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21.3.2019 A8-0175/89

Amendamentul 89
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 ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) „emitent” înseamnă un emitent 
cotat la bursă, astfel cum este definit la 
articolul 2 alineatul (1) litera (h) din 
Directiva 2003/71/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului1a și la articolul 
2 litera (h) din Regulamentul (UE) 
2017/1129 al Parlamentului European și 
a Consiliului1b;
_________________
1aDirectiva 2003/71/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 4 noiembrie 
2003 privind prospectul care trebuie 
publicat în cazul unei oferte publice de 
valori mobiliare sau pentru admiterea 
valorilor mobiliare la tranzacționare și de 
modificare a Directivei 2001/34/CE (JO 
L 345, 31.12.2003, p. 64).
1b Regulamentul (UE) 2017/1129 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 14 iunie 2017 privind prospectul care 
trebuie publicat în cazul unei oferte 
publice de valori mobiliare sau al 
admiterii de valori mobiliare la 
tranzacționare pe o piață reglementată, și 
de abrogare a Directivei 2003/71/CE (JO 
L 168, 30.6.2017, p. 12).
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RO Unită în diversitate RO

21.3.2019 A8-0175/90

Amendamentul 90
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 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 sau garantarea 
securității alimentare sau ambele;
(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 de bază esențiale, inclusiv la apă, 
salubrizare, 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) al 
prezentului articol prin stabilirea 
criteriilor tehnice de examinare bazate pe 
indicatori cu scopul de a determina 
condițiile în care se consideră că, în 
sensul prezentului regulament, o anumită 
activitate economică contribuie în mod 
substanțial la atingerea obiectivelor 
sociale;
(b) completării articolului 12 prin 
stabilirea criteriilor 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) de la prezentul alineat 
aduce daune semnificative unuia sau mai 
multora dintre obiectivele sociale sau de 
mediu.
3. Comisia stabilește criteriile tehnice de 
examinare bazate pe indicatori, astfel cum 
sunt menționate la alineatul (2) al 
prezentului articol, prin intermediul unui 
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 intrarea în vigoare a 
acestuia la 31 decembrie 2022.
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21.3.2019 A8-0175/91

Amendamentul 91
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 12 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul articolului 3 litera (b), se 
consideră că, ținând seama de întregul 
său ciclu de viață, o activitate economică 
aduce daune semnificative obiectivelor 
menționate la articolul 5 în cazul în care 
activitatea respectivă contravine în mod 
semnificativ principiilor consacrate în 
Pilonul european al drepturilor sociale.
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21.3.2019 A8-0175/92

Amendamentul 92
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 12 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolul 16 și cu 
cerințele prevăzute la articolul 14 în 
vederea completării prezentului 
regulament prin stabilirea criteriilor 
tehnice de examinare bazate pe indicatori 
și a principiului precauției cu scopul de a 
determina dacă se consideră că, în sensul 
literelor (a)-(f) de la primul paragraf al 
prezentului articol, o activitate economică 
are un impact negativ asupra mediului.
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21.3.2019 A8-0175/93

Amendamentul 93
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 13 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Garanțiile minime menționate la articolul 3 
litera (c) sunt proceduri aplicate de 
întreprinderea care desfășoară o activitate 
economică pentru a asigura respectarea 
principiilor și drepturilor stabilite în cele 
opt convenții fundamentale identificate în 
Declarația cu privire la principiile și 
drepturile fundamentale la locul de muncă 
a Organizației Internaționale a Muncii, și 
anume: dreptul de a nu fi supus muncii 
forțate, libertatea de asociere, dreptul 
lucrătorilor de se organiza, dreptul la 
negociere colectivă, egalitatea de 
remunerare între bărbați și femei pentru 
munca având o valoare egală, 
nediscriminarea în ceea ce privește 
oportunitățile și tratamentul legate de 
ocuparea forței de muncă și exercitarea 
profesiei, precum și dreptul de a nu fi 
supus exploatării prin muncă a copiilor.

Garanțiile minime menționate la articolul 3 
litera (c) sunt proceduri aplicate de 
întreprinderea care desfășoară o activitate 
economică pentru a asigura respectarea 
orientărilor OCDE privind întreprinderile 
multinaționale și a Principiilor directoare 
ale ONU privind afacerile și drepturile 
omului, inclusiv a principiilor și a 
drepturilor stabilite în cele opt convenții 
fundamentale identificate în Declarația cu 
privire la principiile și drepturile 
fundamentale la locul de muncă a 
Organizației Internaționale a Muncii și în 
Carta internațională a drepturilor omului.

2. Garanțiile minime menționate la 
articolul 3 litera (c) sunt puse în aplicare, 
depunând toate eforturile necesare în 
acest sens, de către întreprinderea care 
desfășoară o activitate economică prin 
aplicarea procedurilor privind obligația 
de diligență, în conformitate cu 
Principiile directoare ale ONU privind 
afacerile și drepturile omului și 
Orientările OCDE privind diligența 
necesară pentru o conduită responsabilă 
în afaceri (2018). În acest context, 
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obligația de diligență înseamnă procedura 
sau setul de proceduri pe care 
întreprinderile le urmează pentru a 
identifica, a preveni, a atenua și a raporta 
privind modul în care abordează impactul 
lor negativ potențial și real asupra 
drepturilor omului, inclusiv asupra 
drepturilor fundamentale ale lucrătorilor, 
în contextul activității economice 
desfășurate de acestea, al lanțurilor de 
aprovizionare și al relațiilor de afaceri.
3. Comisia este împuternicită să adopte un 
act delegat pentru a completa prezentul 
articol prin specificarea criteriilor în baza 
cărora să se stabilească dacă cerințele 
prevăzute la prezentul articol sunt 
respectate. La elaborarea actului delegat 
susmenționat, Comisia ține seama de 
principiile menționate la alineatele (1) și 
(2) . Comisia adoptă respectivul act 
delegat până la 31 decembrie 2020.
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21.3.2019 A8-0175/94

Amendamentul 94
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 17 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) oportunitatea extinderii domeniului 
de aplicare al prezentului regulament 
pentru a cuprinde alte obiective de 
durabilitate, în special obiective sociale;

(c) etapele care trebuie parcurse și, 
dacă este cazul, posibilitatea prezentării 
unei propuneri legislative în vederea 
extinderii domeniului de aplicare al 
prezentului regulament pentru a cuprinde 
alte obiective de durabilitate, în special 
obiective sociale, inclusiv criterii și 
indicatori specifici privind 
responsabilitatea socială a 
întreprinderilor și economia socială;

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/95

Amendamentul 95
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 17 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În termen de ... [6 luni de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament], Comisia prezintă un raport 
care conține un plan referitor la modul în 
care urmează să fie realizată evaluarea ce 
cuprinde obiectivele sociale, spre exemplu 
contribuția la combaterea inegalității, 
promovarea coeziunii sociale, integrarea 
socială și relațiile de muncă sau 
investițiile în capitalul uman sau în 
comunitățile dezavantajate din punct de 
vedere economic sau social.

Or. en


