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Ændringsforslag 102
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 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13 Artikel 13

De i artikel 3, litra c), omhandlede 
minimumsgarantier skal bestå af 
procedurer, som gennemføres af den 
virksomhed, der udøver en økonomisk 
aktivitet, for at sikre, at de principper og 
rettigheder, som er fastlagt i de otte 
grundlæggende konventioner, der er 
identificeret i Den Internationale 
Arbejdsorganisations (ILO) erklæring om 
grundlæggende principper og rettigheder 
på arbejdspladsen, dvs. retten til ikke at 
blive udsat for tvangsarbejde, 
foreningsfriheden, arbejdstagernes ret til 
at organisere sig, retten til at føre 
kollektive forhandlinger, lige løn til mænd 
og kvinder for arbejde af samme værdi, 
lige muligheder og ligebehandling i 
forbindelse med beskæftigelse og erhverv 
samt retten til ikke at blive udsat for 
børnearbejde, overholdes.

1. De i artikel 3, litra c), omhandlede 
minimumsgarantier skal bestå af 
procedurer, som gennemføres af den 
virksomhed, der udøver en økonomisk 
aktivitet, for at sikre, at de principper, der 
er opført i bilag Ia, overholdes:

1a. Minimumsgarantierne 
gennemføres så godt som muligt af den 
virksomhed, der udøver en økonomisk 
aktivitet.
1b. Minimumsgarantierne skal være i 
overensstemmelse med FN's vejledende 
principper om erhvervslivet og 
menneskerettighederne og OECD's due 



AM\1180394DA.docx PE635.500v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

diligence-retningslinjer for ansvarlig 
forretningsadfærd (2018) og være i 
overensstemmelse med bilag Ia. Rettidig 
omhu betyder i denne forbindelse den 
procedure eller det sæt af procedurer, som 
virksomheder gennemfører for at 
afdække, forebygge, afbøde og redegøre 
for, hvordan de håndterer deres 
potentielle og reelle negative 
indvirkninger på menneskerettighederne, 
herunder arbejdstagernes 
menneskerettigheder, i forbindelse med 
virksomhedens økonomiske aktivitet, 
forsyningskæder og forretningsrelationer.
1c. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at supplere denne artikel med en 
delegeret retsakt, der præciserer 
kriterierne for at afgøre, om kravene i 
denne artikel er opfyldt. Kommissionen 
tager ved udarbejdelsen af den delegerede 
retsakt hensyn til principper, der er opført 
i bilag Ia. Kommissionen vedtager denne 
delegerede retsakt senest den 31. 
december 2020.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/103

