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Amendement  124 

Fulvio Martusciello 

 

Voorstel voor een verordening 

Titel 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voorstel voor een 

VERORDENING VAN HET EUROPEES 

PARLEMENT EN DE RAAD 

betreffende de totstandbrenging van een 

raamwerk om duurzame beleggingen te 

bevorderen 

(Voor de EER relevante tekst) 

Voorstel voor een 

VERORDENING VAN HET EUROPEES 

PARLEMENT EN DE RAAD 

betreffende de totstandbrenging van een 

raamwerk om duurzame financiering te 

bevorderen 

(Voor de EER relevante tekst) 

Or. en 

 

Amendement  125 

Mireille D'Ornano 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) Met artikel 3, lid 3, van het Verdrag 

betreffende Europese Unie wordt beoogd 

een interne markt tot stand te brengen die 

zich inzet voor de duurzame ontwikkeling 

van Europa, op basis van onder meer een 

evenwichtige economische groei en een 

hoog niveau van bescherming en 

verbetering van de kwaliteit van het milieu. 

(1) Met artikel 3, lid 3, van het Verdrag 

betreffende de Europese Unie wordt 

beoogd een interne markt tot stand te 

brengen die zich inzet voor de duurzame 

ontwikkeling van Europa, op basis van 

onder meer een evenwichtige economische 

groei en een hoog niveau van bescherming 

en verbetering van de kwaliteit van het 

milieu. De verwezenlijking van de hier 

vermelde doelstellingen op het gebied van 

economische groei en milieubescherming 

zijn echter nog verre toekomstmuziek. 

Or. fr 

 

Amendement  126 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 
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Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) Met artikel 3, lid 3, van het Verdrag 

betreffende Europese Unie wordt beoogd 

een interne markt tot stand te brengen die 

zich inzet voor de duurzame ontwikkeling 

van Europa, op basis van onder meer een 

evenwichtige economische groei en een 

hoog niveau van bescherming en 

verbetering van de kwaliteit van het milieu. 

(1) Met artikel 3, lid 3, van het Verdrag 

betreffende de Europese Unie wordt 

beoogd een interne markt tot stand te 

brengen die zich inzet voor de duurzame 

ontwikkeling van Europa, op basis van 

onder meer een evenwichtige economische 

groei, sociale vooruitgang en een hoog 

niveau van bescherming en verbetering van 

de kwaliteit van het milieu. 

Or. en 

 

Amendement  127 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (3 bis) In november 2017 hebben het 

Europees Parlement, de Raad en de 

Commissie de Europese pijler van sociale 

rechten afgekondigd en ondertekend ter 

bevordering van een Europa dat zich inzet 

voor de bestrijding van werkloosheid, 

armoede en discriminatie, en het 

waarborgen van gelijke kansen voor 

jongeren en kwetsbare personen. De 

grondige tenuitvoerlegging van de pijler 

kan worden bevorderd door de financiële 

stromen op dit proces af te stemmen. 

Or. en 

 

Amendement  128 

Mireille D'Ornano 

 

Voorstel voor een verordening 
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Overweging 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) Duurzaamheid en de transitie naar 

een koolstofarme en klimaatbestendige, 

meer hulpbronnenefficiënte en circulaire 

economie zijn cruciale elementen om het 

concurrentievermogen van de Unie op 

lange termijn te waarborgen. 

Duurzaamheid vormt sinds lang de kern 

van het project van de Europese Unie en de 

Verdragen erkennen de sociale en 

ecologische dimensies van de Unie. 

(4) Duurzaamheid en de transitie naar 

een koolstofarme en klimaatbestendige, 

meer hulpbronnenefficiënte en circulaire 

economie zijn cruciale elementen om het 

concurrentievermogen van de Unie op 

lange termijn te waarborgen. 

Duurzaamheid vormt sinds lang de kern 

van het project van de Europese Unie en de 

Verdragen erkennen de sociale en 

ecologische dimensies van de Unie, maar 

duurzaamheid blijft ijdele hoop zolang de 

resultaten op sociaal en ecologisch gebied 

teleurstellend zijn. 

Or. fr 

 

Amendement  129 

Luigi Morgano 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (4 bis) De taskforce op hoog niveau voor 

investeringen in sociale infrastructuur in 

Europa heeft in januari 2018 een verslag 

uitgebracht waarin de minimale kloof 

voor investeringen in sociale 

infrastructuur in de EU op 100-

150 miljard EUR per jaar wordt geraamd 

en de totale kloof voor de periode 2018-

2030 op meer dan 1,5 biljoen EUR. 

Or. en 

 

Amendement  130 

Luke Ming Flanagan 

 

Voorstel voor een verordening 
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Overweging 4 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (4 bis) Belangrijke 

handelsovereenkomsten, zoals TTIP, 

CETA, de economische 

partnerschapsovereenkomst EU-Japan, 

enz., en de daaruit voortvloeiende 

toenemende grootschalige doorvoer van 

goederen, kunnen aanzienlijke negatieve 

milieueffecten hebben. 

Or. en 

 

Amendement  131 

Stefan Gehrold 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) In december 2016 heeft de 

Commissie een deskundigengroep op hoog 

niveau opgericht om een overkoepelende 

en alomvattende Uniestrategie inzake 

duurzame financiering te ontwikkelen. In 

het verslag van deze deskundigengroep dat 

op 31 januari 2018 is gepubliceerd24, wordt 

opgeroepen tot de oprichting van een 

technisch robuust classificatiesysteem op 

Unieniveau om duidelijkheid te bieden 

over de vraag welke activiteiten "groen" of 

"duurzaam" zijn, te beginnen met mitigatie 

van klimaatverandering. 

(5) In december 2016 heeft de 

Commissie een deskundigengroep op hoog 

niveau opgericht om een overkoepelende 

en alomvattende Uniestrategie inzake 

duurzame financiering te ontwikkelen. In 

het verslag van deze deskundigengroep dat 

op 31 januari 2018 is gepubliceerd24, wordt 

opgeroepen tot de oprichting van een 

technisch robuust classificatiesysteem op 

Unieniveau om duidelijkheid te bieden 

over de vraag welke activiteiten "groen" of 

"duurzaam" zijn, te beginnen met de 

vermindering van de menselijke invloed 

op klimaatverandering. 

_________________ _________________ 

24 Eindverslag EU High-Level Expert 

Group on Sustainable Finance, Financing a 

Sustainable European Economy, 

beschikbaar op: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180

131-sustainable-finance-final-

report_en.pdf. 

24 Eindverslag EU High-Level Expert 

Group on Sustainable Finance, Financing a 

Sustainable European Economy, 

beschikbaar op: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180

131-sustainable-finance-final-report_en.pdf 
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Or. de 

 

Amendement  132 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) In maart 2018 is de Commissie met 

haar actieplan duurzame groei financieren 

gekomen25, waarin zij een ambitieuze en 

brede strategie voor duurzame financiering 

uittekent. Een van de doelstellingen uit dat 

actieplan is het heroriënteren van 

kapitaalstromen in de richting van 

duurzame beleggingen om zo duurzame en 

inclusieve groei te bewerkstelligen. De 

totstandbrenging van een eengemaakt 

classificatiesysteem voor duurzame 

activiteiten is de belangrijkste en 

dringendste maatregel die in het actieplan 

wordt overwogen. In het actieplan wordt 

erkend dat de verschuiving van 

kapitaalstromen naar duurzamere 

activiteiten moet stoelen op een consensus 

over wat "duurzaam" inhoudt. In een 

eerste stap dienen duidelijke handvatten 

met betrekking tot activiteiten die 

kwalificeren als bijdragend aan 

milieudoelstellingen, beleggers te helpen 

informeren over de beleggingen die 

ecologisch duurzame economische 

activiteiten financieren. In een latere fase 

kunnen misschien verdere handvatten 

worden ontwikkeld over de activiteiten die 

bijdragen tot andere 

duurzaamheidsdoelstellingen, zoals 
sociale doelstellingen. 

(6) In maart 2018 is de Commissie met 

haar actieplan duurzame groei financieren 

gekomen25, waarin zij een ambitieuze en 

brede strategie voor duurzame financiering 

uittekent. Een van de doelstellingen uit dat 

actieplan is het heroriënteren van 

kapitaalstromen in de richting van 

duurzame beleggingen om zo duurzame en 

inclusieve groei te bewerkstelligen. De 

totstandbrenging van een eengemaakt 

classificatiesysteem voor duurzame 

activiteiten en van indicatoren ter 

bepaling van de mate van duurzaamheid 

van activiteiten is de belangrijkste en 

dringendste maatregel die in het actieplan 

wordt overwogen. In het actieplan wordt 

erkend dat de verschuiving van 

kapitaalstromen naar duurzamere 

activiteiten moet stoelen op een 

alomvattende consensus over de impact 

van economische activiteiten en 

beleggingen in termen van duurzaamheid. 

In een eerste stap dienen duidelijke 

handvatten met betrekking tot activiteiten 

die kwalificeren als bijdragend aan 

milieudoelstellingen, beleggers te helpen 

informeren over de beleggingen die 

ecologisch duurzame economische 

activiteiten financieren. Parallel hieraan 

worden verdere handvatten ontwikkeld met 

betrekking tot de activiteiten die bijdragen 

tot sociale doelstellingen, rekening 

houdend met het feit dat de duurzame-

ontwikkelingsdoelstellingen van de VN 

(SDG's) alle drie de duurzaamheidspijlers 

bestrijken: milieu, sociaal en 
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economie/governance. Dit komt mede 

overeen met de conclusies van 

20 juni 2017 van de Europese Raad 

waarin is bevestigd dat de Unie en de 

lidstaten vastbesloten zijn de Agenda 2030 

uit te voeren op volledige, 

samenhangende, alomvattende, 

geïntegreerde en doeltreffende wijze. 

_________________ _________________ 

25 COM(2018) 97 final. 25 COM(2018) 97 final. 

Or. en 

Motivering 

Achieving the SDGs in the European Union requires the channelling of capital flows towards 

sustainable investments. offering financial products and services which pursue socially 

sustainable objectives is an effective way of channelling private investments into sustainable 

activities. To achieve this aim, the SDGs and the European Pillar of Social rights offer a rich 

and useful basis for building a social taxonomy that complements a taxonomy built on 

environmental objectives. The SDGs are built on the premise that the environment, society 

and economic development are interlinked and must be addressed in an integrated manner. 

