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20.3.2019 A8-0175/96

Ændringsforslag 96
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos
for GUE/NGL-Gruppen

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

Forslag til forordning
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1 Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde Genstand og anvendelsesområde

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. 

2. Denne forordning finder anvendelse 
på:

2. Denne forordning finder anvendelse 
på:

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

b) deltagere på det finansielle marked, 
som udbyder finansielle produkter som 
miljømæssigt bæredygtige investeringer 
eller som investeringer med lignende 
karakteristika.

b) deltagere på det finansielle marked, 
som udbyder finansielle produkter som 
miljømæssigt bæredygtige investeringer 
eller som investeringer med lignende 
karakteristika

ba) deltagere på det finansielle 
marked, som udbyder andre finansielle 
produkter, undtagen hvis:
i) de fremlægger forklaringer 
underbygget af rimelige beviser, som de 
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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 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 
kompleksiteten af deltagerne på det 
finansielle marked og kreditinstitutterne i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 4, stk. 2, litra e.
2b. Kriterierne i denne artikels stk. 1 
kan anvendes til det formål, der er 
omhandlet i dette stykke, af virksomheder, 
der ikke er omfattet af stk. 2 i denne 
artikel, 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) i denne 
artikel.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/97

Ændringsforslag 97
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos, Anne-Marie Mineur
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
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 -a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) "bæredygtig investering": en 
investering, som finansierer én eller flere 
økonomiske aktiviteter, der opfylder de 
miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige 
mål (ESG). 

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/98

Ændringsforslag 98
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos
for GUE/NGL-Gruppen

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

Forslag til forordning
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a
Med henblik på at fastslå graden af en 
investerings miljømæssige bæredygtighed 
skal en økonomisk aktivitet betragtes som 
værende en økonomisk aktivitet med en 
væsentlig negativ indvirkning på miljøet, 
hvis den opfylder et af følgende kriterier:
a) den økonomiske aktivitet skader i 
væsentlig grad et af de miljømål, der er 
fastsat i artikel 5, i overensstemmelse med 
artikel 12
b) den økonomiske aktivitet opfylder 
de tekniske screeningskriterier for 
skadelige aktiviteter, såfremt 
Kommissionen har fastlagt disse tekniske 
screeningskriterier i henhold til artikel 6, 
stk. 2, artikel 7, stk. 2, artikel 8, stk. 2, 
artikel 9, stk. 2, artikel 10, stk. 2, og 
artikel 12, stk. 2.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/99

Ændringsforslag 99
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou
for GUE/NGL-Gruppen

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

Forslag til forordning
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6 Artikel 6

Væsentligt bidrag til modvirkning af 
klimaændringer

Væsentligt bidrag til modvirkning af 
klimaændringer

1. En økonomisk aktivitet anses for at 
bidrage væsentligt til modvirkning af 
klimaændringer, hvis denne aktivitet 
bidrager væsentligt til stabiliseringen af 
koncentrationerne af drivhusgasser i 
atmosfæren på et niveau, som forhindrer 
farlig antropogen indvirkning på 
klimasystemet ved at forhindre eller 
nedbringe drivhusgasemissioner eller øge 
drivhusgasoptag på en af følgende måder, 
herunder gennem proces- eller 
produktinnovation:

1. En økonomisk aktivitet anses for at 
bidrage væsentligt til modvirkning af 
klimaændringer, hvis denne aktivitet 
bidrager væsentligt til stabiliseringen af 
koncentrationerne af drivhusgasser i 
atmosfæren på et niveau, som forhindrer 
farlig antropogen indvirkning på 
klimasystemet ved at forhindre eller 
nedbringe drivhusgasemissioner eller øge 
drivhusgasoptag på en af følgende måder, 
herunder gennem proces- eller 
produktinnovation:

