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20.3.2019 A8-0175/96

Pakeitimas 96
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Sistema tvariam finansavimui palengvinti
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 straipsnis 1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis Dalykas ir taikymo sritis

1. Šiuo reglamentu nustatomi 
kriterijai, pagal kuriuos, siekiant nustatyti 
investicijos tvarumo aplinkos atžvilgiu 
laipsnį, sprendžiama, ar ekonominė veikla 
yra tvari aplinkos atžvilgiu.

1. Šiuo reglamentu nustatomi 
ekonominės veiklos poveikio aplinkai ir 
tvarumo laipsnio nustatymo kriterijai, 
kuriais remiamasi siekiant nustatyti 
investicijos tvarumo aplinkos atžvilgiu 
laipsnį. 

2. Šis reglamentas taikomas: 2. Šis reglamentas taikomas:

a) valstybių narių arba Sąjungos 
patvirtintoms priemonėms, kuriomis 
nustatomi bet kurie rinkos dalyviams 
taikomi reikalavimai, susiję su finansiniais 
produktais arba įmonių obligacijomis, 
platinamais kaip aplinkos atžvilgiu tvarūs 
finansiniai produktai arba įmonių 
obligacijos;

a) valstybių narių arba Sąjungos 
patvirtintoms priemonėms, kuriomis 
nustatomi atitinkamiems rinkos dalyviams 
taikomi tvarumo reikalavimai, susiję su 
finansiniais produktais arba įmonių 
obligacijomis;

b) finansų rinkų dalyviams, 
finansinius produktus siūlantiems kaip 
aplinkos atžvilgiu tvarias investicijas arba 
investicijas, turinčias panašių savybių.

b) finansų rinkų dalyviams, 
finansinius produktus siūlantiems kaip 
aplinkos atžvilgiu tvarias investicijas arba 
investicijas, turinčias panašių savybių;
ba) kitus finansinius produktus 
siūlantiems finansų rinkų dalyviams, 
išskyrus atvejus, kai:
i) jie paaiškina, kad jų finansiniais 
produktais finansuojama ekonominė 
veikla nedaro jokio reikšmingo poveikio 
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tvarumui pagal 3 ir 3a straipsniuose 
nurodytus techninės analizės kriterijus, ir 
pateikia pagrįstus ir atitinkamoms 
kompetentingoms institucijoms priimtinus 
įrodymus – tokiu atveju II ir III skyriaus 
nuostatos netaikomos;  tokia informacija 
nurodoma jų prospektuose, arba
ii) finansų rinkos dalyvis savo 
prospekte nurodo, kad atitinkamu 
finansiniu produktu nesiekiama tvarumo 
tikslų ir kad kyla didesnė rizika, kad tuo 
produktu bus remiama ekonominė veikla, 
kuri pagal šį reglamentą nėra laikoma 
tvaria.
2a. 1 dalyje nurodyti kriterijai taikoma 
proporcingai, vengiant pernelyg didelės 
administracinės naštos ir atsižvelgiant į 
finansinės rinkos dalyvio ir kredito 
institucijų pobūdį, dydį ir sudėtingumą, o 
mažoms ir nesudėtingoms įmonėms pagal 
4 straipsnio 2e dalies nuostatas taikant 
supaprastintas nuostatas.
2b. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytus 
kriterijus gali naudoti šio straipsnio 2 
dalyje neaptariami finansinių paslaugų 
teikėjai, siekdami toje dalyje nurodyto 
tikslo, arba jie gali būti savanoriškai 
taikomi ne tik 2 straipsnyje nustatytiems 
finansiniams produktams. 
2c. Komisija priima deleguotąjį aktą, 
siekdama tiksliai nustatyti, kokią 
informaciją finansų rinkų dalyviai turi 
pateikti atitinkamoms kompetentingoms 
institucijoms šio straipsnio 2 dalies a 
punkto tikslais.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/97

Pakeitimas 97
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos, Anne-Marie Mineur
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Sistema tvariam finansavimui palengvinti
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies –a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) tvari investicija – investicija, kuria 
finansuojama vienos arba kelių rūšių 
ekonominė veikla, atitinkanti 
aplinkosaugos, socialinius ir valdymo 
tikslus; 