Thus, developing taxonomies in parallel woul provide the opportunity to explore those 

intelinkages 

 

Amendement  133 

Elena Gentile 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) In maart 2018 is de Commissie met 

haar actieplan duurzame groei financieren 

gekomen25, waarin zij een ambitieuze en 

brede strategie voor duurzame financiering 

uittekent. Een van de doelstellingen uit dat 

actieplan is het heroriënteren van 

kapitaalstromen in de richting van 

duurzame beleggingen om zo duurzame en 

inclusieve groei te bewerkstelligen. De 

totstandbrenging van een eengemaakt 

classificatiesysteem voor duurzame 

activiteiten is de belangrijkste en 

(6) In maart 2018 is de Commissie met 

haar actieplan duurzame groei financieren 

gekomen25, waarin zij een ambitieuze en 

brede strategie voor duurzame financiering 

uittekent. Een van de doelstellingen uit dat 

actieplan is het heroriënteren van 

kapitaalstromen in de richting van 

duurzame beleggingen om zo duurzame en 

inclusieve groei te bewerkstelligen. De 

totstandbrenging van een eengemaakt 

classificatiesysteem en van indicatoren 

voor het identificeren van duurzame 
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dringendste maatregel die in het actieplan 

wordt overwogen. In het actieplan wordt 

erkend dat de verschuiving van 

kapitaalstromen naar duurzamere 

activiteiten moet stoelen op een consensus 

over wat "duurzaam" inhoudt. In een 

eerste stap dienen duidelijke handvatten 

met betrekking tot activiteiten die 

kwalificeren als bijdragend aan 

milieudoelstellingen, beleggers te helpen 

informeren over de beleggingen die 

ecologisch duurzame economische 

activiteiten financieren. In een latere fase 

kunnen misschien verdere handvatten 

worden ontwikkeld over de activiteiten die 

bijdragen tot andere 

duurzaamheidsdoelstellingen, zoals sociale 

doelstellingen. 

activiteiten is de belangrijkste en 

dringendste maatregel die in het actieplan 

wordt overwogen. In het actieplan wordt 

erkend dat de verschuiving van 

kapitaalstromen naar duurzamere 

activiteiten moet stoelen op een 

alomvattende consensus over de impact 

van economische activiteiten en 

beleggingen op ecologische en sociale 

duurzaamheid en hulpbronnenefficiëntie. 

In een eerste stap dienen duidelijke 

handvatten met betrekking tot activiteiten 

die kwalificeren als bijdragend aan 

milieudoelstellingen, beleggers te helpen 

informeren over de beleggingen die 

duurzame economische activiteiten 

financieren. In een latere fase kunnen 

misschien verdere handvatten worden 

ontwikkeld over de activiteiten die 

bijdragen tot andere 

duurzaamheidsdoelstellingen, zoals sociale 

doelstellingen. 

_________________ _________________ 

25 COM(2018) 97 final. 25 COM(2018) 97 final. 

Or. en 

 

Amendement  134 

Anne Sander 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) In maart 2018 is de Commissie met 

haar actieplan duurzame groei financieren 

gekomen25, waarin zij een ambitieuze en 

brede strategie voor duurzame financiering 

uittekent. Een van de doelstellingen uit dat 

actieplan is het heroriënteren van 

kapitaalstromen in de richting van 

duurzame beleggingen om zo duurzame en 

inclusieve groei te bewerkstelligen. De 

totstandbrenging van een eengemaakt 

(6) In maart 2018 is de Commissie met 

haar actieplan duurzame groei financieren 

gekomen25, waarin zij een ambitieuze en 

brede strategie voor duurzame financiering 

uittekent. Een van de doelstellingen uit dat 

actieplan is het heroriënteren van 

kapitaalstromen in de richting van 

duurzame beleggingen om zo duurzame en 

inclusieve groei te bewerkstelligen. De 

totstandbrenging van een eengemaakt 
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classificatiesysteem voor duurzame 

activiteiten is de belangrijkste en 

dringendste maatregel die in het actieplan 

wordt overwogen. In het actieplan wordt 

erkend dat de verschuiving van 

kapitaalstromen naar duurzamere 

activiteiten moet stoelen op een consensus 

over wat "duurzaam" inhoudt. In een eerste 

stap dienen duidelijke handvatten met 

betrekking tot activiteiten die kwalificeren 

als bijdragend aan milieudoelstellingen, 

beleggers te helpen informeren over de 

beleggingen die ecologisch duurzame 

economische activiteiten financieren. In 

een latere fase kunnen misschien verdere 

handvatten worden ontwikkeld over de 

activiteiten die bijdragen tot andere 

duurzaamheidsdoelstellingen, zoals sociale 

doelstellingen. 

classificatiesysteem en indicatoren ter 

beoordeling van de koolstofvoetafdruk 

van duurzame activiteiten is de 

belangrijkste en dringendste maatregel die 

in het actieplan wordt overwogen. In het 

actieplan wordt erkend dat de verschuiving 

van kapitaalstromen naar duurzamere 

activiteiten moet stoelen op een consensus 

over wat "duurzaam" inhoudt. In een eerste 

stap dienen duidelijke handvatten met 

betrekking tot activiteiten die kwalificeren 

als bijdragend aan milieudoelstellingen, 

beleggers te helpen informeren over de 

beleggingen die ecologisch duurzame 

economische activiteiten financieren. In 

een latere fase kunnen misschien verdere 

handvatten worden ontwikkeld over de 

activiteiten die bijdragen tot andere 

duurzaamheidsdoelstellingen, zoals sociale 

doelstellingen. 

_________________ _________________ 

25 COM(2018) 97 final. 25 COM(2018) 97 final. 

Or. en 

 

Amendement  135 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) In maart 2018 is de Commissie met 

haar actieplan duurzame groei financieren 

gekomen25, waarin zij een ambitieuze en 

brede strategie voor duurzame financiering 

uittekent. Een van de doelstellingen uit dat 

actieplan is het heroriënteren van 

kapitaalstromen in de richting van 

duurzame beleggingen om zo duurzame en 

inclusieve groei te bewerkstelligen. De 

totstandbrenging van een eengemaakt 

classificatiesysteem voor duurzame 

activiteiten is de belangrijkste en 

(6) In maart 2018 is de Commissie met 

haar actieplan duurzame groei financieren 

gekomen25, waarin zij een ambitieuze en 

brede strategie voor duurzame financiering 

uittekent. Een van de doelstellingen uit dat 

actieplan is het heroriënteren van 

kapitaalstromen in de richting van 

duurzame beleggingen om zo duurzame en 

inclusieve groei te bewerkstelligen. De 

totstandbrenging van een eengemaakt 

classificatiesysteem voor duurzame 

activiteiten is de belangrijkste en 
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dringendste maatregel die in het actieplan 

wordt overwogen. In het actieplan wordt 

erkend dat de verschuiving van 

kapitaalstromen naar duurzamere 

activiteiten moet stoelen op een consensus 

over wat "duurzaam" inhoudt. In een eerste 

stap dienen duidelijke handvatten met 

betrekking tot activiteiten die kwalificeren 

als bijdragend aan milieudoelstellingen, 

beleggers te helpen informeren over de 

beleggingen die ecologisch duurzame 

economische activiteiten financieren. In 

een latere fase kunnen misschien verdere 

handvatten worden ontwikkeld over de 

activiteiten die bijdragen tot andere 

duurzaamheidsdoelstellingen, zoals sociale 

doelstellingen. 

dringendste maatregel die in het actieplan 

wordt overwogen. In het actieplan wordt 

erkend dat de verschuiving van 

kapitaalstromen naar duurzamere 

activiteiten moet stoelen op een consensus 

over wat "duurzaam" inhoudt. In een eerste 

stap dienen duidelijke handvatten met 

betrekking tot activiteiten die kwalificeren 

als bijdragend aan milieudoelstellingen, 

beleggers te helpen informeren over de 

beleggingen die ecologisch duurzame 

economische activiteiten financieren. 

Spoedig hierna moeten verdere handvatten 

worden ontwikkeld over de activiteiten die 

bijdragen tot andere 

duurzaamheidsdoelstellingen, zoals sociale 

doelstellingen en doelstellingen op het 

gebied van governance. 

_________________ _________________ 

25 COM(2018) 97 final. 25 COM(2018) 97 final. 

Or. en 

 

Amendement  136 

Paul Tang, Pervenche Berès 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) In maart 2018 is de Commissie met 

haar actieplan duurzame groei financieren 

gekomen25, waarin zij een ambitieuze en 

brede strategie voor duurzame financiering 

uittekent. Een van de doelstellingen uit dat 

actieplan is het heroriënteren van 

kapitaalstromen in de richting van 

duurzame beleggingen om zo duurzame en 

inclusieve groei te bewerkstelligen. De 

totstandbrenging van een eengemaakt 

classificatiesysteem voor duurzame 

activiteiten is de belangrijkste en 

dringendste maatregel die in het actieplan 

wordt overwogen. In het actieplan wordt 

(6) In maart 2018 is de Commissie met 

haar actieplan duurzame groei financieren 

gekomen25, waarin zij een ambitieuze en 

brede strategie voor duurzame financiering 

uittekent. Een van de doelstellingen uit dat 

actieplan is het heroriënteren van 

kapitaalstromen in de richting van 

duurzame beleggingen om zo duurzame en 

inclusieve groei te bewerkstelligen. De 

totstandbrenging van een eengemaakt 

classificatiesysteem voor duurzame 

activiteiten is de belangrijkste en 

dringendste maatregel die in het actieplan 

wordt overwogen. In het actieplan wordt 
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erkend dat de verschuiving van 

kapitaalstromen naar duurzamere 

activiteiten moet stoelen op een consensus 

over wat "duurzaam" inhoudt. In een eerste 

stap dienen duidelijke handvatten met 

betrekking tot activiteiten die kwalificeren 

als bijdragend aan milieudoelstellingen, 

beleggers te helpen informeren over de 

beleggingen die ecologisch duurzame 

economische activiteiten financieren. In 

een latere fase kunnen misschien verdere 

handvatten worden ontwikkeld over de 

activiteiten die bijdragen tot andere 

duurzaamheidsdoelstellingen, zoals sociale 

doelstellingen. 

erkend dat de verschuiving van 

kapitaalstromen naar duurzamere 

activiteiten moet stoelen op een consensus 

over wat "duurzaam" inhoudt. In een eerste 

stap dienen duidelijke handvatten met 

betrekking tot activiteiten die kwalificeren 

als bijdragend aan milieudoelstellingen, 

beleggers te helpen informeren over de 

beleggingen die ecologisch duurzame 

economische activiteiten financieren. 