Ændringsforslag 103
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
Bilag I a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag Ia
1. Den følgende ramme skal 
anvendes i forbindelse med artikel 13:
a) de principper og rettigheder, som 
er fastlagt i de otte grundlæggende 
konventioner, der er identificeret i Den 
Internationale Arbejdsorganisations 
(ILO) erklæring om grundlæggende 
principper og rettigheder på 
arbejdspladsen, dvs. retten til ikke at blive 
udsat for tvangsarbejde, 
foreningsfriheden, arbejdstagernes ret til 
at organisere sig, retten til at føre 
kollektive forhandlinger, lige løn til mænd 
og kvinder for arbejde af samme værdi, 
lige muligheder og ligebehandling i 
forbindelse med beskæftigelse og erhverv 
samt retten til ikke at blive udsat for 
børnearbejde.
b) de internationale grundlæggende 
menneskerettighedsinstrumenter
c) Den Europæiske Unions charter 
om grundlæggende rettigheder
d) FN's vejledende principper om 
erhvervslivet og menneskerettigheder
e) OECD's vejledende principper for 
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multinationale virksomheder
2. Den følgende ramme skal 
anvendes i forbindelse med artikel 13, når 
det er relevant og hensigtsmæssigt:
a) FN's principper for ansvarlige 
investeringer – rapporteringsramme
b) FAO's vejledende retningslinjer 
for ansvarlig forvaltning af 
jordbesiddelse, fiskeri og skove i 
forbindelse med national 
fødevaresikkerhed
c) FN's erklæring om oprindelige 
folks rettigheder 
d) FN's konvention om beskyttelse af 
verdens kultur- og naturarv
e) FN's Sendairamme for 
katastrofeforebyggelse 2015-2030
f) konventionen om den biologiske 
mangfoldighed (CBD)
g) OECD's retningslinjer for 
ansvarlig forretningsadfærd for 
institutionelle investorer – centrale 
overvejelser om due diligence i henhold til 
OECD's retningslinjer for multinationale 
selskaber (2017)
3. Procedurerne i artikel 13, stk. 1b, 
skal: 
-a) sikre tilstrækkelig integration og 
styring af risici for bæredygtigheden i 
investeringsbeslutningerne, hvilket 
kræver, at investorer skal kortlægge, 
forhindre, afbøde og redegøre for 
miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige 
faktorer
a) tage hensyn til arten og omfanget 
af virksomhedens drift, livscyklus, 
forsyningskæder og forretningsrelationer
b) vurdere og afhjælpe de negative 
indvirkninger på menneskerettigheder ved 
selve den økonomiske aktivitet og af de 
produkter og tjenester, der anvendes og 
frembringes af den pågældende 
økonomiske aktivitet, navnlig ved at tage 
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hensyn til deres produktion, anvendelse 
og, hvor det er relevant, bortskaffelse
c) være i overensstemmelse med 
forsigtighedsprincippet og være 
risikobaseret, hvilket betyder, at graden af 
rettidig omhu, der anvendes, skal stå i et 
rimeligt forhold til alvoren af og 
sandsynligheden for de negative 
virkninger; fokus bør være på at 
forhindre negative virkninger, og når 
forebyggelse ikke er mulig, i så fald på 
afbødning, forebyggelse af gentagelse og, 
hvis det er relevant, afhjælpende 
virkninger
d) understøttes af relevante politikker 
og forvaltningssystemer for at styrke en 
systematisk, proaktiv og reaktiv tilgang til 
løbende afdækning og forvaltning af 
indvirkningen på menneskerettighederne
e) anvendes til fremskaffe 
oplysninger ved at inddrage interessenter, 
som omfatter arbejdstagere og andre 
potentielt berørte enkeltpersoner eller 
grupper
f) give relevante oplysninger til 
investorer og andre interessenter for at 
sætte dem i stand til at vurdere 
overholdelsen af minimumsgarantierne.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/104

Ændringsforslag 104
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 14 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. De tekniske screeningskriterier, 
der er omhandlet i stk. 1, skal sikre, at 
elproduktionsaktiviteter, der bruger faste 
fossile brændstoffer, ikke betragtes som 
miljømæssigt bæredygtige økonomiske 
aktiviteter. Disse tekniske 
screeningskriterier skal sikre, at 
økonomiske aktiviteter, der bidrager til 
kulstofintensive fastlåsningsvirkninger, 
ikke betragtes som miljømæssigt 
bæredygtige økonomiske aktiviteter.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/105

Ændringsforslag 105
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 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 17 Artikel 17

Revisionsklausul Revisionsklausul

1. Senest den 31. december 2021 og 
derefter hvert tredje år offentliggør 
Kommissionen en rapport om anvendelsen 
af denne forordning. I rapporten vurderes 
følgende:

1. Senest den 31. december 2021 og 
derefter hvert tredje år offentliggør 
Kommissionen en rapport om anvendelsen 
af denne forordning og dens virkninger. I 
rapporten vurderes følgende:

a) fremskridt i gennemførelsen af 
forordningen med hensyn til fastlæggelse 
af tekniske screeningskriterier for 
miljømæssigt bæredygtige økonomiske 
aktiviteter

a) fremskridt i gennemførelsen af 
forordningen med hensyn til fastlæggelse 
af tekniske screeningskriterier baseret på 
indikatorer for miljømæssigt bæredygtige 
økonomiske aktiviteter og dem, som har 
en negativ indvirkning på miljøet

b) behovet for at revidere de fastsatte 
kriterier i denne forordning for at kunne 
betragte en økonomisk aktivitet som 
miljømæssigt bæredygtig

b) behovet for at revidere de fastsatte 
kriterier og listen over indikatorer i denne 
forordning for at kunne betragte en 
økonomisk aktivitet som miljømæssigt 
bæredygtig eller med en negativ 
indvirkning på miljøet med henblik på at 
lette innovation og bæredygtig omstilling

c) hensigtsmæssigheden af at udvide 
anvendelsesområdet for denne forordning 
til at omfatte andre bæredygtige mål, 
navnlig sociale mål

