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Muudatusettepanek 96
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Raport A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Raamistiku loomine jätkusuutlike investeeringute soodustamiseks
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1 Artikkel 1

Reguleerimisese ja kohaldamisala Reguleerimisese ja kohaldamisala

1. Käesolevas määruses sätestatakse 
kriteeriumid, mille alusel määratakse 
kindlaks, kas majandustegevusala on 
keskkonnasäästlik, et teha kindlaks 
investeeringu keskkonnasäästlikkuse aste.

1. Käesolevas määruses sätestatakse 
kriteeriumid, mille alusel määratakse 
kindlaks majandustegevusala 
keskkonnamõju ja -säästlikkuse määr, et 
teha kindlaks investeeringu 
keskkonnasäästlikkuse aste. 

2. Käesolevat määrust kohaldatakse 
järgmise suhtes:

2. Käesolevat määrust kohaldatakse 
järgmise suhtes:

(a) meetmed, mille on kehtestanud 
liikmesriigid või liit ja milles nähakse ette 
turuosalistele esitatavad nõuded 
finantstoodete või äriühingu võlakirjade 
suhtes, mida turustatakse 
keskkonnasäästlikena;

(a) meetmed, mille on kehtestanud 
liikmesriigid või liit ja milles nähakse ette 
asjaomastele turuosalistele esitatavad 
jätkusuutlikkuse alased nõuded 
finantstoodete või äriühingu võlakirjade 
suhtes;

(b) finantsturu osalised, kes pakuvad 
finantstooteid keskkonnasäästlike 
investeeringute või samasuguste 
omadustega investeeringutena.

(b) finantsturu osalised, kes pakuvad 
finantstooteid keskkonnasäästlike 
investeeringute või samasuguste 
omadustega investeeringutena;
(b a) finantsturu osalised, kes pakuvad 
muid finantstooteid, välja arvatud juhul, 
kui
i) finantsturu osaline esitab 
selgituse, mida toetavad asjakohaseid 
pädevaid asutusi rahuldavad tõendid, et 
tema finantstoodete kaudu rahastataval 
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majandustegevusel ei ole olulist 
jätkusuutlikkusmõju vastavalt artiklites 3 
ja 3a osutatud tehnilistele 
sõelumiskriteeriumidele, millisel juhul II 
ja III peatüki sätteid ei kohaldata; selline 
teave on esitatud tema prospektis; või
ii) finantsturu osaline kinnitab oma 
prospektis, et kõnealune finantstoode ei 
täida jätkusuutlikkuse eesmärke ning et 
tootega kaasneb suurem oht toetada 
majandustegevust, mida käesoleva 
määruse alusel ei peeta jätkusuutlikuks.
2 a. Lõikes 1 osutatud kriteeriume 
kohaldatakse proportsionaalselt, vältides 
liigset halduskoormust ja võttes arvesse 
finantsturu osalise ja krediidiasutuste 
olemust, ulatust ja keerukust, kasutades 
kooskõlas artikli 4 lõike 2e sätetega 
lihtsustatud sätteid, mis kehtivad väikeste 
ja mittekeerukate üksuste kohta.
2 b. Ettevõtjad, keda ei käsitleta 
käesoleva artikli lõikes 2, võivad kasutada 
käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
kriteeriume selles lõikes osutatud 
otstarbel, või muude kui artikli 2 lõikes 1 
sätestatud finantsinstrumentide suhtes 
vabatahtlikult. 
2 c. Komisjon võtab vastu delegeeritud 
õigusakti, et täpsustada teavet, mida 
finantsturu osalised esitavad asjaomastele 
pädevatele asutustele käesoleva artikli 
lõike 2 punkti a kohaldamisel.