a) produktion, oplagring eller 
anvendelse af vedvarende energi eller 
klimaneutral energi (bl.a. CO2neutral 
energi), herunder gennem anvendelse af 
innovative teknologier med et stort 
potentiale for fremtidige besparelser eller 
gennem en nødvendig forstærkning af 
nettet

a) produktion, oplagring, distribution 
eller anvendelse af vedvarende energi i 
overensstemmelse med direktivet om 
vedvarende energi, herunder gennem 
anvendelse af innovative teknologier med 
et stort potentiale for fremtidige 
besparelser eller gennem en nødvendig 
forstærkning af nettet

b) forbedring af energieffektiviteten b) forbedring af energieffektiviteten i 
alle sektorer bortset fra energiproduktion, 
hvorved der anvendes faste fossile 
brændstoffer, og i alle faser af 
energikæden med henblik på at reducere 
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det primære og det endelige energiforbrug 

c) forøgelse af miljøvenlig eller 
klimaneutral mobilitet

c) forøgelse af miljøvenlig eller 
klimaneutral mobilitet

d) overgang til brug af vedvarende 
materialer

d) overgang til eller øget brug af 
miljømæssigt bæredygtige vedvarende 
materialer baseret på en fuldstændig 
livscyklusvurdering og erstatning af 
særligt fossilbaserede materialer, som 
resulterer i mindskede 
drivhusgasemissioner på kort sigt

f) udfasning af antropogene 
drivhusgasemissioner, herunder fra fossile 
brændstoffer

f) udfasning af antropogene 
drivhusgasemissioner

fa) øget fjernelse af CO2 fra 
atmosfæren og lagring heraf i naturlige 
økosystemer, f.eks. gennem skovrejsning, 
genopretning af skove og regenerativ 
landbrugsdrift

h) produktion af rene og effektive 
brændstoffer fra vedvarende energikilder 
eller CO2neutrale kilder.

h) produktion af rene og effektive 
brændstoffer fra vedvarende energikilder 
eller CO2neutrale kilder.

2. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
16 for at:

2. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
16 for at:

a) supplere stk. 1 for at fastsætte 
tekniske screeningskriterier til 
bestemmelse af, under hvilke betingelser 
en specifik økonomisk aktivitet anses for at 
bidrage væsentligt til modvirkning af 
klimaændringer i henhold til denne 
forordning

a) supplere stk. 1 for at fastsætte 
tekniske screeningskriterier baseret på 
indikatorer til bestemmelse af, under 
hvilke betingelser en specifik økonomisk 
aktivitet anses for at bidrage væsentligt til 
modvirkning af klimaændringer i henhold 
til denne forordning; disse tekniske 
screeningskriterier skal indeholde 
tærskler for tiltag til modvirkning af 
klimaændringer, som er i 
overensstemmelse med målsætningen om 
at begrænse den globale opvarmning til et 
godt stykke under 2 °C, og bestræbelser 
for at begrænse temperaturstigningen til 
1,5°C over det førindustrielle niveau 
således som fastsat i Parisaftalen

b) supplere artikel 12 for at fastsætte 
tekniske screeningskriterier for hvert 
relevant miljømål til bestemmelse af, om 
en økonomisk aktivitet, for hvilken der er 

b) supplere artikel 12 for at fastsætte 
tekniske screeningskriterier baseret på 
indikatorer for hvert relevant miljømål til 
bestemmelse af, om en økonomisk 
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fastsat screeningskriterier i henhold til litra 
a) i dette stykke, anses for at skade et eller 
flere af disse mål alvorligt i henhold til 
denne forordning.

aktivitet, for hvilken der er fastsat 
screeningskriterier baseret på indikatorer i 
henhold til litra a) i dette stykke, anses for 
at skade et eller flere af disse mål alvorligt 
i henhold til denne forordning.

3. Kommissionen fastsætter de i stk. 2 
omhandlede tekniske screeningskriterier i 
en enkelt delegeret retsakt under 
hensyntagen til de krav, der er fastsat i 
artikel 14.

