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BG Единство в многообразието BG

20.3.2019 A8-0175/96

Изменение  96
Димитриос Пападимулис, Щефан Ек, Люк Минг Фланаган, Стелиос Кулоглу, 
Костас Хрисогонос
от името на групата GUE/NGL

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

Предложение за регламент
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1 Член 1

Предмет и обхват Предмет и обхват

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. 

2. Настоящият регламент се 
прилага за:

2. Настоящият регламент се 
прилага за:

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;

б) участниците на финансовите 
пазари, които предлагат финансови 
продукти като екологосъобразни 
инвестиции или инвестиции със сходни 
характеристики.

б) участниците на финансовите 
пазари, които предлагат финансови 
продукти като екологосъобразни 
инвестиции или инвестиции със сходни 
характеристики.

ба) участниците на финансовите 
пазари, които предлагат други 
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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 
параграф 1, се прилагат 
пропорционално, като се избягва 
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 2д).
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 параграф 2 от 
настоящия член, или по отношение 
на други финансови инструменти, 
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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) от 
настоящия член.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/97

Изменение 97
Димитриос Пападимулис, Щефан Ек, Люк Минг Фланаган, Стелиос Кулоглу, 
Костас Хрисогонос, Ане--Мари Миньор
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0175/2019
Бас Ейкхаут, Сирпа Пиетикяйнен
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 -а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-a) „устойчива инвестиция“ 
означава инвестиция, финансираща 
една или повече икономически 
дейности, които отговарят на 
екологичните, социалните и 
управленските цели; 

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/98

Изменение 98
Димитриос Пападимулис, Щефан Ек, Люк Минг Фланаган, Стелиос Кулоглу, 
Костас Хрисогонос
от името на групата GUE/NGL

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

Предложение за регламент
Член 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3а
За целите на установяването на 
степента на екологична устойчивост 
на дадена инвестиция, една 
икономическа дейност се счита за 
икономическа дейност със 
значително неблагоприятно 
въздействие върху околната среда, ако 
отговаря на някой от следните 
критерии: 
a) икономическата дейност 
поражда значителни вреди за някоя 
от екологичните цели, определени в 
член 5, в съответствие с член 12;
б) икономическата дейност 
отговаря на техническите критерии 
за проверка за вредни дейности, 
когато Комисията е определила 
такива технически критерии за 
проверка в съответствие с член 6, 
параграф 2, член 7, параграф 2, член 8, 
параграф 2, член 9, параграф 2, 
член 10, параграф 2, член 11, параграф 
2 и член 12, параграф 3.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/99

Изменение 99
Димитриос Пападимулис, Щефан Ек, Люк Минг Фланаган, Стелиос Кулоглу
от името на групата GUE/NGL

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

Предложение за регламент
Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6 Член 6

Съществен принос за смекчаване на 
изменението на климата

Съществен принос за смекчаване на 
изменението на климата

1. Счита се, че една икономическа 
дейност допринася съществено за 
смекчаване на изменението на климата, 
когато тази дейност допринася 
съществено за стабилизиране на 
концентрациите на парникови газове в 
атмосферата на ниво, което би 
предотвратило опасна антропогенна 
намеса върху климатичната система, 
чрез предотвратяване или намаляване на 
емисиите на парникови газове или 
повишаване на поглъщанията на 
парникови газове чрез някое от 
следните средства, в т.ч. чрез 
производствена или продуктова 
иновация:

1. Счита се, че една икономическа 
дейност допринася съществено за 
смекчаване на изменението на климата, 
когато тази дейност допринася 
съществено за стабилизиране на 
концентрациите на парникови газове в 
атмосферата на ниво, което би 
предотвратило опасна антропогенна 
намеса върху климатичната система, 
чрез предотвратяване или намаляване на 
емисиите на парникови газове или 
повишаване на поглъщанията на 
парникови газове чрез някое от 
следните средства, в т.ч. чрез 
производствена или продуктова 
иновация:

a) производство, съхранение или 
използване на енергия от възобновяеми 
източници или на неутрална по 
отношение на климата енергия (в т.ч. 
неутрална по отношение на въглерода 
енергия), включително чрез 
използването на иновативни технологии 
с потенциал за значителни бъдещи 
икономии или чрез подходящото 
подсилване на електроенергийната 

a) производство, съхранение, 
разпределение или използване на 
енергия от възобновяеми източници в 
съответствие с Директивата 
относно възобновяемата енергия, 
включително чрез използването на 
иновативни технологии с потенциал за 
значителни бъдещи икономии или чрез 
подходящото подсилване на 
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мрежа; електроенергийната мрежа;

б) повишаване на енергийната 
ефективност;

б) повишаване на 
енергоспестяването и 
ефективността във всички сектори, с 
изключение на производството на 
енергия чрез използването на твърди 
изкопаеми горива, и на всички етапи 
от енергийната верига, с цел 
намаляване на първичното и 
крайното енергийно потребление. 

в) подобряване на чистата или 
неутралната по отношение на климата 
мобилност;

в) подобряване на чистата или 
неутралната по отношение на климата 
мобилност;

г) преход към използването на 
възобновяеми материали;

г) преход към или увеличаване на 
използването на екологично устойчиви 
възобновяеми материали въз основа на 
цялостна оценка на жизнения цикъл и 
заменяне по-специално на 
материалите, основани на изкопаеми 
горива, което води до намаляване на 
емисиите на парникови газове в 
близко бъдеще;

е) постепенното премахване на 
антропогенните емисии на парникови 
газове, включително от изкопаеми 
горива;

е) постепенното премахване на 
антропогенните емисии на парникови 
газове;

еа) увеличаване на 
отстраняването на CO2 от 
атмосферата и неговото съхранение в 
естествените екосистеми, като 
например чрез залесяване, 
възстановяване на горите и 
регенеративно земеделие;

з) производство на чисти и 
ефективни горива от възобновяеми и 
неутрални по отношение на въглерода 
източници.

з) производство на чисти и 
ефективни горива от възобновяеми и 
неутрални по отношение на въглерода 
източници.

2. Комисията приема делегирани 
актове в съответствие с член 16 за:

2. Комисията приема делегирани 
актове в съответствие с член 16 за:

a) допълване на параграф 1 във 
връзка с установяването на технически 
критерии за проверка, определящи при 
какви обстоятелства се счита — за 
целите на настоящия регламент, че 

a) допълване на параграф 1 във 
връзка с установяването на технически 
критерии за проверка, основани на 
показатели, определящи при какви 
обстоятелства се счита — за целите на 
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дадена икономическа дейност 
допринася съществено за смекчаване на 
изменението на климата;

настоящия регламент, че дадена 
икономическа дейност допринася 
съществено за смекчаване на 
изменението на климата; тези 
технически критерии за проверка 
включват прагове за дейности по 
смекчаване на последиците в 
съответствие с целта за 
ограничаване на глобалното 
затопляне до значително под 2°C и 
продължаване на усилията за 
ограничаването му до 1,5°С над 
прединдустриалните равнища, както 
е предвидено в Парижкото 
споразумение;

б) допълване на член 12 във връзка 
с установяването на технически 
критерии за проверка — за всяка 
съответна екологична цел, определящи 
дали дадена икономическа дейност, по 
отношение на която са установени 
технически критерии за проверка в 
съответствие с буква а) от настоящия 
параграф, се счита — за целите на 
настоящия регламент, че нанася 
значителни вреди на една или повече от 
тези цели.

б) допълване на член 12 във връзка 
с установяването на технически 
критерии за проверка въз основа на 
показатели — за всяка съответна 
екологична цел, определящи дали 
дадена икономическа дейност, по 
отношение на която са установени 
технически критерии за проверка въз 
основа на показатели в съответствие с 
буква а) от настоящия параграф, се 
счита — за целите на настоящия 
регламент, че нанася значителни вреди 
на една или повече от тези цели.

