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NAPAKA
k poročilu

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za spodbujanje 
trajnostnih naložb

(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

Poročevalca: Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
A8-0175/2019

Predlog spremembe 54 se črta in predlog spremembe 53 se glasi:

Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
Člen 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 17 Člen 17

Klavzula o pregledu Klavzula o pregledu

1. Komisija objavi poročilo o uporabi 
te uredbe do 31. decembra 2021 in nato 
vsaka tri leta. V navedenem poročilu se 
med drugim ocenjeni tudi:

1. Komisija objavi poročilo o uporabi 
in učinku te uredbe do 31. decembra 2021 
in nato vsaka tri leta. V navedenem 
poročilu se med drugim ocenjeni tudi:

(a) napredek pri izvajanju te uredbe, 
kar zadeva oblikovanje tehničnih meril za 
pregled za okoljsko trajnostne gospodarske 
dejavnosti;

(a) napredek pri izvajanju te uredbe, 
kar zadeva oblikovanje tehničnih meril za 
pregled na podlagi kazalnikov za okoljsko 
trajnostne gospodarske dejavnosti;
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(b) morebitna potreba po pregledu 
meril iz te uredbe za obravnavo 
gospodarske dejavnosti kot okoljsko 
trajnostne;

(b) morebitna potreba po pregledu 
meril in seznama kazalnikov iz te uredbe 
za obravnavo gospodarske dejavnosti kot 
okoljsko trajnostne, da bi omogočili 
inovacije in trajnostni prehod;

(c) primernost razširitve področja 
uporabe te uredbe na druge cilje glede 
trajnosti, zlasti socialne cilje;

(c) primernost razširitve področja 
uporabe te uredbe na druge cilje glede 
trajnosti, zlasti socialne cilje;

(d) uporaba opredelitve okoljsko 
trajnostne naložbe v pravu Unije in na 
ravni držav članic, vključno s primernostjo 
vzpostavitve mehanizma preverjanja 
skladnosti z merili iz te uredbe.

(d) uporaba opredelitve okoljsko 
trajnostne naložbe in naložbe z negativnim 
vplivom na okolje v pravu Unije in na 
ravni držav članic, vključno s primernostjo 
dodatnega pregleda ali vzpostavitve 
mehanizma preverjanja skladnosti z merili 
na podlagi kazalnikov iz te uredbe.

(da) učinkovitost taksonomije pri 
usmerjanju zasebnih naložb v trajnostne 
dejavnosti.
1a. Komisija do 31. decembra 2021 in 
nato vsaka tri leta pregleda področje 
uporabe te uredbe, če ustvarja pretirano 
upravno breme ali če potrebni podatki za 
udeležence na finančnem trgu niso dovolj 
razpoložljivi.

2. Poročilo se pošlje Evropskemu 
parlamentu in Svetu. Komisija po potrebi 
priloži ustrezne predloge.

2. Poročila se pošljejo Evropskemu 
parlamentu in Svetu. Komisija po potrebi 
priloži ustrezne zakonodajne predloge.

(Zadeva vse jezikovne različice.)