3. Kommissionen fastsætter de i stk. 2 
omhandlede tekniske screeningskriterier 
baseret på indikatorer i en enkelt delegeret 
retsakt under hensyntagen til de krav, der 
er fastsat i artikel 14.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/100

Ændringsforslag 100
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos, Anne-Marie Mineur
for GUE/NGL-Gruppen

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

Forslag til forordning
Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11a
1. En økonomisk aktivitet anses for 
at bidrage væsentligt til sociale mål 
gennem et af følgende midler:
a) fremme af lige adgang til sikre, 
tilstrækkelige og nærende fødevarer til en 
overkommelig pris og/eller sikring af 
fødevaresikkerhed
b) fremme af lige adgang til 
sundhedsydelser og universel 
sundhedsdækning
c) fremme af lige adgang til 
uddannelse og erhvervsuddannelse
d) fremme af lige adgang til social 
sikring
e) fremme af lige adgang til passende 
og prismæssigt overkommelige boliger
f) fremme af lige adgang til 
grundlæggende tjenester, herunder vand, 
sanitet, energi, transport, finansielle 
tjenester og digital kommunikation
g) støtte til udvikling af 
organisationer inden for den sociale 
økonomi og sociale virksomheder.
2. Kommissionen vedtager en 
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delegeret retsakt i overensstemmelse med 
artikel 16 med henblik på at:
a) supplere stk. 1 for at fastsætte 
tekniske screeningskriterier baseret på 
indikatorer til bestemmelse af, under 
hvilke betingelser en specifik økonomisk 
aktivitet med henblik på denne forordning 
anses for at bidrage væsentligt til sociale 
mål 
b) supplere artikel 12 for at fastsætte 
tekniske screeningskriterier baseret på 
indikatorer for hvert relevant socialt eller 
miljømæssigt mål til bestemmelse af, om 
en økonomisk aktivitet, for hvilken der er 
fastsat screeningskriterier i henhold til 
litra a) i dette stykke, anses for i væsentlig 
grad at skade ét eller flere af de sociale 
eller miljømæssige mål i henhold til 
denne forordning.
3. Kommissionen fastsætter de 
tekniske screeningskriterier på grundlag 
af indikatorer, der omhandles i stk. 2, i en 
enkelt delegeret retsakt under 
hensyntagen til de krav, der er fastsat i 
artikel 14.
4. Kommissionen vedtager den 
delegerede retsakt, der er omhandlet i 
stk. 2, senest den 1. juli 2022, for at sikre, 
at den træder i kraft den 31. december 
2022.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/101

Ændringsforslag 101
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos
for GUE/NGL-Gruppen

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

Forslag til forordning
Artikel 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12 Artikel 12

Alvorlig skade på miljømål Alvorlig skade på miljømål

Med henblik på artikel 3, litra b), anses en 
økonomisk aktivitet for at forvolde alvorlig 
skade på:

1. Med henblik på artikel 3, litra b), 
og artikel 3a, anses en økonomisk aktivitet 
henset til dens fulde livscyklus for at 
forvolde alvorlig skade på:

a)  modvirkningen af klimaændringer, 
når denne aktivitet fører til betydelige 
drivhusgasemissioner

a) modvirkningen af klimaændringer, 
når denne aktivitet fører til betydelige 
drivhusgasemissioner

b) tilpasningen til klimaændringer, når 
denne aktivitet øger de negative virkninger 
af det nuværende og forventede fremtidige 
klima for og ud over det naturlige og 
menneskeskabte miljø, hvor den 
økonomiske aktivitet finder sted

b) tilpasningen til klimaændringer, når 
denne aktivitet øger de negative virkninger 
af det nuværende og forventede fremtidige 
klima for og ud over det naturlige og 
menneskeskabte miljø, hvor den 
økonomiske aktivitet finder sted