3. Комисията изготвя техническите 
критерии за проверка, посочени в 
параграф 2, в един делегиран акт, като 
взема предвид установените в член 14 
изисквания.

3. Комисията изготвя техническите 
критерии за проверка въз основа на 
показатели, посочени в параграф 2, в 
един делегиран акт, като взема предвид 
установените в член 14 изисквания.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/100

Изменение 100
Димитриос Пападимулис, Щефан Ек, Люк Минг Фланаган, Стелиос Кулоглу, 
Костас Хрисогонос, Ане-Мари Миньор
от името на групата GUE/NGL

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

Предложение за регламент
Член 11 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11a
1. Счита се, че дадена 
икономическа дейност допринася 
съществено за постигането на 
социалните цели чрез някое от 
следните средства:
a) насърчаване на справедлив 
достъп до финансово достъпни, 
безопасни, достатъчни и питателни 
храни и/или гарантиране на 
продоволствената сигурност;
б) насърчаване на справедлив 
достъп до здравни услуги и всеобщо 
здравно осигуряване;
в) насърчаване на справедлив 
достъп до образование и обучение;
г) насърчаване на справедлив 
достъп до социална закрила;
д) насърчаване на справедлив 
достъп до подходящо и финансово 
достъпно жилищно настаняване;
е) насърчаване на справедлив 
достъп до съществени основни услуги, 
включително водоснабдяване, 
канализация, енергия, транспорт, 
финансови услуги и цифрова 
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комуникация;
ж) подпомагане на развитието на 
организациите на социалната 
икономика и социалните 
предприятия.
2. Комисията приема делегиран 
акт в съответствие с член 16 за:
a) допълване на параграф 1 във 
връзка с установяването на 
технически критерии за проверка въз 
основа на показатели, определящи при 
какви обстоятелства може да се 
счита, за целите на настоящия 
регламент, че дадена икономическа 
дейност допринася съществено за 
реализирането на социалните цели; 
б) допълване на член 12 за 
установяване на технически 
критерии за проверка въз основа на 
показатели за всяка съответна 
социална или екологична цел, 
определящи дали за дадена 
икономическа дейност, по отношение 
на която са установени технически 
критерии за проверка съгласно буква 
а) от настоящия параграф, може да 
се счита, за целта на настоящия 
регламент, че нанася значителни 
вреди на една или повече социални или 
екологични цели.
3. Комисията изготвя 
техническите критерии за проверка 
въз основа на показателите, посочени 
в параграф 2, в един делегиран акт, 
като взема предвид установените в 
член 14 изисквания.
4. Комисията приема делегирания 
акт по параграф 2 до 1 юли 2022 г., с 
цел да се осигури влизането му в сила 
на 31 декември 2022 г.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/101

Изменение 101
Димитриос Пападимулис, Щефан Ек, Люк Минг Фланаган, Стелиос Кулоглу, 
Костас Хрисогонос
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0175/2019
Бас Ейкхаут, Сирпа Пиетикяйнен
Създаване на рамка за насърчаване на инвестициите в устойчиво развитие
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Предложение за регламент
Член 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12 Член 12

Значителни вреди за екологичните цели Значителни вреди за екологичните цели

За целите на член 3, буква б) се счита, 
че икономическа дейност причинява 
значителни вреди на:

1. За целите на член 3, буква б) и 
член 3а, се счита, че дадена 
икономическа дейност, като се взема 
предвид целият ѝ жизнен цикъл, 
причинява значителни вреди на:

a)  смекчаването на последиците от 
изменението на климата, когато тази 
дейност води до значителни емисии на 
парникови газове;

a) смекчаването на последиците от 
изменението на климата, когато тази 
дейност води до значителни емисии на 
парникови газове;

б) адаптирането към изменението 
на климата, когато тази дейност води до 
по-тежки отрицателни последици от 
сегашния и очаквания бъдещ климат в 
рамките на и извън естествената и 
застроената среда, където се 
осъществява тази дейност;