Parallel hieraan moeten verdere 

handvatten worden ontwikkeld over de 

activiteiten die bijdragen tot andere 

duurzaamheidsdoelstellingen, zoals sociale 

doelstellingen. 

_________________ _________________ 

25 COM(2018) 97 final. 25 COM(2018) 97 final. 

Or. en 

 

Amendement  137 

Mireille D'Ornano 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) In maart 2018 is de Commissie met 

haar actieplan duurzame groei financieren 

gekomen25, waarin zij een ambitieuze en 

brede strategie voor duurzame financiering 

uittekent. Een van de doelstellingen uit dat 

actieplan is het heroriënteren van 

kapitaalstromen in de richting van 

duurzame beleggingen om zo duurzame en 

inclusieve groei te bewerkstelligen. De 

totstandbrenging van een eengemaakt 

classificatiesysteem voor duurzame 

activiteiten is de belangrijkste en 

dringendste maatregel die in het actieplan 

wordt overwogen. In het actieplan wordt 

erkend dat de verschuiving van 

kapitaalstromen naar duurzamere 

activiteiten moet stoelen op een consensus 

In maart 2018 is de Commissie met haar 

actieplan duurzame groei financieren 

gekomen25, waarin zij een strategie voor 

duurzame financiering uittekent. Een van 

de doelstellingen uit dat actieplan is het 

heroriënteren van kapitaalstromen in de 

richting van duurzame beleggingen om zo 

duurzame en inclusieve groei te 

bewerkstelligen. De totstandbrenging van 

een eengemaakt classificatiesysteem voor 

duurzame activiteiten is de belangrijkste en 

dringendste maatregel die in het actieplan 

wordt overwogen. In het actieplan wordt 

erkend dat de verschuiving van 

kapitaalstromen naar duurzamere 

activiteiten moet stoelen op een consensus 

over wat "duurzaam" inhoudt. In een eerste 



 

AM\1172566NL.docx 13/186 PE632.153v01-00 

 NL 

over wat "duurzaam" inhoudt. In een eerste 

stap dienen duidelijke handvatten met 

betrekking tot activiteiten die kwalificeren 

als bijdragend aan milieudoelstellingen, 

beleggers te helpen informeren over de 

beleggingen die ecologisch duurzame 

economische activiteiten financieren. In 

een latere fase kunnen misschien verdere 

handvatten worden ontwikkeld over de 

activiteiten die bijdragen tot andere 

duurzaamheidsdoelstellingen, zoals sociale 

doelstellingen. 

stap dienen duidelijke handvatten met 

betrekking tot activiteiten die kwalificeren 

als bijdragend aan milieudoelstellingen, 

beleggers te helpen informeren over de 

beleggingen die ecologisch duurzame 

economische activiteiten financieren. In 

een latere fase kunnen misschien verdere 

handvatten worden ontwikkeld over de 

activiteiten die bijdragen tot andere 

duurzaamheidsdoelstellingen, zoals sociale 

doelstellingen. 

_________________ _________________ 

25 COM(2018) 97 final. 25 COM(2018) 97 final. 

Or. fr 

 

Amendement  138 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (7 bis) In het verslag van het Europees 

Parlement van 29 mei 2018 betreffende 

duurzame financiering zijn de essentiële 

elementen voor de 

duurzaamheidsindicatoren en de 

taxonomie als prikkels voor duurzame 

beleggingen vastgelegd. De desbetreffende 

wetgeving moet voorzien in een afdoende 

mate van samenhang. 

Or. en 

 

Amendement  139 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 ter (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (7 ter) Het belang van een gezond 

evenwicht tussen ecologische, sociale en 

governance-aspecten van duurzame 

financiering en beleggingen dient te 

worden onderstreept teneinde ecologisch 

verantwoorde en sociaal inclusieve 

duurzame groei te bevorderen. 

Or. en 

 

Amendement  140 

Fulvio Martusciello 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (8 bis) De omvang van die uitdagingen 

vereist een geleidelijke overgang van het 

financiële stelsel en de economie als 

geheel naar een positie waar zij in staat 

zijn op een duurzame basis te 

functioneren. Hiertoe moet duurzame 

financiering de standaard worden en moet 

rekening worden gehouden met het 

duurzaamheidseffect ten aanzien van alle 

financiële producten en diensten die als 

duurzaam in de markt worden gezet. 

Or. en 

 

Amendement  141 

Kay Swinburne 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (8 bis) De omvang van uitdagingen die 

een verschuiving van het financiële stelsel 
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en de economie als geheel met zich 

meebrengen naar een positie waar zij in 

staat zijn op een duurzame basis te 

functioneren, vereist een geleidelijke 

ontwikkeling en overgang. 

Or. en 

 

Amendement  142 

Costas Mavrides 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (8 bis) De omvang van die uitdagingen 

vereist een geleidelijke verschuiving van 

het financiële stelsel als geheel teneinde 

ervoor te zorgen dat de economie op een 

duurzame basis kan functioneren. 

Or. en 

 

Amendement  143 

Miguel Viegas 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Financiële producten aanbieden 

waarmee ecologisch duurzame 

doelstellingen worden nagestreefd, is een 

doeltreffende manier om particuliere 

beleggingen te kanaliseren naar 

duurzame activiteiten. Nationale vereisten 

om financiële producten en 

bedrijfsobligaties als duurzame 

beleggingen in de markt te zetten, met 

name vereisten waarmee de betrokken 

marktspelers een nationaal label kunnen 

gebruiken, zetten in op het vergroten van 

(9) De resultaten die op de recente 24e 

VN-klimaatconferentie in Polen (COP24) 

werden aangekondigd, weerspiegelen het 

falen van alle tot nu toe ten uitvoer 

gebrachte marktinstrumenten om deze 

noodsituatie op het gebied van 

klimaatverandering op te lossen. Het is 

dienovereenkomstig noodzakelijk om met 

alle richtsnoeren voor het milieubeleid, 

die tot nu toe zijn opgelegd, te breken. Er 

moet met spoed een coherente 

regelgevingsaanpak ten uitvoer worden 
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het beleggersvertrouwen, het creëren van 

zichtbaarheid en het aanpakken van 

zorgen over "greenwashing". Met 

"greenwashing" wordt de praktijk 

bedoeld waarbij een oneerlijk 

concurrentievoordeel wordt verkregen 

door een financieel product als 

milieuvriendelijk in de markt te zetten, 

terwijl dat in feite niet aan elementaire 

milieunormen voldoet. Momenteel zijn er 

slechts in een paar lidstaten regelingen 

voor het toekennen van labels. Deze 

berusten op uiteenlopende taxonomieën 

voor de classificatie van ecologisch 

duurzame economische activiteiten. 

Gezien de politieke toezeggingen in het 

kader van de Klimaatovereenkomst van 

Parijs en op Unieniveau, valt te 

verwachten dat meer en meer lidstaten 

zullen overwegen regelingen voor de 

toekenning van labels op te zetten of 

andere eisen aan marktspelers te stellen 

ten aanzien van financiële producten of 

bedrijfsobligaties die als ecologisch 

duurzaam in de markt worden gezet. 

Daarbij zouden lidstaten dan hun eigen 

nationale taxonomieën gebruiken om te 

bepalen welke beleggingen als duurzaam 

kwalificeren. Indien dergelijke nationale 

vereisten zijn gebaseerd op uiteenlopende 

criteria voor het beantwoorden van de 

vraag welke economische activiteiten als 

ecologisch duurzaam kwalificeren, zullen 

beleggers ontmoedigd worden om over de 

grenzen heen te investeren door de 

problemen die zij hebben om de 

verschillende beleggingskansen te 

vergelijken. Daarnaast zouden 

economische spelers die beleggingen van 

over de hele Unie willen aantrekken, in de 

verschillende lidstaten aan uiteenlopende 

criteria moeten voldoen, willen hun 

activiteiten voor de verschillende labels 

als ecologisch duurzaam kwalificeren. 

Het ontbreken van eenvormige criteria zal 

dus de kosten opdrijven en zal een sterk 

negatieve prikkel doen ontstaan voor 

economische spelers, die zou neerkomen 

gelegd op basis van de noodzaak om de 

publieke eigendom van strategische 

sectoren zoals de energiesector, het 

bankwezen en de vervoerssector te 

waarborgen. Tenzij aan deze voorwaarden 

wordt voldaan, zal de CO2-uitstoot 

duidelijk nooit in voldoende mate 

afnemen om de koolstofneutraliteit te 

bereiken die voor het voortbestaan van 

onze planeet onmisbaar is. 
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op een belemmering van de toegang tot 

grensoverschrijdende kapitaalmarkten 

voor duurzame beleggingen. De barrières 

voor toegang tot grensoverschrijdende 

kapitaalmarkten met het oog op het 

aantrekken van middelen voor duurzame 

projecten, zullen naar verwachting nog 

verder toenemen. De criteria om te 

bepalen wanneer een economische 

activiteit ecologisch duurzaam is, dienen 

dus op Unieniveau te worden 

geharmoniseerd, om de hinderpalen voor 

het functioneren van de interne markt op 

te ruimen en te voorkomen dat verdere 

hinderpalen ontstaan. Met dit soort 

harmonisatie zullen economische spelers 

het eenvoudiger vinden om over de 

grenzen heen financiering aan te trekken 

voor hun groene activiteiten, omdat hun 

economische activiteiten kunnen worden 

afgetoetst aan eenvormige criteria om te 

worden geselecteerd als onderliggende 

activa voor ecologisch duurzame 

beleggingen. Een en ander zal dus ertoe 

bijdragen om in de Unie beleggingen over 

grenzen heen aan te trekken. 

Or. pt 

Amendement  144 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Financiële producten aanbieden 

waarmee ecologisch duurzame 

doelstellingen worden nagestreefd, is een 

doeltreffende manier om particuliere 

beleggingen te kanaliseren naar duurzame 

activiteiten. Nationale vereisten om 

financiële producten en bedrijfsobligaties 

als duurzame beleggingen in de markt te 

zetten, met name vereisten waarmee de 

betrokken marktspelers een nationaal label 

kunnen gebruiken, zetten in op het 

(9) Financiële producten aanbieden 

waarmee ecologisch en economisch 

duurzame doelstellingen worden 

nagestreefd, is een doeltreffende manier 

om particuliere beleggingen geleidelijk te 

kanaliseren naar duurzame activiteiten. 