c)  den bæredygtige udnyttelse og 
beskyttelse af vand- og havressourcer, når 
denne aktivitet i væsentlig grad skader en 
god tilstand for Unionens vande, herunder 
ferskvand, overgangsvande og kystvande, 
eller en god miljøtilstand for EU-
havområder

c) den bæredygtige udnyttelse og 
beskyttelse af vand- og havressourcer, når 
denne aktivitet i væsentlig grad skader en 
god tilstand for Unionens vande, herunder 
ferskvand, overgangsvande og kystvande, 
eller en god miljøtilstand for EU-
havområder i overensstemmelse med 
direktiv 2000/60/EF om fastlæggelse af en 
ramme for Fællesskabets vandpolitiske 
foranstaltninger
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d) den cirkulære økonomi og 
forebyggelse og genanvendelse af affald, 
når denne aktivitet fører til betydelig 
ineffektivitet i anvendelsen af materialer i 
en eller flere faser af produkters livscyklus, 
herunder produkters holdbarhed, 
reparationsmuligheder, 
opgraderingsmuligheder, 
genbrugsmuligheder eller 
genanvendelsesmuligheder, eller når denne 
aktivitet fører til en betydelig stigning i 
produktionen, forbrændingen eller 
bortskaffelsen af affald

d) den cirkulære økonomi og 
forebyggelse og genanvendelse af affald, 
når denne aktivitet fører til betydelig 
ineffektivitet i anvendelsen af materialer og 
ressourcer såsom ikke-vedvarende energi, 
råstoffer, vand og jord direkte eller 
indirekte i forskellige faser af produkters 
livscyklus, herunder ineffektivitet 
forbundet med karakteristika, der er 
beregnet til at begrænse produkters 
holdbarhed, herunder med hensyn til 
reparationsmuligheder, 
opgraderingsmuligheder, 
genbrugsmuligheder eller 
genanvendelsesmuligheder, eller når denne 
aktivitet fører til en betydelig stigning i 
produktionen, forbrændingen eller 
bortskaffelsen af affald 

e) forebyggelsen og bekæmpelsen af 
forurening, når denne aktivitet fører til en 
betydelig stigning i udledningen af 
forurenende stoffer til luft, vand og jord, 
sammenlignet med situationen før denne 
aktivitet blev påbegyndt

e) forebyggelsen og bekæmpelsen af 
forurening, når denne aktivitet fører til en 
betydelig stigning i udledningen af 
forurenende stoffer til luft, vand og jord, 
sammenlignet med situationen før denne 
aktivitet blev påbegyndt

f) sunde økosystemer, når denne 
aktivitet i væsentlig grad skader en god 
tilstand i økosystemer.

f) sunde økosystemer, når denne 
aktivitet i væsentlig grad skader en god 
tilstand og modstandsdygtigheden i 
økosystemer, herunder biodiversitet og 
arealanvendelse.

1a. Med henblik på artikel 3, litra b), 
og artikel 3a, anses en økonomisk aktivitet 
henset til dens fulde livscyklus for at 
forvolde alvorlig skade på målene i 
artikel 5, såfremt aktiviteten er til alvorlig 
skade for principperne under den 
europæiske søjle for sociale rettigheder.
2. Ved vurderingen af en økonomisk 
aktivitet i forhold til kriterierne a)-f) i 
stk. 1 i denne artikel tages der hensyn til 
de miljømæssige virkninger af selve 
aktiviteten og af de produkter og tjenester, 
der leveres af denne aktivitet, i hele deres 
livscyklus og om nødvendigt gennem hele 
værdikæden.
3. Kommissionen vedtager i 
overensstemmelse med artikel 16 og 
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kravene i artikel 14 delegerede retsakter 
til fastsættelse af tekniske 
screeningskriterier baseret på indikatorer 
og forsigtighedsprincippet med henblik på 
at afgøre, om en økonomisk aktivitet for 
så vidt angår stk. 1, litra a-f), i denne 
artikel anses for at have en væsentlig 
negativ indvirkning på miljøet.

Or. en