Or. en
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Muudatusettepanek 97
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos, Anne-Marie Mineur
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Raport A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Raamistiku loomine jätkusuutlike investeeringute soodustamiseks
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a) „keskkonnasäästlik investeering“ 
– investeering, millest rahastatakse üht 
või mitut majandustegevust, mis vastavad 
keskkonnaalastele, sotsiaalsetele ja 
äriühingu üldjuhtimisega seotud 
eesmärkidele; 

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/98

Muudatusettepanek 98
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Raport A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Raamistiku loomine jätkusuutlike investeeringute soodustamiseks
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 a
Selleks, et kindlaks teha investeeringu 
keskkonnasäästlikkuse määra, loetakse 
majandustegevusala olulise negatiivse 
keskkonnamõjuga tegevusalaks juhul, kui 
see tegevusala vastab ühele järgmistest 
kriteeriumidest:
(a) majandustegevusala tekitab artikli 
12 kohaselt olulist kahju mõnele artiklis 5 
sätestatud keskkonnaeesmärgile;
(b) majandustegevusala vastab olulise 
negatiivse mõjuga tegevustele seatud 
tehnilistele sõelumiskriteeriumidele, kui 
komisjon on need sõelumiskriteeriumid 
artikli 6 lõike 2, artikli 7 lõike 2, artikli 8 
lõike 2, artikli 9 lõike 2, artikli 10 lõike 2, 
artikli 11 lõike 2 ja artikli 12 lõike 3 
kohaselt täpsustanud.

Or. en
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Muudatusettepanek 99
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Raport A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Raamistiku loomine jätkusuutlike investeeringute soodustamiseks
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 Artikkel 6

Oluline panus kliimamuutuste 
leevendamisse

Oluline panus kliimamuutuste 
leevendamisse

1. Loetakse, et majandustegevusala 
annab olulise panuse kliimamuutuste 
leevendamisse, kui see majandustegevusala 
annab olulise panuse kasvuhoonegaaside 
stabiliseerumisele atmosfääris tasemel, mis 
hoiab ära inimtegevusest tulenevaid 
ohtlikke häireid kliimasüsteemis, vältides 
või vähendades kasvuhoonegaaside heidet 
või suurendades kasvuhoonegaaside 
sidumist mõnel järgmistest viisidest, kaasa 
arvatud protsessi- või tooteuuenduse abil:

1. Loetakse, et majandustegevusala 
annab olulise panuse kliimamuutuste 
leevendamisse, kui see majandustegevusala 
annab olulise panuse kasvuhoonegaaside 
stabiliseerumisele atmosfääris tasemel, mis 
hoiab ära inimtegevusest tulenevaid 
ohtlikke häireid kliimasüsteemis, vältides 
või vähendades kasvuhoonegaaside heidet 
või suurendades kasvuhoonegaaside 
sidumist mõnel järgmistest viisidest, kaasa 
arvatud protsessi- või tooteuuenduse abil:

(a) taastuvenergia või kliimaneutraalse 
energia (sealhulgas CO2-neutraalse 
energia) tootmine, säilitamine või 
kasutamine, sh kasutades innovaatilisi 
tehnoloogiaid, mis võivad tulevikus anda 
olulist energiasäästu, või võrku vajalikul 
määral tugevdades;

(a) taastuvenergia tootmine, 
säilitamine, jaotamine või kasutamine 
kooskõlas taastuvenergia direktiiviga, sh 
kasutades innovaatilisi tehnoloogiaid, mis 
võivad tulevikus anda olulist energiasäästu, 
või võrku vajalikul määral tugevdades;

(b) energiatõhususe parandamine; (b) energiasäästu ja tõhususe 
parandamine kõigis sektorites, välja 
arvatud energiatootmine tahkete 
fossiilkütuste abil, ning energiaahela 
kõigis etappides, et vähendada esmast ja 
lõppenergiatarbimist. 