Nationale vereisten om financiële 

producten en bedrijfsobligaties als 

duurzame beleggingen in de markt te 

zetten, met name vereisten waarmee de 

betrokken marktspelers een nationaal label 
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vergroten van het beleggersvertrouwen, het 

creëren van zichtbaarheid en het aanpakken 

van zorgen over "greenwashing". Met 

"greenwashing" wordt de praktijk 

bedoeld waarbij een oneerlijk 

concurrentievoordeel wordt verkregen 

door een financieel product als 

milieuvriendelijk in de markt te zetten, 

terwijl dat in feite niet aan elementaire 

milieunormen voldoet. Momenteel zijn er 

slechts in een paar lidstaten regelingen 

voor het toekennen van labels. Deze 

berusten op uiteenlopende taxonomieën 

voor de classificatie van ecologisch 

duurzame economische activiteiten. Gezien 

de politieke toezeggingen in het kader van 

de Klimaatovereenkomst van Parijs en op 

Unieniveau, valt te verwachten dat meer 

en meer lidstaten zullen overwegen 

regelingen voor de toekenning van labels 

op te zetten of andere eisen aan 

marktspelers te stellen ten aanzien van 

financiële producten of bedrijfsobligaties 

die als ecologisch duurzaam in de markt 

worden gezet. Daarbij zouden lidstaten dan 

hun eigen nationale taxonomieën 

gebruiken om te bepalen welke 

beleggingen als duurzaam kwalificeren. 

Indien dergelijke nationale vereisten zijn 

gebaseerd op uiteenlopende criteria voor 

het beantwoorden van de vraag welke 

economische activiteiten als ecologisch 

duurzaam kwalificeren, zullen beleggers 

ontmoedigd worden om over de grenzen 

heen te investeren door de problemen die 

zij hebben om de verschillende 

beleggingskansen te vergelijken. Daarnaast 

zouden economische spelers die 

beleggingen van over de hele Unie willen 

aantrekken, in de verschillende lidstaten 

aan uiteenlopende criteria moeten voldoen, 

willen hun activiteiten voor de 

verschillende labels als ecologisch 

duurzaam kwalificeren. Het ontbreken van 

eenvormige criteria zal dus de kosten 

opdrijven en zal een sterk negatieve prikkel 

doen ontstaan voor economische spelers, 

die zou neerkomen op een belemmering 

kunnen gebruiken, zetten in op het 

vergroten van het beleggersvertrouwen, het 

creëren van zichtbaarheid en het aanpakken 

van zorgen over "greenwashing". 

Momenteel zijn er slechts in een paar 

lidstaten regelingen voor het toekennen van 

labels. Deze berusten op uiteenlopende 

taxonomieën voor de classificatie van 

ecologisch duurzame economische 

activiteiten. Indien dergelijke nationale 

vereisten zijn gebaseerd op uiteenlopende 

criteria voor het beantwoorden van de 

vraag welke economische activiteiten als 

ecologisch duurzaam kwalificeren, zullen 

beleggers ontmoedigd worden om over de 

grenzen heen te investeren door de 

problemen die zij hebben om de 

verschillende beleggingskansen te 

vergelijken. Daarnaast zouden 

economische spelers die beleggingen van 

over de hele Unie willen aantrekken, in de 

verschillende lidstaten aan uiteenlopende 

criteria moeten voldoen, willen hun 

activiteiten voor de verschillende labels als 

ecologisch duurzaam kwalificeren. Het 

ontbreken van eenvormige criteria zal dus 

de kosten opdrijven en zal een sterk 

negatieve prikkel doen ontstaan voor 

economische spelers, die zou neerkomen 

op een belemmering van de toegang tot 

grensoverschrijdende kapitaalmarkten voor 

duurzame beleggingen. De barrières voor 

toegang tot grensoverschrijdende 

kapitaalmarkten met het oog op het 

aantrekken van middelen voor duurzame 

projecten, zullen naar verwachting nog 

verder toenemen. De criteria om te bepalen 

wanneer een economische activiteit 

ecologisch en economisch duurzaam is, 

dienen dus op Unieniveau geleidelijk te 

worden geharmoniseerd, om de 

hinderpalen voor het functioneren van de 

interne markt op te ruimen en te 

voorkomen dat verdere hinderpalen 

ontstaan. Met dit soort harmonisatie zullen 

economische spelers het eenvoudiger 

vinden om over de grenzen heen 

financiering aan te trekken voor hun 
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van de toegang tot grensoverschrijdende 

kapitaalmarkten voor duurzame 

beleggingen. De barrières voor toegang tot 

grensoverschrijdende kapitaalmarkten met 

het oog op het aantrekken van middelen 

voor duurzame projecten, zullen naar 

verwachting nog verder toenemen. De 

criteria om te bepalen wanneer een 

economische activiteit ecologisch 

duurzaam is, dienen dus op Unieniveau te 

worden geharmoniseerd, om de 

hinderpalen voor het functioneren van de 

interne markt op te ruimen en te 

voorkomen dat verdere hinderpalen 

ontstaan. Met dit soort harmonisatie zullen 

economische spelers het eenvoudiger 

vinden om over de grenzen heen 

financiering aan te trekken voor hun 

groene activiteiten, omdat hun 

economische activiteiten kunnen worden 

afgetoetst aan eenvormige criteria om te 

worden geselecteerd als onderliggende 

activa voor ecologisch duurzame 

beleggingen. Een en ander zal dus ertoe 

bijdragen om in de Unie beleggingen over 

grenzen heen aan te trekken. 

groene activiteiten, omdat hun 

economische activiteiten kunnen worden 

afgetoetst aan eenvormige criteria om te 

worden geselecteerd als onderliggende 

activa voor ecologisch duurzame 

beleggingen. Een en ander zal dus ertoe 

bijdragen om in de Unie beleggingen over 

grenzen heen aan te trekken. 

Or. en 

 

Amendement  145 

Elena Gentile 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Financiële producten aanbieden 

waarmee ecologisch duurzame 

doelstellingen worden nagestreefd, is een 

doeltreffende manier om particuliere 

beleggingen te kanaliseren naar duurzame 

activiteiten. Nationale vereisten om 

financiële producten en bedrijfsobligaties 

als duurzame beleggingen in de markt te 

zetten, met name vereisten waarmee de 

(9) Financiële producten en diensten 

aanbieden waarmee ecologisch duurzame 

doelstellingen worden nagestreefd, is een 

doeltreffende manier om particuliere 

beleggingen te kanaliseren en geleidelijk 

naar duurzame activiteiten te verschuiven. 

Nationale vereisten om financiële 

producten en bedrijfsobligaties als 

duurzame beleggingen in de markt te 
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betrokken marktspelers een nationaal label 

kunnen gebruiken, zetten in op het 

vergroten van het beleggersvertrouwen, het 

creëren van zichtbaarheid en het aanpakken 

van zorgen over "greenwashing". Met 

"greenwashing" wordt de praktijk bedoeld 

waarbij een oneerlijk concurrentievoordeel 

wordt verkregen door een financieel 

product als milieuvriendelijk in de markt te 

zetten, terwijl dat in feite niet aan 

elementaire milieunormen voldoet. 

Momenteel zijn er slechts in een paar 

lidstaten regelingen voor het toekennen van 

labels. Deze berusten op uiteenlopende 

taxonomieën voor de classificatie van 

ecologisch duurzame economische 

activiteiten. Gezien de politieke 

toezeggingen in het kader van de 

Klimaatovereenkomst van Parijs en op 

Unieniveau, valt te verwachten dat meer en 

meer lidstaten zullen overwegen regelingen 

voor de toekenning van labels op te zetten 

of andere eisen aan marktspelers te stellen 

ten aanzien van financiële producten of 

bedrijfsobligaties die als ecologisch 

duurzaam in de markt worden gezet. 

Daarbij zouden lidstaten dan hun eigen 

nationale taxonomieën gebruiken om te 

bepalen welke beleggingen als duurzaam 

kwalificeren. Indien dergelijke nationale 

vereisten zijn gebaseerd op uiteenlopende 

criteria voor het beantwoorden van de 

vraag welke economische activiteiten als 

ecologisch duurzaam kwalificeren, zullen 

beleggers ontmoedigd worden om over de 

grenzen heen te investeren door de 

problemen die zij hebben om de 

verschillende beleggingskansen te 

vergelijken. Daarnaast zouden 

economische spelers die beleggingen van 

over de hele Unie willen aantrekken, in de 

verschillende lidstaten aan uiteenlopende 

criteria moeten voldoen, willen hun 

activiteiten voor de verschillende labels als 

ecologisch duurzaam kwalificeren. Het 

ontbreken van eenvormige criteria zal dus 

de kosten opdrijven en zal een sterk 

negatieve prikkel doen ontstaan voor 

zetten, met name vereisten waarmee de 

betrokken marktspelers een nationaal label 

kunnen gebruiken, zetten in op het 

vergroten van het beleggersvertrouwen, het 

creëren van zichtbaarheid en het aanpakken 

van zorgen over "greenwashing". Met 

"greenwashing" wordt de praktijk bedoeld 

waarbij een oneerlijk concurrentievoordeel 

wordt verkregen door een financieel 

product als milieuvriendelijk in de markt te 

zetten, terwijl dat in feite niet aan 

elementaire milieunormen voldoet. 

Momenteel zijn er slechts in een paar 

lidstaten regelingen voor het toekennen van 

labels. Deze berusten op uiteenlopende 

taxonomieën voor de classificatie van 

ecologisch duurzame economische 

activiteiten. Gezien de politieke 

toezeggingen in het kader van de 

Klimaatovereenkomst van Parijs en op 

Unieniveau, valt te verwachten dat meer en 

meer lidstaten zullen overwegen regelingen 

voor de toekenning van labels op te zetten 

of andere eisen aan marktspelers te stellen 

ten aanzien van financiële producten of 

bedrijfsobligaties die als ecologisch 

duurzaam in de markt worden gezet. 

