate ecologică a 
investițiilor și impactul acestora asupra 
mediului. Informațiile divulgate ar trebui 
să le permită investitorilor să înțeleagă 
criteriile și indicatorii utilizați pentru 
identificarea impactului asupra mediului 
și gradul durabilității de mediu a 
investițiilor. Comisia ar trebui să specifice 
informațiile care trebuie divulgate în acest 
scop în rapoartele anuale și de 
administrare auditate, precum și 
frecvența, formatul și beneficiarii 
informațiilor divulgate, ca parte a 
raportării integrate. Aceste informații ar 
trebui să permită autorităților naționale 
competente și, atunci când este necesar, 
AES să verifice cu ușurință conformitatea 
în raport cu obligația de divulgare și să 
asigure respectarea obligației respective în 
conformitate cu legislația națională și a 
Uniunii aplicabilă. Cerințele de divulgare 
ar trebui să se sprijine pe lucrările 
Inițiativei de Raportare Globală și pe 
principiile ONU pentru investiții 
responsabile. Comisia ar trebui să 
garanteze că orice noi cerințe în materie 
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de divulgare le completează pe cele deja 
prevăzute în legislația existentă și nu 
conduc la o dublare inutilă a raportării.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/83

Amendamentul 83
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
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
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Reamintind angajamentul comun al 
Parlamentului European, al Consiliului și 
al Comisiei de a urmări principiile 
consacrate în Pilonul european al 
drepturilor sociale în sprijinul creșterii 
durabile și favorabile incluziunii și 
recunoscând importanța unor drepturi și 
standarde internaționale minime ale omului 
și ale lucrătorilor, respectarea unor garanții 
minime ar trebui să fie o condiție pentru ca 
activitățile economice să se califice drept 
durabile din punctul de vedere al mediului. 
Din acest motiv, activitățile economice ar 
trebui să se califice drept durabile din 
punctul de vedere al mediului doar în cazul 
în care sunt efectuate prin respectarea 
Declarației cu privire la principiile și 
drepturile fundamentale la locul de muncă 
și a celor opt convenții de bază ale 
Organizației Internaționale a Muncii 
(„OIM”). Convențiile de bază ale OIM 
definesc drepturile omului și drepturile 
lucrătorilor pe care trebuie să le respecte 
întreprinderile. Mai multe dintre aceste 
standarde internaționale sunt consacrate și 
în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, în special interzicerea sclaviei și 
a muncii forțate, precum și principiul 
nediscriminării. Garanțiile minime 
respective nu aduc atingere aplicării unor 
cerințe mai stricte privind mediul, 
sănătatea, siguranța și durabilitatea socială, 

(21) Reamintind angajamentul comun al 
Parlamentului European, al Consiliului și 
al Comisiei de a urmări principiile 
consacrate în Pilonul european al 
drepturilor sociale în sprijinul creșterii 
durabile și favorabile incluziunii și 
recunoscând importanța unor drepturi și 
standarde internaționale minime ale omului 
și ale lucrătorilor, respectarea unor garanții 
minime ar trebui să fie o condiție pentru ca 
activitățile economice să se califice drept 
durabile din punctul de vedere al mediului. 
Din acest motiv, activitățile economice ar 
trebui să se califice drept durabile din 
punctul de vedere al mediului doar în cazul 
în care sunt efectuate prin respectarea 
Declarației cu privire la principiile și 
drepturile fundamentale la locul de muncă 
și a celor opt convenții de bază ale 
Organizației Internaționale a Muncii 
(„OIM”), precum și respectând Carta 
Internațională a Drepturilor Omului, 
Carta drepturilor fundamentale a UE, 
Principiile directoare ale ONU privind 
afacerile și drepturile omului, Liniile 
directoare ale OECD privind societățile 
multinaționale și Principiile ONU pentru 
investiții responsabile. Investitorii ar 
trebui să țină cont și de Orientările OCDE 
privind diligența necesară pentru o 
conduită responsabilă în afaceri (2018). 
În acest context, diligența necesară 
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prevăzute în dreptul Uniunii, după caz. înseamnă procedurile pe care 
întreprinderile le efectuează pentru a 
identifica, a preveni, a combate și a lua în 
considerare riscurile în materie de 
durabilitate astfel cum sunt definite în 
[OP: a se introduce trimiterea la 
Regulamentul privind divulgările de 
informații referitoare la investițiile 
durabile și la riscurile în materie de 
durabilitate și la Anexa I la acesta]. 
Convențiile de bază ale OIM definesc 
drepturile omului și drepturile lucrătorilor 
pe care trebuie să le respecte 
întreprinderile. Mai multe dintre aceste 
standarde internaționale sunt consacrate și 
în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, în special interzicerea sclaviei și 
a muncii forțate, precum și principiul 
nediscriminării. Garanțiile minime 
respective nu aduc atingere aplicării unor 
cerințe mai stricte privind mediul, 
sănătatea, siguranța și durabilitatea socială, 
prevăzute în dreptul Uniunii, după caz.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/84