(c) puhta või kliimaneutraalse (c) puhta või kliimaneutraalse 
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liikuvuse suurendamine; liikuvuse suurendamine;

(d) üleminek taastuvate materjalide 
kasutamisele;

(d) üleminek keskkonnasäästlike 
taastuvate materjalide kasutamisele või 
nende suurem kasutamine, toetudes 
täielikule olelusringi hindamisele ja 
asendades eelkõige fossiilsel toorainel 
põhinevad materjalid, mis võimaldab 
lähiajal kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
vähendada;

(f) inimtekkelise kasvuhoonegaaside 
heite, sealhulgas fossiilkütustest tuleneva 
heite järkjärguline kaotamine;

(f) inimtekkelise kasvuhoonegaaside 
heite järkjärguline kaotamine;

(f a) CO2 atmosfäärist kõrvaldamise ja 
selle looduslikes ökosüsteemides 
säilitamise suurendamine, näiteks 
metsastamise, metsaalade taastamise ja 
regeneratiivse põllumajanduse kaudu;

(h) puhaste ja tõhusate kütuste 
tootmine taastuvatest või CO2-
neutraalsetest allikatest.

(h) puhaste ja tõhusate kütuste 
tootmine taastuvatest või CO2-
neutraalsetest allikatest.

2. Komisjon võtab kooskõlas 
artikliga 16 vastu delegeeritud õigusaktid, 
et:

2. Komisjon võtab kooskõlas 
artikliga 16 vastu delegeeritud õigusaktid, 
et:

(a) täiendada lõiget 1, selleks et 
kehtestada tehnilised sõelumiskriteeriumid, 
mille alusel tehakse kindlaks, millistel 
tingimustel saab käesoleva määruse 
kohaldamisel lugeda, et konkreetne 
majandustegevusala annab olulise panuse 
kliimamuutuste leevendamisse;

(a) täiendada lõiget 1, selleks et 
kehtestada näitajatel põhinevad tehnilised 
sõelumiskriteeriumid, mille alusel tehakse 
kindlaks, millistel tingimustel saab 
käesoleva määruse kohaldamisel lugeda, et 
konkreetne majandustegevusala annab 
olulise panuse kliimamuutuste 
leevendamisse; need tehnilised 
sõelumiskriteeriumid hõlmavad lävendeid 
leevendustoiminguteks, mis on kooskõlas 
eesmärgiga hoida üleilmse keskmise 
temperatuuri tõus tunduvalt alla 2° C ja 
teha pingutusi selle nimel, et hoida 
temperatuuri tõus alla 1,5° C võrreldes 
industriaalühiskonna eelse tasemega, 
nagu on sätestatud Pariisi kokkuleppes;

(b) täiendada artiklit 12, selleks et 
kehtestada iga asjaomase 
keskkonnaeesmärgi jaoks tehnilised 
sõelumiskriteeriumid, mille alusel tehakse 
kindlaks, kas majandustegevusala, mille 
jaoks sõelumiskriteeriumid on käesoleva 

(b) täiendada artiklit 12, selleks et 
kehtestada iga asjaomase 
keskkonnaeesmärgi jaoks näitajatel 
põhinevad tehnilised sõelumiskriteeriumid, 
mille alusel tehakse kindlaks, kas 
majandustegevusala, mille jaoks näitajatel 



AM\1180263ET.docx PE635.500v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

lõike punkti a kohaselt kehtestatud, saab 
käesoleva määruse alusel pidada üht või 
mitut neist eesmärkidest oluliselt 
kahjustavaks.

põhinevad sõelumiskriteeriumid on 
käesoleva lõike punkti a kohaselt 
kehtestatud, saab käesoleva määruse alusel 
pidada üht või mitut neist eesmärkidest 
oluliselt kahjustavaks.

3. Komisjon kehtestab lõikes 2 
osutatud tehnilised sõelumiskriteeriumid 
ühe delegeeritud õigusaktiga, võttes 
arvesse artiklis 14 sätestatud nõudeid.