Daarbij zouden lidstaten dan hun eigen 

nationale taxonomieën gebruiken om te 

bepalen welke beleggingen als duurzaam 

kwalificeren. Indien dergelijke nationale 

vereisten zijn gebaseerd op uiteenlopende 

criteria voor het beantwoorden van de 

vraag welke economische activiteiten als 

ecologisch duurzaam kwalificeren, zullen 

beleggers ontmoedigd worden om over de 

grenzen heen te investeren door de 

problemen die zij hebben om de 

verschillende beleggingskansen te 

vergelijken. Daarnaast zouden 

economische spelers die beleggingen van 

over de hele Unie willen aantrekken, in de 

verschillende lidstaten aan uiteenlopende 

criteria moeten voldoen, willen hun 

activiteiten voor de verschillende labels als 

ecologisch duurzaam kwalificeren. Het 

ontbreken van eenvormige criteria zal dus 

de kosten opdrijven en zal een sterk 
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economische spelers, die zou neerkomen 

op een belemmering van de toegang tot 

grensoverschrijdende kapitaalmarkten voor 

duurzame beleggingen. De barrières voor 

toegang tot grensoverschrijdende 

kapitaalmarkten met het oog op het 

aantrekken van middelen voor duurzame 

projecten, zullen naar verwachting nog 

verder toenemen. De criteria om te bepalen 

wanneer een economische activiteit 

ecologisch duurzaam is, dienen dus op 

Unieniveau te worden geharmoniseerd, om 

de hinderpalen voor het functioneren van 

de interne markt op te ruimen en te 

voorkomen dat verdere hinderpalen 

ontstaan. Met dit soort harmonisatie zullen 

economische spelers het eenvoudiger 

vinden om over de grenzen heen 

financiering aan te trekken voor hun 

groene activiteiten, omdat hun 

economische activiteiten kunnen worden 

afgetoetst aan eenvormige criteria om te 

worden geselecteerd als onderliggende 

activa voor ecologisch duurzame 

beleggingen. Een en ander zal dus ertoe 

bijdragen om in de Unie beleggingen over 

grenzen heen aan te trekken. 

negatieve prikkel doen ontstaan voor 

economische spelers, die zou neerkomen 

op een belemmering van de toegang tot 

grensoverschrijdende kapitaalmarkten voor 

duurzame beleggingen. De barrières voor 

toegang tot grensoverschrijdende 

kapitaalmarkten met het oog op het 

aantrekken van middelen voor duurzame 

projecten, zullen naar verwachting nog 

verder toenemen. De criteria om te bepalen 

wanneer een economische activiteit 

ecologisch duurzaam is, dienen dus op 

Unieniveau te worden geharmoniseerd, om 

de hinderpalen voor het functioneren van 

de interne markt op te ruimen en te 

voorkomen dat verdere hinderpalen 

ontstaan. Met dit soort harmonisatie zullen 

economische spelers het eenvoudiger 

vinden om over de grenzen heen 

financiering aan te trekken voor hun 

groene activiteiten, omdat hun 

economische activiteiten kunnen worden 

afgetoetst aan eenvormige criteria om te 

worden geselecteerd als onderliggende 

activa voor ecologisch duurzame 

beleggingen. Een en ander zal dus ertoe 

bijdragen om in de Unie beleggingen over 

grenzen heen aan te trekken. 

Or. en 

 

Amendement  146 

Mireille D'Ornano 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Financiële producten aanbieden 

waarmee ecologisch duurzame 

doelstellingen worden nagestreefd, is een 

doeltreffende manier om particuliere 

beleggingen te kanaliseren naar duurzame 

activiteiten. Nationale vereisten om 

financiële producten en bedrijfsobligaties 

(9) Financiële producten aanbieden 

waarmee ecologisch duurzame 

doelstellingen worden nagestreefd, is een 

doeltreffende manier om particuliere 

beleggingen te kanaliseren naar duurzame 

activiteiten. Nationale vereisten om 

financiële producten en bedrijfsobligaties 
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als duurzame beleggingen in de markt te 

zetten, met name vereisten waarmee de 

betrokken marktspelers een nationaal label 

kunnen gebruiken, zetten in op het 

vergroten van het beleggersvertrouwen, het 

creëren van zichtbaarheid en het aanpakken 

van zorgen over "greenwashing". Met 

"greenwashing" wordt de praktijk bedoeld 

waarbij een oneerlijk concurrentievoordeel 

wordt verkregen door een financieel 

product als milieuvriendelijk in de markt te 

zetten, terwijl dat in feite niet aan 

elementaire milieunormen voldoet. 

Momenteel zijn er slechts in een paar 

lidstaten regelingen voor het toekennen van 

labels. Deze berusten op uiteenlopende 

taxonomieën voor de classificatie van 

ecologisch duurzame economische 

activiteiten. Gezien de politieke 

toezeggingen in het kader van de 

Klimaatovereenkomst van Parijs en op 

Unieniveau, valt te verwachten dat meer en 

meer lidstaten zullen overwegen regelingen 

voor de toekenning van labels op te zetten 

of andere eisen aan marktspelers te stellen 

ten aanzien van financiële producten of 

bedrijfsobligaties die als ecologisch 

duurzaam in de markt worden gezet. 

Daarbij zouden lidstaten dan hun eigen 

nationale taxonomieën gebruiken om te 

bepalen welke beleggingen als duurzaam 

kwalificeren. Indien dergelijke nationale 

vereisten zijn gebaseerd op uiteenlopende 

criteria voor het beantwoorden van de 

vraag welke economische activiteiten als 

ecologisch duurzaam kwalificeren, zullen 

beleggers ontmoedigd worden om over de 

grenzen heen te investeren door de 

problemen die zij hebben om de 

verschillende beleggingskansen te 

vergelijken. Daarnaast zouden 

economische spelers die beleggingen van 

over de hele Unie willen aantrekken, in de 

verschillende lidstaten aan uiteenlopende 

criteria moeten voldoen, willen hun 

activiteiten voor de verschillende labels als 

ecologisch duurzaam kwalificeren. Het 

ontbreken van eenvormige criteria zal dus 

als duurzame beleggingen in de markt te 

zetten, met name vereisten waarmee de 

betrokken marktspelers een nationaal label 

kunnen gebruiken, zetten in op het 

vergroten van het beleggersvertrouwen, het 

creëren van zichtbaarheid en het aanpakken 

van zorgen over "greenwashing". Met 

"greenwashing" wordt de praktijk bedoeld 

waarbij een oneerlijk concurrentievoordeel 

wordt verkregen door een financieel 

product als milieuvriendelijk in de markt te 

zetten, terwijl dat in feite niet aan 

elementaire milieunormen voldoet. 

Momenteel zijn er slechts in een paar 

lidstaten regelingen voor het toekennen van 

labels. Deze berusten op uiteenlopende 

taxonomieën voor de classificatie van 

ecologisch duurzame economische 

activiteiten. Gezien de politieke 

toezeggingen in het kader van de 

Klimaatovereenkomst van Parijs en op 

Unieniveau, is het mogelijk dat meer en 

meer lidstaten zullen overwegen regelingen 

voor de toekenning van labels op te zetten 

of andere eisen aan marktspelers te stellen 

ten aanzien van financiële producten of 

bedrijfsobligaties die als ecologisch 

duurzaam in de markt worden gezet. 

Daarbij zouden lidstaten dan hun eigen 

nationale taxonomieën gebruiken om te 

bepalen welke beleggingen als duurzaam 

kwalificeren. Indien dergelijke nationale 

vereisten zijn gebaseerd op uiteenlopende 

criteria voor het beantwoorden van de 

vraag welke economische activiteiten als 

ecologisch duurzaam kwalificeren, zullen 

beleggers ontmoedigd worden om over de 

grenzen heen te investeren door de 

problemen die zij hebben om de 

verschillende beleggingskansen te 

vergelijken. Daarnaast zouden 

economische spelers die beleggingen van 

over de hele Unie willen aantrekken, in de 

verschillende lidstaten aan uiteenlopende 

criteria moeten voldoen, willen hun 

activiteiten voor de verschillende labels als 

ecologisch duurzaam kwalificeren. Het 

ontbreken van eenvormige criteria zal dus 
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de kosten opdrijven en zal een sterk 

negatieve prikkel doen ontstaan voor 

economische spelers, die zou neerkomen 

op een belemmering van de toegang tot 

grensoverschrijdende kapitaalmarkten voor 

duurzame beleggingen. De barrières voor 

toegang tot grensoverschrijdende 

kapitaalmarkten met het oog op het 

aantrekken van middelen voor duurzame 

projecten, zullen naar verwachting nog 

verder toenemen. De criteria om te bepalen 

wanneer een economische activiteit 

ecologisch duurzaam is, dienen dus op 

Unieniveau te worden geharmoniseerd, 

om de hinderpalen voor het functioneren 

van de interne markt op te ruimen en te 

voorkomen dat verdere hinderpalen 

ontstaan. Met dit soort harmonisatie zullen 

economische spelers het eenvoudiger 

vinden om over de grenzen heen 

financiering aan te trekken voor hun 

groene activiteiten, omdat hun 

economische activiteiten kunnen worden 

afgetoetst aan eenvormige criteria om te 

worden geselecteerd als onderliggende 

activa voor ecologisch duurzame 

beleggingen. Een en ander zal dus ertoe 

bijdragen om in de Unie beleggingen over 

grenzen heen aan te trekken. 

de kosten opdrijven en zal een sterk 

negatieve prikkel doen ontstaan voor 

economische spelers, die zou neerkomen 

op een belemmering van de toegang tot 

grensoverschrijdende kapitaalmarkten voor 

duurzame beleggingen. De barrières voor 

toegang tot grensoverschrijdende 

kapitaalmarkten met het oog op het 

aantrekken van middelen voor duurzame 

projecten, zullen naar verwachting nog 

verder toenemen. Een van de oplossingen 

om de hinderpalen voor het functioneren 

van de interne markt op te ruimen en te 

voorkomen dat verdere hinderpalen 

ontstaan, kan erin bestaan de criteria om 

te bepalen wanneer een economische 

activiteit ecologisch duurzaam is, op 

Unieniveau te harmoniseren. Met dit soort 

harmonisatie zullen economische spelers 

het eenvoudiger vinden om over de 

grenzen heen financiering aan te trekken 

voor hun groene activiteiten, omdat hun 

economische activiteiten kunnen worden 

afgetoetst aan eenvormige criteria om te 

worden geselecteerd als onderliggende 

activa voor ecologisch duurzame 

beleggingen. Een en ander zal dus ertoe 

bijdragen om in de Unie beleggingen over 

grenzen heen aan te trekken. 

Or. fr 

 

Amendement  147 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Financiële producten aanbieden 

waarmee ecologisch duurzame 

doelstellingen worden nagestreefd, is een 

doeltreffende manier om particuliere 

beleggingen te kanaliseren naar duurzame 

activiteiten. Nationale vereisten om 

(9) Financiële producten aanbieden die 

als duurzaam in de markt worden gezet en 
waarmee ecologisch duurzame 

doelstellingen worden nagestreefd, is een 

doeltreffende manier om particuliere 

beleggingen te kanaliseren naar duurzame 
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financiële producten en bedrijfsobligaties 

als duurzame beleggingen in de markt te 

zetten, met name vereisten waarmee de 

betrokken marktspelers een nationaal label 

kunnen gebruiken, zetten in op het 

vergroten van het beleggersvertrouwen, het 

creëren van zichtbaarheid en het aanpakken 

van zorgen over "greenwashing". Met 

"greenwashing" wordt de praktijk bedoeld 

waarbij een oneerlijk concurrentievoordeel 

wordt verkregen door een financieel 

product als milieuvriendelijk in de markt te 

zetten, terwijl dat in feite niet aan 

elementaire milieunormen voldoet. 