c) de nødvendige skridt og i givet fald 
et lovgivningsmæssigt forslag for at 
udvide anvendelsesområdet for denne 
forordning til at omfatte andre bæredygtige 
mål, navnlig sociale mål, herunder 
kriterier og indikatorer for virksomheders 
sociale ansvar og den sociale økonomi
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ca) en vurdering af virkningerne af 
ændringerne til Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2013/34/EU1a i artikel 17a

d) anvendelsen af definitionen af 
miljømæssigt bæredygtige investeringer i 
EU-retten og på medlemsstatsniveau, 
herunder hensigtsmæssigheden af at 
oprette en kontrolmekanisme med henblik 
på at kontrollere overholdelsen af de 
kriterier, der er fastlagt i denne forordning.

d) anvendelsen af definitionen af 
miljømæssigt bæredygtige investeringer og 
investeringer med negativ indvirkning på 
miljøet i EU-retten og på 
medlemsstatsniveau, herunder 
hensigtsmæssigheden af at revidere eller 
oprette en yderligere kontrolmekanisme 
med henblik på at kontrollere 
overholdelsen af de kriterier, der er baseret 
på indikatorer, og som er fastlagt i denne 
forordning.

da) det mulige behov for yderligere 
udvikling af de integrerede 
rapporteringskrav i artikel 17a (ny) med 
hensyn til offentliggørelse af 
ikkefinansielle oplysninger og oplysninger 
om mangfoldighed for visse store 
virksomheder og koncerner i 
overensstemmelse med direktiv 
2013/34/EU
db) klassificeringssystemets effektivitet 
med hensyn til at kanalisere private 
investeringer i retning af bæredygtige 
aktiviteter
1a. Senest den 31. december 2021 og 
derefter hvert tredje år gennemgår 
Kommissionen anvendelsesområdet for 
denne forordning, hvis den skaber en 
uforholdsmæssig stor administrativ byrde, 
eller hvis der ikke er tilstrækkelig adgang 
til de nødvendige oplysninger for 
deltagere på det finansielle marked, eller 
hvis lovgivningen ikke er tilstrækkelig 
effektiv til at tilnærme de finansielle 
strømme til EU's bæredygtighedsmål.
1b. Kommissionen forelægger 6 
måneder efter denne forordnings 
ikrafttræden en rapport om med plan for, 
hvordan vurderingen af sociale mål 
såsom til at bekæmpe ulighed, fremme af 
social samhørighed, social integration og 
arbejdsmarkedsforhold eller investering i 
menneskelig kapital eller økonomiske 
eller socialt dårligt stillede lokalsamfund 
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skal udarbejdes.

2. Rapporten fremsendes til Europa-
Parlamentet og Rådet. Kommissionen 
fremsætter ledsagende forslag, hvor det er 
relevant.

2. Rapporterne fremsendes til 
Europa-Parlamentet og Rådet. 
Kommissionen fremsætter ledsagende 
lovgivningsmæssige forslag, hvis det er 
relevant.

1a Parlamentets og Rådets direktiv 
2013/34/EU af 26. juni 2013 om 
årsregnskaber, konsoliderede regnskaber 
og tilhørende beretninger for visse 
virksomhedsformer, om ændring af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/43/EF og om ophævelse af Rådets 
direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF 
(EUT L 182 af 29.6.20113, s 19).

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/106

Ændringsforslag 106
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 17 a (ny)
Direktiv 2013/34/EU
Artikel 19 og artikel 20

Gældende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 17a
Ændring af direktiv 2013/34/EU
I direktiv 2013/34/EU foretages følgende 
ændringer:
1) Artikel 19, stk. 2, litra e), nr. ii), 
affattes således:

ii) virksomhedens risikoeksponering i 
forbindelse med priser, kredit, likviditet og 
pengestrømme.