3. Komisjon kehtestab lõikes 2 
osutatud näitajatel põhinevad tehnilised 
sõelumiskriteeriumid ühe delegeeritud 
õigusaktiga, võttes arvesse artiklis 14 
sätestatud nõudeid.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/100

Muudatusettepanek 100
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos, Anne-Marie Mineur
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Raport A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Raamistiku loomine jätkusuutlike investeeringute soodustamiseks
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 a
1. Loetakse, et majandustegevusala 
annab olulise panuse sotsiaalsete 
eesmärkide saavutamisse, kui see 
(a) edendab õiglast juurdepääsu 
taskukohasele, turvalisele, piisavale ja 
toitevale toidule ja/või tagab toiduga 
kindlustatuse;
(b) edendab võrdset juurdepääsu 
tervishoiuteenustele ja üldist 
tervisekindlustust;
(c) edendab võrdset juurdepääsu 
haridusele ja koolitusele;
(d) edendab võrdset juurdepääsu 
sotsiaalsele kaitsele;
(e) edendab võrdset juurdepääsu 
taskukohasele eluasemele;
(f) edendab võrdset juurdepääsu 
esmatähtsatele põhiteenustele, sealhulgas 
vesi, kanalisatsioon, energia, transport, 
finantsteenused ja digitaalne side;
(g) toetab sotsiaalmajanduslike 
organisatsioonide ja sotsiaalsete ettevõtete 
arengut.
2. Komisjon võtab kooskõlas 
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artikliga 16 vastu delegeeritud õigusakti, 
et:
(a) täiendada lõiget 1, eesmärgiga 
kehtestada tehnilised 
sõelumiskriteeriumid näitajate põhjal, 
mille alusel tehakse kindlaks, millistel 
tingimustel saab käesoleva määruse 
kohaldamisel lugeda, et konkreetne 
majandustegevusala annab olulise panuse 
sotsiaalsete eesmärkide saavutamisse; 
(b) täiendada artiklit 12, eesmärgiga 
kehtestada iga asjaomase sotsiaalse või 
keskkonnaeesmärgi jaoks näitajatel 
põhinevad tehnilised 
sõelumiskriteeriumid, mille alusel tehakse 
kindlaks, millistel tingimustel saab 
käesoleva määruse kohaldamisel lugeda, 
et majandustegevusala, mille kohta need 
sõelumiskriteeriumid on käesoleva lõike 
punkti a kohaselt kehtestatud, kahjustab 
oluliselt üht või mitut neist sotsiaalsetest 
või keskkonnaeesmärkidest. 
3. Komisjon kehtestab lõikes 2 
osutatud näitajatel põhinevad tehnilised 
sõelumiskriteeriumid ühe delegeeritud 
õigusaktiga, võttes arvesse artiklis 14 
sätestatud nõudeid.
4. Komisjon võtab lõikes 2 osutatud 
delegeeritud õigusakti vastu 1. juuliks 
2022, et saaks tagada selle muutumise 
kohaldatavaks 31. detsembriks 2022.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/101

Muudatusettepanek 101
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Raport A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Raamistiku loomine jätkusuutlike investeeringute soodustamiseks
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 Artikkel 12

Oluline kahju keskkonnaeesmärkidele Oluline kahju keskkonnaeesmärkidele

Artikli 3 punkti b kohaldamisel loetakse, et 
majandustegevusala kahjustab oluliselt:

1. Artikli 3 punkti b ja artikli 3a 
kohaldamisel ja kogu selle olelusringi 
arvesse võttes loetakse, et 
majandustegevusala kahjustab oluliselt:

(a)  kliimamuutuste leevendamist, kui 
see tegevusala põhjustab olulist 
kasvuhoonegaaside heidet;

(a) kliimamuutuste leevendamist, kui 
see tegevusala põhjustab olulist 
kasvuhoonegaaside heidet;

(b) kliimamuutustega kohanemist, kui 
see tegevusala põhjustab praeguse ja 
eeldatava tulevase kliima negatiivsete 
tagajärgede suurenemist loodus- või 
tehiskeskkonnas, kus see majandustegevus 
toimub, ning väljaspool seda keskkonda;

(b) kliimamuutustega kohanemist, kui 
see tegevusala põhjustab praeguse ja 
eeldatava tulevase kliima negatiivsete 
tagajärgede suurenemist loodus- või 
tehiskeskkonnas, kus see majandustegevus 
toimub, ning väljaspool seda keskkonda;