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/98

Pakeitimas 98
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Sistema tvariam finansavimui palengvinti
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis
Siekiant nustatyti investicijos tvarumo 
aplinkos atžvilgiu laipsnį, ekonominė 
veikla laikoma didelį neigiamą poveikį 
aplinkai darančia ekonomine veikla, jei ta 
veikla atitinka bent vieną iš šių kriterijų:
a) ekonomine veikla daroma didelė 
žala siekiant vieno ar kelių 5 straipsnyje 
nustatytų aplinkos tikslų, kaip nustatyta 
12 straipsnyje;
b) ekonominė veikla atitinka labai 
žalingos veiklos techninės analizės 
kriterijus, kai Komisija yra juos 
nustačiusi pagal 6 straipsnio 2 dalį, 7 
straipsnio 2 dalį, 8 straipsnio 2 dalį, 9 
straipsnio 2 dalį, 10 straipsnio 2 dalį, 11 
straipsnio 2 dalį ir 12 straipsnio 3 dalį.

Or. en



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

LT Suvienijusi įvairovę LT

20.3.2019 A8-0175/99

Pakeitimas 99
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Sistema tvariam finansavimui palengvinti
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6 straipsnis 6 straipsnis

Svarus prisidėjimas prie klimato kaitos 
švelninimo

Svarus prisidėjimas prie klimato kaitos 
švelninimo

1. Laikoma, kad ekonomine veikla 
svariai prisidedama prie klimato kaitos 
švelninimo, kai ta veikla svariai 
prisidedama prie šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų koncentracijos 
atmosferoje stabilizavimo iki tokio lygio, 
kad sustabdomas pavojingas 
antropogeninis poveikis klimato sistemai, 
nes, pasitelkiant kuriuos nors iš toliau 
išvardytų būdų (įskaitant procesų arba 
produktų inovacijas), šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų neišmetama, jų išmetama 
mažiau arba išmestos šiltnamio efektą 
sukeliančios dujos absorbuojamos:

1. Laikoma, kad ekonomine veikla 
svariai prisidedama prie klimato kaitos 
švelninimo, kai ta veikla svariai 
prisidedama prie šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų koncentracijos 
atmosferoje stabilizavimo iki tokio lygio, 
kad sustabdomas pavojingas 
antropogeninis poveikis klimato sistemai, 
nes, pasitelkiant kuriuos nors iš toliau 
išvardytų būdų (įskaitant procesų arba 
produktų inovacijas), šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų neišmetama, jų išmetama 
mažiau arba išmestos šiltnamio efektą 
sukeliančios dujos absorbuojamos:

a) atsinaujinančiosios energijos arba 
poveikio klimatui nedarančios energijos 
gamyba, kaupimas arba naudojimas 
(įskaitant anglies dioksido į aplinką 
neišmetančių energijos šaltinių energiją), 
be kita ko, taikant naujoviškas 
technologijas, kuriomis ateityje būtų 
galima daug sutaupyti, arba atliekant 
reikiamą elektros energijos tinklo 
stiprinimą;

a) atsinaujinančiosios energijos 
gamyba, kaupimas, paskirstymas arba 
naudojimas pagal Atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos direktyvą, be kita ko, 
taikant naujoviškas technologijas, kuriomis 
ateityje būtų galima daug sutaupyti, arba 
atliekant reikiamą elektros energijos tinklo 
stiprinimą;

b) energijos vartojimo efektyvumo b) energijos taupymo ir vartojimo 
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didinimas; efektyvumo didinimas visuose sektoriuose, 
išskyrus energijos gamybą naudojant 
iškastinį kurą, ir visais energijos 
grandinės etapais, siekiant sumažinti 
pirminės ir galutinės energijos 
suvartojimą; 

c) švaraus arba poveikio klimatui 
nedarančio judumo didinimas;

c) švaraus arba poveikio klimatui 
nedarančio judumo didinimas;