Amendamentul 84
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
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
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) În vederea specificării cerințelor 
stabilite în prezentul regulament și, în 
special, a stabilirii și a actualizării unor 
criterii tehnice de examinare detaliate și 
calibrate pentru diferite activități 
economice cu privire la ce constituie o 
contribuție substanțială și ce constituie 
prejudicii semnificative la adresa 
obiectivelor de mediu, competența de a 
adopta acte în conformitate cu articolul 290 
din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene ar trebui să fie delegată 
Comisiei în ceea ce privește informațiile 
necesare pentru a respecta obligația de 
divulgare prevăzută la articolul 4 
alineatul (3) și criteriile tehnice de 
examinare menționate la articolul 6 
alineatul (2), la articolul 7 alineatul (2), la 
articolul 8 alineatul (2), la articolul 9 
alineatul (2), la articolul 10 alineatul (2) și 
la articolul 11 alineatul (2). Este deosebit 
de important ca, în cursul lucrărilor sale 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți, și ca respectivele consultări să se 
desfășoare în conformitate cu principiile 
stabilite în Acordul interinstituțional 
privind o mai bună legiferare din 
13 aprilie 2016. Mai precis, pentru a 
asigura o participare egală la elaborarea 
actelor delegate, Parlamentul European și 
Consiliul ar trebui să primească toate 

(33) În vederea specificării cerințelor 
stabilite în prezentul regulament și, în 
special, a stabilirii și a actualizării unor 
criterii tehnice de examinare detaliate și 
calibrate și a unor indicatori pentru 
diferite activități economice cu privire la ce 
constituie o contribuție substanțială și ce 
constituie prejudicii semnificative la adresa 
obiectivelor de mediu, competența de a 
adopta acte în conformitate cu articolul 290 
din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene ar trebui să fie delegată 
Comisiei în ceea ce privește informațiile 
necesare pentru a respecta obligația de 
divulgare prevăzută la articolul 4 
alineatul (3) și criteriile tehnice de 
examinare menționate la articolul 6 
alineatul (2), la articolul 7 alineatul (2), la 
articolul 8 alineatul (2), la articolul 9 
alineatul (2), la articolul 10 alineatul (2), la 
articolul 11 alineatul (2), la articolul 11a 
alineatul (2) și la articolul 12 alineatul (2), 
precum și în specificațiile privind 
garanțiile minime prevăzute la articolul 
13 alineatul (3). Este deosebit de important 
ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, 
Comisia să organizeze consultări publice 
adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca 
respectivele consultări să se desfășoare în 
conformitate cu principiile stabilite în 
Acordul interinstituțional privind o mai 
bună legiferare din 13 aprilie 2016. Mai 
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documentele în același timp cu experții din 
statele membre, iar experții Parlamentului 
European și ai Consiliului ar trebui să aibă 
în mod sistematic acces la reuniunile 
grupurilor de experți ale Comisiei 
însărcinate cu elaborarea actelor delegate.

precis, pentru a asigura o participare egală 
la elaborarea actelor delegate, Parlamentul 
European și Consiliul ar trebui să 
primească toate documentele în același 
timp cu experții din statele membre, iar 
experții Parlamentului European și ai 
Consiliului ar trebui să aibă în mod 
sistematic acces la reuniunile grupurilor de 
experți ale Comisiei însărcinate cu 
elaborarea actelor delegate.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/85

Amendamentul 85
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
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 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prezentul regulament instituie 
criterii pentru a determina dacă o activitate 
economică este durabilă din punctul de 
vedere al mediului în scopul stabilirii 
gradului durabilității de mediu a unei 
investiții.