"ii) virksomhedens risikoeksponering i 
forbindelse med priser, kredit, likviditet, 
pengestrømme og miljømæssige, sociale 
og ledelsesmæssige risici"
2) I artikel 19, stk. 2, tilføjes følgende 
litraer:
"ea) de resultater, der måles i relation 
til de bæredygtighedsindikatorer, der er 
relevante for en bestemt virksomhed og 
branche, på grundlag af en liste over 
harmoniserede 
bæredygtighedsindikatorer, der skal 
udvikles og opdateres af Kommissionen i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
.../... [EUT: [Indsæt venligst henvisning til 
forordning om oprettelse af en ramme til 
fremme af bæredygtige investeringer]
eb) anvendelsesområde 1-, 
anvendelsesområde 2- og 
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anvendelsesområde 3-emissioner
ec) virksomhedens resultater jf. litra 
g) sammenholdt med Unionens klimamål 
for at holde stigningen i den globale 
gennemsnitstemperatur et godt stykke 
under 2 °C over det førindustrielle niveau, 
og bestræbelserne for at begrænse 
temperaturstigningen til 1,5 °C over det 
førindustrielle niveau som fastsat i 
Parisaftalen
ed) den andel af virksomhedens 
omsætning, der genereres af økonomiske 
aktiviteter, der opfylder de tekniske 
screeningskriterier i artikel 3 i forordning 
(EU).../ ... [EUT: [Indsæt venligst 
henvisning til forordning om oprettelse af 
en ramme til fremme af bæredygtige 
investeringer]
ee) den andel af virksomhedens 
omsætning, der genereres af økonomiske 
aktiviteter, der opfylder de tekniske 
screeningskriterier i artikel 3a i 
forordning (EU).../ ... [EUT: Indsæt 
henvisning til forslag til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning om 
fastlæggelse af en ramme til fremme af 
bæredygtige investeringer]."
3) Artikel 20, stk. 1, litra c), affattes 
således:

c) en beskrivelse af hovedelementerne 
i virksomhedens interne kontrol- og 
risikostyringssystemer i forbindelse med 
dens regnskabsaflæggelsesprocedure

"c) en beskrivelse af hovedelementerne 
i virksomhedens interne kontrol- og 
risikostyringssystemer i forbindelse med 
dens procedure for regnskabsaflæggelse 
og bæredygtighedsrapportering"
4) Artikel 20, stk. 3, affattes således:

3. Revisoren eller revisionsfirmaet 
afgiver en udtalelse i overensstemmelse 
med artikel 34, stk. 1, andet afsnit, om de 
oplysninger, der er udarbejdet i henhold til 
nærværende artikels stk. 1, litra c) og d), og 
kontrollerer, at de oplysninger, der er 
omhandlet i nærværende artikels stk. 1, 
litra a), b), e), f) og g), er afgivet.

"3. Revisoren eller revisionsfirmaet 
afgiver en udtalelse i overensstemmelse 
med artikel 34, stk. 1, andet afsnit, om de 
oplysninger, der er udarbejdet i henhold til 
nærværende artikels stk. 1, litra c) og d), og 
i henhold til artikel 19, stk. 2, og 
kontrollerer, at de oplysninger, der er 
omhandlet i nærværende artikels stk. 1, 
litra a), b), e) og f), er afgivet.
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Or. en
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20.3.2019 A8-0175/107

Ændringsforslag 107
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
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) I lyset af Europa-Parlamentets, 
Rådets og Kommissionens fælles tilsagn 
om at gennemføre de principper, der er 
nedfældet i den europæiske søjle for 
sociale rettigheder til støtte for bæredygtig 
og inklusiv vækst og betydningen af 
internationale minimumsstandarder for 
menneske- og arbejdstagerrettigheder bør 
betingelsen for, at økonomiske aktiviteter 
kan betragtes som miljømæssigt 
bæredygtige, være, at 
minimumsgarantierne overholdes. 
Økonomiske aktiviteter bør derfor kun 
blive betragtet som miljømæssigt 
bæredygtige, hvis de udøves under 
overholdelse af Den Internationale 
Arbejdsorganisations (ILO) erklæring om 
grundlæggende principper og rettigheder 
på arbejdspladsen og ILO's otte 
grundlæggende konventioner. I ILO's 
grundlæggende konventioner defineres de 
menneskerettigheder og arbejdsrettigheder, 
som virksomhederne skal respektere. Flere 
af disse internationale standarder er også 
forankret i Den Europæiske Unions charter 
om grundlæggende rettigheder, navnlig 
forbuddet mod slaveri og tvangsarbejde og 
princippet om ikkeforskelsbehandling. 