d) perėjimas prie atsinaujinančiųjų 
medžiagų naudojimo;

d) perėjimas prie aplinkos atžvilgiu 
tvarių atsinaujinančių medžiagų arba 
dažnesnis tų medžiagų naudojimas 
remiantis viso gyvavimo ciklo vertinimu ir 
jomis pakeičiant visų pirma iškastines 
medžiagas, kuris leidžia trumpuoju 
laikotarpiu sumažinti išmetamą šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį;

f) laipsniškas antropogeninės kilmės 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų, įskaitant 
susidarančias deginant iškastinį kurą, 
išmetimo mažinimas;

f) laipsniškas antropogeninės kilmės 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo 
mažinimas;

fa) CO2 pašalinimo iš atmosferos ir jo 
saugojimo natūraliosiose ekosistemose, 
pvz., įveisiant miškus, juos atkuriant ir 
naudojant regeneracinį žemės ūkį, 
didinimas;

h) švarių ir efektyvių degalų iš 
atsinaujinančiųjų arba anglies dioksido į 
aplinką neišmetančių šaltinių kūrimas.

h) švarių ir efektyvių degalų iš 
atsinaujinančiųjų arba anglies dioksido į 
aplinką neišmetančių šaltinių kūrimas.

2. Komisija pagal 16 straipsnį priima 
deleguotuosius aktus, kuriais:

2. Komisija pagal 16 straipsnį priima 
deleguotuosius aktus, kuriais:

a) 1 dalis papildoma nustatant 
techninės analizės kriterijus, pagal kuriuos 
šio reglamento taikymo tikslu nustatoma, 
kokiomis sąlygomis konkreti ekonominė 
veikla prisideda prie klimato kaitos 
švelninimo;

a) 1 dalis papildoma nustatant 
rodikliais pagrįstus techninės analizės 
kriterijus, pagal kuriuos šio reglamento 
taikymo tikslu nustatoma, kokiomis 
sąlygomis konkreti ekonominė veikla 
prisideda prie klimato kaitos švelninimo; 
tie techniniai kriterijai apima su klimato 
kaitos švelninimu susijusias ribines vertes 
atsižvelgiant į tikslą vidutinės pasaulio 
temperatūros padidėjimą išlaikyti gerokai 
mažesnį nei 2°C ir toliau siekti, kad jis 
neviršytų 1,5 C, palyginti su 
ikipramoninio laikotarpio lygiu, kaip 
nustatyta Paryžiaus susitarime;
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b) 12 straipsnis papildomas nustatant 
kiekvieno atitinkamo aplinkos tikslo 
techninės analizės kriterijus, pagal kuriuos 
nustatoma, ar ekonominė veikla, kurios 
atžvilgiu analizės kriterijai nustatyti pagal 
šios dalies a punktą, šio reglamento 
taikymo tikslu laikytina darančia didelę 
žalą siekiant vieno ar kelių tų tikslų.

b) 12 straipsnis papildomas nustatant 
rodikliais pagrįstus kiekvieno atitinkamo 
aplinkos tikslo techninės analizės kriterijus, 
pagal kuriuos nustatoma, ar ekonominė 
veikla, kurios atžvilgiu rodikliais pagrįsti 
analizės kriterijai nustatyti pagal šios dalies 
a punktą, šio reglamento taikymo tikslu 
laikytina darančia didelę žalą siekiant 
vieno ar kelių tų tikslų.

3. Komisija 2 dalyje nurodytus 
techninės analizės kriterijus nustato vienu 
deleguotuoju aktu, atsižvelgdama į 14 
straipsnyje nustatytus reikalavimus.