б) адаптирането към изменението 
на климата, когато тази дейност води до 
по-тежки отрицателни последици от 
сегашния и очаквания бъдещ климат в 
рамките на и извън естествената и 
застроената среда, където се 
осъществява тази дейност;

в)  устойчивото използване и 
опазването на водните и морските 
ресурси, когато тази дейност оказва 
значително неблагоприятно въздействие 
върху доброто състояние на водите на 
Съюза, включително сладките води, 
преходните води и крайбрежните води, 
или върху доброто екологично 

в) устойчивото използване и 
опазването на водните и морските 
ресурси, когато тази дейност оказва 
значително неблагоприятно въздействие 
върху доброто състояние на водите на 
Съюза, включително сладките води, 
преходните води и крайбрежните води, 
или върху доброто екологично 
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състояние на морските води на Съюза; състояние на морските води на Съюза, в 
съответствие с Директива 
2000/60/EО за установяване на рамка 
за действията на Общността в 
областта на политиката за водите;

г) кръговата икономика и 
предотвратяването на образуването и 
рециклирането на отпадъците, когато 
тази дейност води до значителна 
неефективност при използването на 
материали на един или повече етапи от 
жизнения цикъл на продуктите, 
включително по отношение на 
трайността и на възможностите за 
поправка, за осъвременяване, за 
повторна употреба или за рециклиране 
на продуктите; или когато тази дейност 
води до значително увеличение на 
образуването, изгарянето или 
депонирането на отпадъци;

г) кръговата икономика и 
предотвратяването на образуването и 
рециклирането на отпадъците, когато 
тази дейност води до значителна 
неефективност при използването на 
материали и ресурси, като например 
енергия от невъзобновяеми 
източници, суровини, вода и земя, 
пряко или непряко на различни етапи 
от жизнения цикъл на продуктите, 
включително неефективност, 
свързана с характеристики, целящи 
да ограничат жизнения цикъл на 
продуктите, включително по 
отношение на трайността и на 
възможностите за поправка, за 
осъвременяване, за повторна употреба 
или за рециклиране на продуктите; или 
когато тази дейност води до значително 
увеличение на образуването, изгарянето 
или депонирането на отпадъци; 

д) предотвратяването и контрола на 
замърсяването, когато тази дейност води 
до значително увеличение на емисиите 
на замърсители във въздуха, водата и 
почвата в сравнение с положението 
преди започването на дейността;

д) предотвратяването и контрола на 
замърсяването, когато тази дейност води 
до значително увеличение на емисиите 
на замърсители във въздуха, водата и 
почвата в сравнение с положението 
преди започването на дейността;

е) здравите екосистеми, когато тази 
дейност оказва значително 
неблагоприятно въздействие върху 
доброто състояние на екосистемите.

е) здравите екосистеми, когато тази 
дейност оказва значително 
неблагоприятно въздействие върху 
доброто състояние и устойчивостта 
на екосистемите, включително 
биологичното разнообразие и 
земеползването.

1а. За целите на член 3, буква б) и 
член 3а, като се вземе предвид целият 
жизнен цикъл на една икономическа 
дейност, тя може да се разглежда 
като засягаща сериозно целите, 
посочени в член 5, когато накърнява в 
значителна степен принципите, 
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съставляващи Европейския стълб на 
социалните права.
2. Когато една икономическа 
дейност се оценява спрямо 
критериите по параграф 1, букви а) – 
е) от настоящия член, се вземат 
предвид въздействието на самата 
дейност върху околната среда, както 
и продуктите и услугите, осигурявани 
от тази дейност през целия им 
жизнен цикъл, и, ако е необходимо, по 
цялата верига за създаване на 
стойност.
3. Комисията приема делегирани 
актове в съответствие с член 16 и 
изискванията по член 14 за 
установяване на технически 
критерии за проверка въз основата на 
показатели и на принципа за 
предпазливост, с цел да се определи 
дали дадена икономическа дейност 
може да се счита, за целите на член 
3а и параграф 1, букви а) – е) от 
настоящия член, че оказва 
значително неблагоприятно 
въздействие върху околната среда.

Or. en