(c)  vee ja mereressursside kestlikku 
kasutamist ja kaitset, kui see tegevusala on 
olulisel määral kahjulik liidu vete, sh 
magevee, üleminekuvee ja rannikuvee 
heale seisundile või liidu merevee heale 
keskkonnaseisundile;

(c) vee ja mereressursside kestlikku 
kasutamist ja kaitset, kui see tegevusala on 
olulisel määral kahjulik liidu vete, sh 
magevee, üleminekuvee ja rannikuvee 
heale seisundile või liidu merevee heale 
keskkonnaseisundile, kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 
2000/60/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik;
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(d) ringmajandust, jäätmetekke 
vältimist ja jäätmete ringlussevõttu, kui see 
tegevusala põhjustab toodete olelusringi 
ühes või mitmes etapis olulist ebatõhusust 
materjalide kasutuses, sealhulgas toodete 
vastupidavuses, parandatavuses, 
uuendatavuses, korduskasutatavuses või 
ringlussevõetavuses, või kui see tegevusala 
põhjustab jäätmetekke, jäätmepõletuse või 
jäätmete ladestamise olulist suurenemist;

(d) ringmajandust, jäätmetekke 
vältimist ja jäätmete ringlussevõttu, kui see 
tegevusala põhjustab toodete olelusringi eri 
etappides kas otseselt või kaudselt olulist 
ebatõhusust, sealhulgas ebatõhusust, mis 
on seotud toodete eluiga piiravate 
funktsioonidega, materjalide ja 
ressursside (nagu taastumatu energia, 
toorained, vesi ja maa) kasutuses, 
sealhulgas toodete vastupidavuses, 
parandatavuses, uuendatavuses, 
korduskasutatavuses või 
ringlussevõetavuses, või kui see tegevusala 
põhjustab jäätmetekke, jäätmepõletuse või 
jäätmete ladestamise olulist suurenemist; 

(e) saaste vältimist ja tõrjet, kui see 
tegevusala põhjustab saasteainete õhku-, 
vette- ja pinnaleheite olulist suurenemist 
võrreldes enne selle tegevuse alustamist 
valitsenud olukorraga;

(e) saaste vältimist ja tõrjet, kui see 
tegevusala põhjustab saasteainete õhku-, 
vette- ja pinnaleheite olulist suurenemist 
võrreldes enne selle tegevuse alustamist 
valitsenud olukorraga;

(f) elujõulisi ökosüsteeme, kui see 
tegevusala kahjustab olulisel määral 
ökosüsteemide head seisundit.

(f) elujõulisi ökosüsteeme, kui see 
tegevusala kahjustab olulisel määral 
ökosüsteemide head seisundit ja 
vastupanuvõimet, sealhulgas elurikkust 
ning maakasutust.
1 a. Artikli 3 punkti b ja artikli 3a 
kohaldamisel ja kogu selle olelusringi 
arvesse võttes loetakse, et 
majandustegevusala kahjustab oluliselt 
artiklis 5 nimetatud eesmärke, kui see 
tegevusala kahjustab oluliselt Euroopa 
sotsiaalõiguste samba aluspõhimõtteid.
2. Majandustegevusala hindamisel 
käesoleva artikli lõike 1 kriteeriumide a–f 
alusel võetakse arvesse tegevusala 
keskkonnamõju ning toodete ja teenuste 
keskkonnamõju kogu nende olelusringi 
jooksul ja vajaduse korral kogu 
väärtusahela ulatuses.
3. Komisjon võtab kooskõlas artikliga 
16 ja artiklis 14 sätestatud nõuetega vastu 
delegeeritud õigusakte, et kehtestada 
näitajatel põhinevad tehnilised 
sõelumiskriteeriumid ja 
ettevaatuspõhimõte, eesmärgiga teha 
kindlaks, kas majandustegevusala 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET

loetakse artikli 3a ja käesoleva artikli 
lõike 1 punktide a kuni f mõistes 
negatiivse keskkonnamõjuga 
majandustegevusalaks.

Or. en