3. Komisija 2 dalyje nurodytus 
rodikliais pagrįstus techninės analizės 
kriterijus nustato vienu deleguotuoju aktu, 
atsižvelgdama į 14 straipsnyje nustatytus 
reikalavimus.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/100

Pakeitimas 100
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos, Anne-Marie Mineur
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Sistema tvariam finansavimui palengvinti
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a straipsnis
1. Laikoma, kad ekonomine veikla 
svariai prisidedama siekiant socialinių 
tikslų, kai tai daroma kuriuo nors iš šių 
būdų:
a) skatinant vienodą įperkamo, 
saugaus, pakankamo ir maistingo maisto 
prieinamumą ir (arba) užtikrinant 
apsirūpinimo maistu saugumą;
b) skatinant vienodą sveikatos 
priežiūros paslaugų prieinamumą ir 
visuotinį sveikatos draudimą;
c) skatinant vienodas galimybes įgyti 
išsilavinimą ir dalyvauti mokyme;
d) skatinant vienodas galimybes gauti 
socialinę apsaugą;
e) skatinant vienodas galimybes 
įsigyti tinkamą ir įperkamą būstą;
f) skatinant vienodas galimybes 
naudotis esminėmis pagrindinėmis 
paslaugomis, įskaitant vandens tiekimo, 
sanitarijos, energetikos, transporto, 
finansines ir skaitmeninio ryšio 
paslaugas;
g) remiant socialinės ekonomikos 
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organizacijų ir socialinių įmonių plėtrą.
2. Komisija pagal 16 straipsnį priima 
deleguotąjį aktą, kuriuo:
a) 1 dalis papildoma nustatant 
rodikliais grindžiamus techninės analizės 
kriterijus, pagal kuriuos nustatomos 
sąlygos, kuriomis šio reglamento taikymo 
tikslu laikoma, kad konkrečia ekonomine 
veikla svariai prisidedama siekiant 
socialinių tikslų; 
b) 12 straipsnis papildomas nustatant 
rodikliais pagrįstus kiekvieno atitinkamo 
socialinio arba aplinkos apsaugos tikslo 
techninės analizės kriterijus, pagal 
kuriuos nustatoma, ar ekonominė veikla, 
kurios atžvilgiu analizės kriterijai 
nustatyti pagal šios dalies a punktą, šio 
reglamento taikymo tikslu laikytina 
darančia didelę žalą vienam ar daugiau 
socialinių arba aplinkos apsaugos tikslų.
3. Komisija visus 2 dalyje nurodytus 
rodikliais pagrįstus techninės analizės 
kriterijus nustato vienu deleguotuoju 
aktu, atsižvelgdama į 14 straipsnyje 
nustatytus reikalavimus.
4. Komisija 2 dalyje nurodytus 
deleguotuosius aktus priima iki 2022 m. 
liepos 1 d., kad būtų galima užtikrinti jų 
taikymą nuo 2022 m. gruodžio 31 d.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/101

Pakeitimas 101
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Sistema tvariam finansavimui palengvinti
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12 straipsnis 12 straipsnis

Didelė žala siekiant aplinkos tikslų Didelė žala siekiant aplinkos tikslų

Taikant 3 straipsnio b punktą, laikoma, 
kad ekonomine veikla daroma didelė žala:

1. Taikant 3 straipsnio b punktą ir 3a 
straipsnį, atsižvelgiant į visą ekonominės 
veiklos gyvavimo ciklą, laikoma, kad 
ekonomine veikla daroma didelė žala:

a)  klimato kaitos švelninimui, kai dėl 
tos veiklos išmetamas didelis šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekis;

a) klimato kaitos švelninimui, kai dėl 
tos veiklos išmetamas didelis šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekis;

b) prisitaikymui prie klimato kaitos, 
kai dėl tos veiklos didėja neigiamas 
dabartinis ir tikėtinas poveikis klimatui, 
juntamas gamtinėje arba sukurtoje 
aplinkoje, kurioje vykdoma ta ekonominė 
veikla, ir už jos ribų;

b) prisitaikymui prie klimato kaitos, 
kai dėl tos veiklos didėja neigiamas 
dabartinis ir tikėtinas poveikis klimatui, 
juntamas gamtinėje arba sukurtoje 
aplinkoje, kurioje vykdoma ta ekonominė 
veikla, ir už jos ribų;

c)  tausiam vandens ir jūrų išteklių 
naudojimui ir apsaugai, kai ta veikla 
daroma didelė žala gerai Sąjungos vandens 
būklei, įskaitant gėlą vandenį, tarpinius 
vandenis ir pakrančių vandenis, arba gerai 
Sąjungos jūrų vandenų aplinkos būklei;