Momenteel zijn er slechts in een paar 

lidstaten regelingen voor het toekennen van 

labels. Deze berusten op uiteenlopende 

taxonomieën voor de classificatie van 

ecologisch duurzame economische 

activiteiten. Gezien de politieke 

toezeggingen in het kader van de 

Klimaatovereenkomst van Parijs en op 

Unieniveau, valt te verwachten dat meer en 

meer lidstaten zullen overwegen regelingen 

voor de toekenning van labels op te zetten 

of andere eisen aan marktspelers te stellen 

ten aanzien van financiële producten of 

bedrijfsobligaties die als ecologisch 

duurzaam in de markt worden gezet. 

Daarbij zouden lidstaten dan hun eigen 

nationale taxonomieën gebruiken om te 

bepalen welke beleggingen als duurzaam 

kwalificeren. Indien dergelijke nationale 

vereisten zijn gebaseerd op uiteenlopende 

criteria voor het beantwoorden van de 

vraag welke economische activiteiten als 

ecologisch duurzaam kwalificeren, zullen 

beleggers ontmoedigd worden om over de 

grenzen heen te investeren door de 

problemen die zij hebben om de 

verschillende beleggingskansen te 

vergelijken. Daarnaast zouden 

economische spelers die beleggingen van 

over de hele Unie willen aantrekken, in de 

verschillende lidstaten aan uiteenlopende 

criteria moeten voldoen, willen hun 

activiteiten voor de verschillende labels als 

ecologisch duurzaam kwalificeren. Het 

activiteiten. Nationale vereisten om 

financiële producten en bedrijfsobligaties 

als duurzame beleggingen in de markt te 

zetten, met name vereisten waarmee de 

betrokken marktspelers een nationaal label 

kunnen gebruiken, zetten in op het 

vergroten van het beleggersvertrouwen, het 

creëren van zichtbaarheid en het aanpakken 

van zorgen over "greenwashing". Met 

"greenwashing" wordt de praktijk bedoeld 

waarbij een oneerlijk concurrentievoordeel 

wordt verkregen door een financieel 

product als milieuvriendelijk in de markt te 

zetten, terwijl dat in feite niet aan 

elementaire milieunormen voldoet. 

Momenteel zijn er slechts in een paar 

lidstaten regelingen voor het toekennen van 

labels. Deze berusten op uiteenlopende 

taxonomieën voor de classificatie van 

ecologisch duurzame economische 

activiteiten. Gezien de politieke 

toezeggingen in het kader van de 

Klimaatovereenkomst van Parijs en op 

Unieniveau, valt te verwachten dat meer en 

meer lidstaten zullen overwegen regelingen 

voor de toekenning van labels op te zetten 

of andere eisen aan marktspelers te stellen 

ten aanzien van financiële producten of 

bedrijfsobligaties die als ecologisch 

duurzaam in de markt worden gezet. 

Daarbij zouden lidstaten dan hun eigen 

nationale taxonomieën gebruiken om te 

bepalen welke beleggingen als duurzaam 

kwalificeren. Indien dergelijke nationale 

vereisten zijn gebaseerd op uiteenlopende 

criteria voor het beantwoorden van de 

vraag welke economische activiteiten als 

ecologisch duurzaam kwalificeren, zullen 

beleggers ontmoedigd worden om over de 

grenzen heen te investeren door de 

problemen die zij hebben om de 

verschillende beleggingskansen te 

vergelijken. Daarnaast zouden 

economische spelers die beleggingen van 

over de hele Unie willen aantrekken, in de 

verschillende lidstaten aan uiteenlopende 

criteria moeten voldoen, willen hun 

activiteiten voor de verschillende labels als 
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ontbreken van eenvormige criteria zal dus 

de kosten opdrijven en zal een sterk 

negatieve prikkel doen ontstaan voor 

economische spelers, die zou neerkomen 

op een belemmering van de toegang tot 

grensoverschrijdende kapitaalmarkten voor 

duurzame beleggingen. De barrières voor 

toegang tot grensoverschrijdende 

kapitaalmarkten met het oog op het 

aantrekken van middelen voor duurzame 

projecten, zullen naar verwachting nog 

verder toenemen. De criteria om te bepalen 

wanneer een economische activiteit 

ecologisch duurzaam is, dienen dus op 

Unieniveau te worden geharmoniseerd, om 

de hinderpalen voor het functioneren van 

de interne markt op te ruimen en te 

voorkomen dat verdere hinderpalen 

ontstaan. Met dit soort harmonisatie zullen 

economische spelers het eenvoudiger 

vinden om over de grenzen heen 

financiering aan te trekken voor hun 

groene activiteiten, omdat hun 

economische activiteiten kunnen worden 

afgetoetst aan eenvormige criteria om te 

worden geselecteerd als onderliggende 

activa voor ecologisch duurzame 

beleggingen. Een en ander zal dus ertoe 

bijdragen om in de Unie beleggingen over 

grenzen heen aan te trekken. 

ecologisch duurzaam kwalificeren. Het 

ontbreken van eenvormige criteria zal dus 

de kosten opdrijven en zal een sterk 

negatieve prikkel doen ontstaan voor 

economische spelers, die zou neerkomen 

op een belemmering van de toegang tot 

grensoverschrijdende kapitaalmarkten voor 

duurzame beleggingen. De barrières voor 

toegang tot grensoverschrijdende 

kapitaalmarkten met het oog op het 

aantrekken van middelen voor duurzame 

projecten, zullen naar verwachting nog 

verder toenemen. De criteria om te bepalen 

wanneer een economische activiteit 

ecologisch duurzaam is, dienen dus op 

Unieniveau te worden geharmoniseerd, om 

de hinderpalen voor het functioneren van 

de interne markt op te ruimen en te 

voorkomen dat verdere hinderpalen 

ontstaan. Met dit soort harmonisatie zullen 

economische spelers het eenvoudiger 

vinden om over de grenzen heen 

financiering aan te trekken voor hun 

groene activiteiten, omdat hun 

economische activiteiten kunnen worden 

afgetoetst aan eenvormige criteria om te 

worden geselecteerd als onderliggende 

activa voor ecologisch duurzame 

beleggingen. Een en ander zal dus ertoe 

bijdragen om in de Unie beleggingen over 

grenzen heen aan te trekken. 

Or. en 

 

Amendement  148 

Pavel Poc 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (9 bis) De taxonomie voor duurzame 

beleggingen moet er met name op gericht 

zijn dit soort beleggingen te 

vergemakkelijken en niet als instrument 
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worden ingezet voor de gedwongen 

toewijzing van beleggingen vanuit andere 

projecten. De taxonomie voor duurzame 

beleggingen mag niet van wezenlijke 

invloed zijn op de beschikbaarheid/kosten 

van andere vormen van financiering. Het 

is van belang de gevolgen in aanmerking 

te nemen die "duurzame" instrumenten 

kunnen hebben op "niet-duurzame" 

instrumenten die in een eerder stadium tot 

stand zijn gebracht. Voorts is het van 

belang om vast te stellen dat deze 

verordening uitsluitend van toepassing is 

op nieuwe beleggingen en niet met 

terugwerkende kracht kan worden 

toegepast. 

Or. en 

Motivering 

Too strict sustainability framework could pose a large threat for conventional energy 

generation assets, which are still in many countries the backbone of energy system and are 

granting the security of energy supply to customers. If any investment labelled as non-

sustainable would be fundamentally disadvantaged, that could lead to significant risk of 

security of supply failure and higher energy prices for customers. Also reduced cost of capital 

to hold sustainable investments by banks may result in providing funding for risky projects 

only because they display sustainable features. 

 

Amendement  149 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (9 bis) In voorkomend geval zou het aan 

de hand van eenvormige criteria 

toekennen van labels op basis waarvan 

financiële producten of bedrijfsobligaties 

als ecologisch schadelijk worden 

gekwalificeerd, aanvullende 

marktinformatie opleveren met betrekking 

tot economische activiteiten die in 

aanzienlijke mate afbreuk doen aan de 
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milieudoelstellingen, en de financiële 

markt in staat stellen om particuliere 

beleggingen geleidelijk te kanaliseren 

naar milieuneutrale economische 

activiteiten zonder specifiek label, of naar 

ecologisch duurzame economische 

activiteiten. Daarnaast zou dit de Unie en 

de lidstaten in staat stellen om een eind te 

maken aan openbare financiële steun 

voor beleggingen die in aanzienlijke mate 

afbreuk doen aan de milieudoelstellingen. 

Or. en 

 

Amendement  150 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Ulrike Müller, 

Elsi Katainen, Petri Sarvamaa 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (9 bis) Om het mogelijk te maken dat de 

Unie haar milieu- en 

klimaatverbintenissen kan nakomen, is 

het van belang particuliere beleggingen te 

mobiliseren. Dit vereist 

langetermijnplanning, stabiele 

regelgeving en voorspelbaarheid voor 

investeerders. Teneinde een coherent 

beleidskader voor duurzame beleggingen 

te waarborgen, is het dan ook van belang 

dat de bepalingen van deze verordening 

voortbouwen op bestaande 

Uniewetgeving. 

Or. en 

 

Amendement  151 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (9 bis) Het verwezenlijken van de milieu- 

en klimaatverbintenissen van de Unie 

vereist particuliere beleggingen. Teneinde 

particuliere beleggingen te mobiliseren is 

het noodzakelijk een coherent 

beleidskader voor duurzame beleggingen 

te waarborgen. Dit vereist stabiele 

regelgeving en voorspelbaarheid voor 

investeerders op de lange termijn. Het is 

derhalve van belang dat de bepalingen 

van deze verordening voortbouwen op 

bestaande Uniewetgeving. 

Or. en 

 

Amendement  152 

Fulvio Martusciello 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Bovendien is het zo dat, indien 

marktdeelnemers geen toelichting 

verschaffen over de vraag hoe de 

activiteiten waarin zij beleggen, aan 

milieudoelstellingen bijdragen of indien zij 

in hun toelichting uiteenlopende 

concepten hanteren over wat een 

"duurzame" economische activiteit is, 

beleggers het onevenredig lastig zullen 

vinden om deze verschillende financiële 

producten te controleren en te vergelijken. 