1. Prezentul regulament instituie 
criterii pentru a determina gradul de 
impact asupra mediului și de durabilitate 
a unei activități economice în scopul 
stabilirii gradului durabilității de mediu a 
unei investiții.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/86

Amendamentul 86
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
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 1 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) măsurilor adoptate de statele 
membre sau de Uniune care stabilesc orice 
cerință aplicabilă actorilor de pe piață în 
ceea ce privește produsele financiare sau 
obligațiunile corporative care sunt 
comercializate ca fiind durabile din 
punctul de vedere al mediului.

(a) măsurilor adoptate de statele 
membre sau de Uniune care stabilesc orice 
cerință legată de durabilitate aplicabilă 
actorilor relevanți de pe piață în ceea ce 
privește produsele financiare sau 
obligațiunile corporative;

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/87

Amendamentul 87
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
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 1 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) participanților la piața financiară 
care oferă alte produse financiare, cu 
excepția următoarelor cazuri:
(i) participantul la piața financiară oferă, 
spre satisfacția autorităților competente, 
explicații susținute de dovezi rezonabile, 
care indică faptul că activitățile 
economice finanțate de produsele sale 
financiare nu au niciun impact 
semnificativ asupra durabilității, în 
conformitate cu criteriile tehnice de 
examinare menționate la articolele 3 și 
3a, caz în care nu se aplică dispozițiile de 
la capitolele II și III; Aceste informații 
sunt furnizate în prospectul său, sau
(ii) participantul la piața financiară 
declară în prospectul său că produsul 
financiar în cauză nu urmărește obiective 
de durabilitate și că produsul prezintă un 
risc crescut de sprijinire a activităților 
economice care nu sunt considerate 
durabile în temeiul prezentului 
regulament.
2a. Criteriile menționate la articolul 1 
alineatul (1) se aplică în mod 
proporțional, evitând sarcina 
administrativă excesivă și ținând seama 
de natura, de amploarea și de 
complexitatea participanților la piețele 
financiare și a instituțiilor de credit prin 
intermediul unor dispoziții simplificate 
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pentru entitățile mici și cu grad redus de 
complexitate, în conformitate cu articolul 
4 alineatul (2d).
2b. Criteriile menționate la alineatul (1) 
de la prezentul articol pot fi utilizate în 
scopul menționat în acest alineat de 
întreprinderi care nu sunt vizate de 
articolul 1 alineatul (2) sau cu privire la 
alte instrumente financiare decât cele 
definite la articolul 2, în mod voluntar.
2c. 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).

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/88

Amendamentul 88
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
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 2 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „participanți la piețele financiare” 
înseamnă participanții la piețele financiare 
astfel cum sunt definiți la articolul 2 
litera (a) din [propunerea Comisiei de 
regulament privind informările referitoare 
la investițiile durabile și riscurile legate de 
durabilitate și de modificare a Directivei 
(UE) 2016/2341];

(b) „participanți la piețele financiare” 
înseamnă oricare dintre următorii, astfel 
cum sunt definiți la articolul 2 litera (a) din 
[propunerea Comisiei de regulament 
privind informările referitoare la 
investițiile durabile și riscurile legate de 
durabilitate și de modificare a Directivei 
(UE) 2016/2341], inclusiv:

(i) o întreprindere de asigurare, inclusiv 
cele care oferă IBIP, un AFIA, o firmă de 
investiții care oferă servicii de administrare 
de portofolii, un IORP sau un furnizor al 
unui produs de pensii;

(ii) un administrator al unui fond cu 
capital de risc eligibil înregistrat în 
conformitate cu articolul 14 din 
Regulamentul (UE) nr. 345/2013;
(iii) un administrator al unui fond de 
antreprenoriat social eligibil înregistrat în 
conformitate cu articolul 15 din 
Regulamentul (UE) nr. 346/2013;
(iv) o societate de administrare a unui 
OPCVM;
(v) o instituție de credit, astfel cum este 
definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 
1 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, 
definite la [OP: a se introduce referința la 
articolul aplicabil] din Regulamentul 
(UE) nr. 575/2013;
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(vi) un emitent de emisiuni în temeiul 
Directivei 2003/71/CE privind prospectul 
și al Regulamentului (UE) 2017/1129 
privind prospectul care nu se încadrează 
la punctele (i)-(iv);
(ba) „întreprindere de asigurare” 
înseamnă o întreprindere de asigurare 
autorizată în conformitate cu articolul 18 
din Directiva 2009/138/CE sau astfel cum 
este definită la articolul 13 punctul 1 din 
Directiva 2009/138/CE, atunci când 
furnizează o asigurare unei întreprinderi;
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