c) tausiam vandens ir jūrų išteklių 
naudojimui ir apsaugai, kai ta veikla 
daroma didelė žala gerai Sąjungos vandens 
būklei, įskaitant gėlą vandenį, tarpinius 
vandenis ir pakrančių vandenis, arba gerai 
Sąjungos jūrų vandenų aplinkos būklei 
pagal Direktyvą 2000/60/EB, nustatančią 
Bendrijos veiksmų vandens politikos 
srityje pagrindus;

d) žiedinei ekonomikai ir atliekų d) žiedinei ekonomikai ir atliekų 
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prevencijai bei antriniam perdirbimui, kai 
dėl tos veiklos labai neveiksmingai 
naudojamos medžiagos viename arba 
keliuose produktų gyvavimo ciklo 
etapuose, įskaitant produktų 
ilgaamžiškumą, galimybę juos pataisyti, 
atnaujinti, pakartotinai naudoti arba 
perdirbti; arba kai dėl tos veiklos labai 
padidėja atliekų susidarymas, deginimas 
arba šalinimas;

prevencijai bei antriniam perdirbimui, kai 
dėl tos veiklos įvairiuose produktų 
gyvavimo ciklo etapuose tiesiogiai ar 
netiesiogiai labai neveiksmingai 
naudojamos medžiagos ir ištekliai, 
pavyzdžiui, neatsinaujinančioji energija, 
žaliavos, vanduo ir žemė, įskaitant 
neefektyvumą, susijusį su ypatybėmis, 
suprojektuotomis siekiant apriboti 
produktų naudojimo laikotarpį ir 
produktų ilgaamžiškumą, galimybę juos 
pataisyti, atnaujinti, pakartotinai naudoti 
arba perdirbti; arba kai dėl tos veiklos labai 
padidėja atliekų susidarymas, deginimas 
arba šalinimas; 

e) taršos prevencijai ir kontrolei, kai 
dėl tos veiklos labai padidėja į orą, vandenį 
ir dirvožemį išmetamas teršalų kiekis, 
palyginti su padėtimi iki pradedant tą 
veiklą;

e) taršos prevencijai ir kontrolei, kai 
dėl tos veiklos labai padidėja į orą, vandenį 
ir dirvožemį išmetamas teršalų kiekis, 
palyginti su padėtimi iki pradedant tą 
veiklą;

f) sveikoms ekosistemoms, kai ta 
veikla daroma didelė žala gerai ekosistemų 
būklei.

f) sveikoms ekosistemoms, kai ta 
veikla daroma didelė žala gerai ekosistemų 
būklei ir atsparumui, įskaitant biologinę 
įvairovę ir žemės naudojimą.

1a. Pagal 3 straipsnio b punktą ir 3a 
straipsnį, atsižvelgiant į visą ekonominės 
veiklos gyvavimo ciklą, laikoma, kad ta 
veikla daroma didelė žala 5 straipsnyje 
nurodytiems tikslams, kai ta veikla 
smarkiai pažeidžia Europos socialinių 
teisių ramstyje įtvirtintus principus.
2. Vertinant ekonominę veiklą pagal 
šio straipsnio 1 dalies a-f kriterijus, turi 
būti atsižvelgiama į pačios veiklos poveikį 
aplinkai, taip pat dėl tos ekonominės 
veiklos atsirandančių produktų ir 
paslaugų poveikį aplinkai per visą jų 
gyvavimo ciklą ir, jei reikia, visoje vertės 
grandinėje.
3. Komisija pagal 16 straipsnį ir 14 
straipsnyje nustatytus reikalavimus priima 
deleguotuosius aktus, kuriais nustato 
rodikliais ir atsargumo principu 
grindžiamus techninės analizės kriterijus, 
pagal kuriuos nustatoma, ar pagal 3a 
straipsnį ir šio straipsnio 1 dalies a–f 
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punktus laikoma, kad ekonominė veikla 
daro didelį neigiamą poveikį aplinkai.
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