Gebleken is dat beleggers hierdoor worden 

ontmoedigd om in groene financiële 

producten te beleggen. Bovendien heeft het 

gebrek aan beleggersvertrouwen 

belangrijke schadelijke effecten op de 

markt voor duurzame beleggingen. Voorts 

is aangetoond dat nationale regels of 

marktgebaseerde initiatieven om binnen 

nationale grenzen iets te doen aan deze 

(10) Bovendien is het zo dat, indien 

marktdeelnemers geen informatie 

verschaffen over de vraag hoe de 

activiteiten waarin zij beleggen, aan 

milieudoelstellingen bijdragen of indien zij 

uiteenlopende cijfers en criteria hanteren 

voor het bepalen van wat een "duurzame" 

economische activiteit is, beleggers het 

onevenredig lastig zullen vinden om deze 

verschillende financiële producten te 

controleren en te vergelijken. Gebleken is 

dat beleggers hierdoor worden ontmoedigd 

om in duurzame financiële producten te 

beleggen. Bovendien heeft het gebrek aan 

beleggersvertrouwen belangrijke 

schadelijke effecten op de markt voor 

duurzame beleggingen. Voorts is 

aangetoond dat nationale regels of 

marktgebaseerde initiatieven om binnen 

nationale grenzen iets te doen aan deze 



 

AM\1172566NL.docx 29/186 PE632.153v01-00 

 NL 

kwestie, zullen leiden tot 

compartimentering van de interne markt. 

Indien financiëlemarktdeelnemers 

informatie verschaffen over de vraag hoe 

financiële producten die volgens hen 

milieuvriendelijk zijn, aan 

milieudoelstellingen voldoen en indien zij 

voor die informatieverschaffing 

gebruikmaken van in de hele Unie 

gemeenschappelijke criteria voor wat een 

ecologisch duurzame economische 

activiteit is, zal dit beleggers helpen om 

milieuvriendelijke beleggingskansen over 

de grenzen heen te vergelijken. Beleggers 

zullen in de hele Unie met meer 

vertrouwen in groene financiële producten 

beleggen, hetgeen het functioneren van de 

interne markt ten goede zal komen. 

kwestie, zullen leiden tot 

compartimentering van de interne markt. 

Indien financiëlemarktdeelnemers 

informatie verschaffen over de vraag hoe 

financiële producten die volgens hen 

milieuvriendelijk zijn, aan 

milieudoelstellingen voldoen en indien zij 

voor die informatieverschaffing 

gebruikmaken van in de hele Unie 

gemeenschappelijke criteria voor wat een 

ecologisch duurzame economische 

activiteit is, zal dit beleggers helpen om het 

milieueffect van beleggingskansen over de 

grenzen heen te vergelijken. Beleggers 

zullen in de hele Unie met meer 

vertrouwen in groene financiële producten 

beleggen, hetgeen het functioneren van de 

interne markt ten goede zal komen. 

Or. en 

 

Amendement  153 

Elena Gentile 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Bovendien is het zo dat, indien 

marktdeelnemers geen toelichting 

verschaffen over de vraag hoe de 

activiteiten waarin zij beleggen, aan 

milieudoelstellingen bijdragen of indien zij 

in hun toelichting uiteenlopende 

concepten hanteren over wat een 

"duurzame" economische activiteit is, 

beleggers het onevenredig lastig zullen 

vinden om deze verschillende financiële 

producten te controleren en te vergelijken. 

Gebleken is dat beleggers hierdoor worden 

ontmoedigd om in groene financiële 

producten te beleggen. Bovendien heeft het 

gebrek aan beleggersvertrouwen 

belangrijke schadelijke effecten op de 

markt voor duurzame beleggingen. Voorts 

(10) Bovendien is het zo dat, indien 

marktdeelnemers geen informatie 

verschaffen over de vraag hoe de 

activiteiten waarin zij beleggen, aan 

milieudoelstellingen bijdragen of indien zij 

uiteenlopende cijfers en criteria hanteren 

voor het bepalen van wat een "duurzame" 

economische activiteit is, beleggers het 

onevenredig lastig zullen vinden om deze 

verschillende financiële producten te 

controleren en te vergelijken. Gebleken is 

dat beleggers hierdoor worden ontmoedigd 

om in duurzame financiële producten te 

beleggen. Bovendien heeft het gebrek aan 

beleggersvertrouwen belangrijke 

schadelijke effecten op de markt voor 

duurzame beleggingen. Voorts is 



 

PE632.153v01-00 30/186 AM\1172566NL.docx 

NL 

is aangetoond dat nationale regels of 

marktgebaseerde initiatieven om binnen 

nationale grenzen iets te doen aan deze 

kwestie, zullen leiden tot 

compartimentering van de interne markt. 

Indien financiëlemarktdeelnemers 

informatie verschaffen over de vraag hoe 

financiële producten die volgens hen 

milieuvriendelijk zijn, aan 

milieudoelstellingen voldoen en indien zij 

voor die informatieverschaffing 

gebruikmaken van in de hele Unie 

gemeenschappelijke criteria voor wat een 

ecologisch duurzame economische 

activiteit is, zal dit beleggers helpen om 

milieuvriendelijke beleggingskansen over 

de grenzen heen te vergelijken. Beleggers 

zullen in de hele Unie met meer 

vertrouwen in groene financiële producten 

beleggen, hetgeen het functioneren van de 

interne markt ten goede zal komen. 

aangetoond dat nationale regels of 

marktgebaseerde initiatieven om binnen 

nationale grenzen iets te doen aan deze 

kwestie, zullen leiden tot 

compartimentering van de interne markt. 

Indien financiëlemarktdeelnemers 

informatie verschaffen over de vraag hoe 

financiële producten die volgens hen 

milieuvriendelijk zijn, aan 

milieudoelstellingen voldoen en indien zij 

voor die informatieverschaffing 

gebruikmaken van in de hele Unie 

gemeenschappelijke criteria voor wat een 

ecologisch duurzame economische 

activiteit is, zal dit beleggers helpen om 

milieuvriendelijke beleggingskansen over 

de grenzen heen te vergelijken. Beleggers 

zullen in de hele Unie met meer 

vertrouwen in groene financiële producten 

beleggen, hetgeen het functioneren van de 

interne markt ten goede zal komen. 

Or. en 

 

Amendement  154 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Bovendien is het zo dat, indien 

marktdeelnemers geen toelichting 

verschaffen over de vraag hoe de 

activiteiten waarin zij beleggen, aan 

milieudoelstellingen bijdragen of indien zij 

in hun toelichting uiteenlopende concepten 

hanteren over wat een "duurzame" 

economische activiteit is, beleggers het 

onevenredig lastig zullen vinden om deze 

verschillende financiële producten te 

controleren en te vergelijken. Gebleken is 

dat beleggers hierdoor worden ontmoedigd 

om in groene financiële producten te 

beleggen. Bovendien heeft het gebrek aan 

(10) Bovendien is het zo dat, indien 

marktdeelnemers geen toelichting 

verschaffen over de vraag hoe de 

activiteiten waarin zij beleggen, aan 

milieudoelstellingen bijdragen of indien zij 

in hun toelichting uiteenlopende concepten 

hanteren over wat een "duurzame" 

economische activiteit is, beleggers het 

onevenredig lastig zullen vinden om deze 

verschillende financiële producten te 

controleren en te vergelijken. Gebleken is 

dat beleggers hierdoor worden ontmoedigd 

om in groene financiële producten te 

beleggen. Bovendien heeft het gebrek aan 
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beleggersvertrouwen belangrijke 

schadelijke effecten op de markt voor 

duurzame beleggingen. Voorts is 

aangetoond dat nationale regels of 

marktgebaseerde initiatieven om binnen 

nationale grenzen iets te doen aan deze 

kwestie, zullen leiden tot 

compartimentering van de interne markt. 

Indien financiëlemarktdeelnemers 

informatie verschaffen over de vraag hoe 

financiële producten die volgens hen 

milieuvriendelijk zijn, aan 

milieudoelstellingen voldoen en indien zij 

voor die informatieverschaffing 

gebruikmaken van in de hele Unie 

gemeenschappelijke criteria voor wat een 

ecologisch duurzame economische 

activiteit is, zal dit beleggers helpen om 

milieuvriendelijke beleggingskansen over 

de grenzen heen te vergelijken. Beleggers 

zullen in de hele Unie met meer 

vertrouwen in groene financiële producten 

beleggen, hetgeen het functioneren van de 

interne markt ten goede zal komen. 

beleggersvertrouwen belangrijke 

schadelijke effecten op de markt voor 

duurzame beleggingen. Voorts is 

aangetoond dat nationale regels of 

marktgebaseerde initiatieven om binnen 

nationale grenzen iets te doen aan deze 

kwestie, zullen leiden tot 

compartimentering van de interne markt. 

Indien financiëlemarktdeelnemers 

informatie verschaffen over de vraag hoe 

financiële producten die volgens hen 

milieuvriendelijk zijn, aan 

milieudoelstellingen voldoen en indien zij 

voor die informatieverschaffing 

gebruikmaken van in de hele Unie 

gemeenschappelijke criteria voor wat een 

ecologisch duurzame economische 

activiteit is, zal dit beleggers helpen om 

milieuvriendelijke beleggingskansen over 

de grenzen heen te vergelijken en zal dit 

ondernemingen waarin wordt 

geïnvesteerd aansporen duurzamere 

bedrijfsmodellen te ontwikkelen. 

Beleggers zullen in de hele Unie met meer 

vertrouwen in groene financiële producten 

beleggen, hetgeen het functioneren van de 

interne markt ten goede zal komen. 

Or. en 

 

Amendement  155 

Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Bovendien is het zo dat, indien 

marktdeelnemers geen toelichting 

verschaffen over de vraag hoe de 

activiteiten waarin zij beleggen, aan 

milieudoelstellingen bijdragen of indien zij 

in hun toelichting uiteenlopende concepten 

hanteren over wat een "duurzame" 

economische activiteit is, beleggers het 

(10) Bovendien is het zo dat, indien 

marktdeelnemers geen toelichting 

verschaffen over de vraag hoe de 

activiteiten waarin zij beleggen, aan 

milieudoelstellingen bijdragen of indien zij 

in hun toelichting uiteenlopende concepten 

hanteren over wat een "duurzame" 

economische activiteit is, beleggers het 
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onevenredig lastig zullen vinden om deze 

verschillende financiële producten te 

controleren en te vergelijken. Gebleken is 

dat beleggers hierdoor worden ontmoedigd 

om in groene financiële producten te 

beleggen. Bovendien heeft het gebrek aan 

beleggersvertrouwen belangrijke 

schadelijke effecten op de markt voor 

duurzame beleggingen. Voorts is 

aangetoond dat nationale regels of 

marktgebaseerde initiatieven om binnen 

nationale grenzen iets te doen aan deze 

kwestie, zullen leiden tot 

compartimentering van de interne markt. 