(21) I lyset af Europa-Parlamentets, 
Rådets og Kommissionens fælles tilsagn 
om at gennemføre de principper, der er 
nedfældet i den europæiske søjle for 
sociale rettigheder til støtte for bæredygtig 
og inklusiv vækst og betydningen af 
internationale minimumsstandarder for 
menneske- og arbejdstagerrettigheder bør 
betingelsen for, at økonomiske aktiviteter 
kan betragtes som miljømæssigt 
bæredygtige, være, at 
minimumsgarantierne overholdes. 
Økonomiske aktiviteter bør derfor kun 
blive betragtet som miljømæssigt 
bæredygtige, hvis de udøves under 
overholdelse af Den Internationale 
Arbejdsorganisations (ILO) erklæring om 
grundlæggende principper og rettigheder 
på arbejdspladsen og ILO's otte 
grundlæggende konventioner samt under 
overholdelse af internationale 
grundlæggende 
menneskerettighedsinstrumenter, Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, De Forenede 
Nationers erklæring om oprindelige folks 
rettigheder (UNDRIP), FN's konvention 
om beskyttelse af verdens kultur- og 
naturarv, FN's vejledende principper om 
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Disse minimumsgarantier berører ikke 
anvendelsen af relevante strengere krav til 
miljø, sundhed og sikkerhed og social 
bæredygtighed, der er fastsat i EU-
lovgivningen.

erhvervslivet og menneskerettigheder, 
OECD's retningslinjer om multinationale 
virksomheder og De Forenede Nationers 
principper for ansvarlige investeringer. 
Investorerne bør også tage hensyn til 
OECD's due diligence-retningslinjer for 
ansvarlig forretningsadfærd (2018). Due 
diligence betyder i denne forbindelse de 
procedurer, som virksomheder 
gennemfører for at kortlægge, forhindre, 
afbøde og redegøre for risici for 
bæredygtigheden som defineret i 
forordning (EU) .../... [EUT: Indsæt 
henvisning til forordning om oplysninger 
vedrørende bæredygtige investeringer og 
risici for bæredygtigheden og dens bilag 
I]. I ILO's grundlæggende konventioner 
defineres de menneskerettigheder og 
arbejdsrettigheder, som virksomhederne 
skal respektere. Flere af disse 
internationale standarder er også forankret i 
Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, navnlig 
forbuddet mod slaveri og tvangsarbejde og 
princippet om ikkeforskelsbehandling. 
Disse minimumsgarantier berører ikke 
anvendelsen af relevante strengere krav til 
miljø, sundhed og sikkerhed og social 
bæredygtighed, der er fastsat i EU-
lovgivningen.
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Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) En økonomisk aktivitet bør ikke 
betragtes som miljømæssigt bæredygtig, 
hvis den skader miljøet mere end de 
fordele, den medfører. De tekniske 
screeningskriterier bør omfatte 
minimumskrav, der er nødvendige for at 
undgå, at andre mål skades alvorligt. Ved 
fastlæggelsen og ajourføringen af de 
tekniske screeningskriterier bør 
Kommissionen sikre, at disse kriterier er 
baseret på tilgængelig videnskabelig 
dokumentation og ajourføres regelmæssigt. 
Når den videnskabelige evaluering ikke gør 
det muligt at fastslå risikoen med 
tilstrækkelig sikkerhed, bør 
forsigtighedsprincippet anvendes i 
overensstemmelse med artikel 191 i TEUF.

(24) En økonomisk aktivitet bør ikke 
betragtes som miljømæssigt bæredygtig, 
hvis den ikke tilvejebringer en nettofordel, 
og den bør heller ikke i væsentlig grad 
skade nogen af de andre miljømål. De 
tekniske screeningskriterier, der er baseret 
på harmoniserede indikatorer, bør omfatte 
minimumskrav, der er nødvendige for at 
undgå, at andre mål skades alvorligt, og 
vurderingen af de negative virkninger. 
Ved fastlæggelsen og ajourføringen af de 
tekniske screeningskriterier og 
harmoniserede indikatorer bør 
Kommissionen sikre, at disse kriterier og 
indikatorer er rimelige, forholdsmæssige 
og baseret på tilgængelig videnskabelig 
dokumentation, ajourføres regelmæssigt 
og tager hensyn til hele værdikæden og 
teknologiernes livscyklus. Den bør 
ligeledes sikre, at de ajourføres 
regelmæssigt. Når den videnskabelige 
evaluering ikke gør det muligt at fastslå 
risikoen med tilstrækkelig sikkerhed, bør 
forsigtighedsprincippet anvendes i 
overensstemmelse med artikel 191 i TEUF.
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