Indien financiëlemarktdeelnemers 

informatie verschaffen over de vraag hoe 

financiële producten die volgens hen 

milieuvriendelijk zijn, aan 

milieudoelstellingen voldoen en indien zij 

voor die informatieverschaffing 

gebruikmaken van in de hele Unie 

gemeenschappelijke criteria voor wat een 

ecologisch duurzame economische 

activiteit is, zal dit beleggers helpen om 

milieuvriendelijke beleggingskansen over 

de grenzen heen te vergelijken. Beleggers 

zullen in de hele Unie met meer 

vertrouwen in groene financiële producten 

beleggen, hetgeen het functioneren van de 

interne markt ten goede zal komen. 

onevenredig lastig zullen vinden om deze 

verschillende financiële producten te 

controleren en te vergelijken. Gebleken is 

dat beleggers hierdoor worden ontmoedigd 

om in duurzame financiële producten te 

beleggen. Bovendien heeft het gebrek aan 

beleggersvertrouwen belangrijke 

schadelijke effecten op de markt voor 

duurzame beleggingen. Voorts is 

aangetoond dat nationale regels of 

marktgebaseerde initiatieven om binnen 

nationale grenzen iets te doen aan deze 

kwestie, zullen leiden tot 

compartimentering van de interne markt. 

Indien financiëlemarktdeelnemers 

informatie verschaffen over de vraag hoe 

financiële producten die volgens hen 

milieuvriendelijk zijn, aan 

milieudoelstellingen voldoen en indien zij 

voor die informatieverschaffing 

gebruikmaken van in de hele Unie 

gemeenschappelijke criteria voor wat een 

ecologisch duurzame economische 

activiteit is, zal dit beleggers helpen om 

milieuvriendelijke beleggingskansen over 

de grenzen heen te vergelijken. Beleggers 

zullen in de hele Unie met meer 

vertrouwen in duurzame financiële 

producten beleggen, hetgeen het 

functioneren van de interne markt ten 

goede zal komen. 

Or. en 

 

Amendement  156 

Mireille D'Ornano 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Bovendien is het zo dat, indien 

marktdeelnemers geen toelichting 

verschaffen over de vraag hoe de 

activiteiten waarin zij beleggen, aan 

(10) Bovendien is het zo dat, indien 

marktdeelnemers geen toelichting 

verschaffen over de vraag hoe de 

activiteiten waarin zij beleggen, aan 
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milieudoelstellingen bijdragen of indien zij 

in hun toelichting uiteenlopende concepten 

hanteren over wat een "duurzame" 

economische activiteit is, beleggers het 

onevenredig lastig zullen vinden om deze 

verschillende financiële producten te 

controleren en te vergelijken. Gebleken is 

dat beleggers hierdoor worden ontmoedigd 

om in groene financiële producten te 

beleggen. Bovendien heeft het gebrek aan 

beleggersvertrouwen belangrijke 

schadelijke effecten op de markt voor 

duurzame beleggingen. Voorts is 

aangetoond dat nationale regels of 

marktgebaseerde initiatieven om binnen 

nationale grenzen iets te doen aan deze 

kwestie, zullen leiden tot 

compartimentering van de interne markt. 

Indien financiëlemarktdeelnemers 

informatie verschaffen over de vraag hoe 

financiële producten die volgens hen 

milieuvriendelijk zijn, aan 

milieudoelstellingen voldoen en indien zij 

voor die informatieverschaffing 

gebruikmaken van in de hele Unie 

gemeenschappelijke criteria voor wat een 

ecologisch duurzame economische 

activiteit is, zal dit beleggers helpen om 

milieuvriendelijke beleggingskansen over 

de grenzen heen te vergelijken. Beleggers 

zullen in de hele Unie met meer 

vertrouwen in groene financiële producten 

beleggen, hetgeen het functioneren van de 

interne markt ten goede zal komen. 

milieudoelstellingen bijdragen of indien zij 

in hun toelichting uiteenlopende concepten 

hanteren over wat een "duurzame" 

economische activiteit is, beleggers het 

onevenredig lastig zullen vinden om deze 

verschillende financiële producten te 

controleren en te vergelijken. Gebleken is 

dat beleggers hierdoor worden ontmoedigd 

om in groene financiële producten te 

beleggen. Bovendien heeft het gebrek aan 

beleggersvertrouwen belangrijke 

schadelijke effecten op de markt voor 

duurzame beleggingen. Voorts wordt hier 

en daar geopperd dat nationale regels of 

marktgebaseerde initiatieven om binnen 

nationale grenzen iets te doen aan deze 

kwestie, zullen leiden tot 

compartimentering van de interne markt. 

Indien financiëlemarktdeelnemers 

informatie verschaffen over de vraag hoe 

financiële producten die volgens hen 

milieuvriendelijk zijn, aan 

milieudoelstellingen voldoen en indien zij 

voor die informatieverschaffing 

gebruikmaken van in de hele Unie 

gemeenschappelijke criteria voor wat een 

ecologisch duurzame economische 

activiteit is, zal dit beleggers helpen om 

milieuvriendelijke beleggingskansen over 

de grenzen heen te vergelijken. Beleggers 

zullen in de hele Unie met meer 

vertrouwen in groene financiële producten 

beleggen, hetgeen het functioneren van de 

interne markt ten goede zal komen. 

Or. fr 

 

Amendement  157 

Fulvio Martusciello 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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 (10 bis) De indicatoren moeten 

worden geharmoniseerd op basis van 

reeds geleverde inspanningen, zoals de 

werkzaamheden van de Commissie, het 

Europees Milieuagentschap en de OESO, 

en moeten het milieueffect vaststellen van 

CO2- en andere emissies, biodiversiteit, de 

productie van afvalstoffen, het gebruik 

van energie en hernieuwbare energie, 

grondstoffen, water en direct en indirect 

landgebruik, zoals uiteengezet in de 

mededeling van de Commissie over een 

monitoringkader voor de circulaire 

economie (COM/2018/29 final), het EU-

actieplan voor de circulaire economie 

(COM/2015/0614 final) en de resolutie 

van het Europees Parlement van 

9 juli 2015 over hulpbronnenefficiëntie: 

de overgang naar een circulaire economie 

(2014/2208(INI)). Voorts moet bij de 

ontwikkeling van de indicatoren rekening 

worden gehouden met de aanbevelingen 

van de deskundigengroep op hoog niveau 

"Support to Circular Economy 

Financing" van de Europese Commissie. 

De Commissie moet beoordelen op welke 

wijze de werkzaamheden van deze 

deskundigengroep en die van de 

technische deskundigengroep 

geïntegreerd moeten worden. De 

indicatoren moeten in overeenstemming 

zijn met de internationaal erkende 

duurzaamheidsnormen. 

Or. en 

 

Amendement  158 

Elena Gentile 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (10 bis) De indicatoren moeten 

worden geharmoniseerd op basis van 
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reeds geleverde inspanningen van de 

Commissie, het Europees 

Milieuagentschap en de OESO, en 

moeten het milieueffect vaststellen van 

CO2- en andere emissies, biodiversiteit, de 

productie van afvalstoffen, het gebruik 

van energie, grondstoffen, water en direct 

en indirect landgebruik, zoals uiteengezet 

in de mededeling van de Commissie over 

een monitoringkader voor de circulaire 

economie (COM/2018/29 final), het EU-

actieplan voor de circulaire economie 

(COM/2015/0614 final) en de resolutie 

van het Europees Parlement over 

hulpbronnenefficiëntie: de overgang naar 

een circulaire economie 

(2014/2208(INI)). Voorts moet bij de 

ontwikkeling van de indicatoren rekening 

worden gehouden met de aanbevelingen 

van de deskundigengroep op hoog niveau 

"Support to Circular Economy 

Financing" van de Europese Commissie. 

De Commissie moet beoordelen op welke 

wijze de werkzaamheden van deze 

deskundigengroep en die van de 

technische deskundigengroep 

geïntegreerd moeten worden. De 

indicatoren moeten in overeenstemming 

zijn met de internationaal erkende 

duurzaamheidsnormen. 

Or. en 

 

Amendement  159 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (10 bis) Teneinde een doeltreffend 

milieu- en duurzaamheidseffect te 

bewerkstelligen, onnodige administratieve 

lasten voor financiëlemarktdeelnemers te 

verminderen en de groei van Europese 
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financiële markten die duurzame 

economische activiteiten financieren te 

bevorderen, moet de taxonomie worden 

gebaseerd op geharmoniseerde, 

vergelijkbare en eenvormige indicatoren. 

Overlappingen op het gebied van 

regelgeving of preventieve wetgevende 

maatregelen moeten worden voorkomen 

wanneer deze niet in overstemming 

zouden zijn met de beginselen inzake 

betere regelgeving en evenredigheid of het 

doel een consistente terminologie en een 

duidelijk regelgevingskader te creëren, of 

onnodige lasten voor de autoriteiten en 

financiële instellingen zouden opleveren. 

Or. en 

 

Amendement  160 

Mireille D'Ornano 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Om de bestaande hinderpalen voor 

het functioneren van de interne markt aan 

te pakken en om te vermijden dat in de 

toekomst dergelijke obstakels ontstaan, 

dient van de lidstaten te worden verlangd 

dat zij, wanneer zij op nationaal niveau 

eisen aan marktspelers uitwerken om 

financiële producten of overheidsobligaties 

een label ecologisch duurzaam toe te 

kennen, een gemeenschappelijk concept 

hanteren van wat een ecologisch duurzame 

belegging is. Om diezelfde redenen dienen 

fondsbeheerders en institutionele beleggers 

die afficheren dat zijzelf 

milieudoelstellingen nastreven, van 

hetzelfde concept van ecologisch duurzame 

belegging gebruik te maken wanneer zij 

informatie verschaffen over de vraag hoe 

zij die doelstellingen nastreven. 

(11) Om de bestaande hinderpalen voor 

het functioneren van de interne markt aan 

te pakken en om te vermijden dat in de 

toekomst dergelijke obstakels ontstaan, 

kunnen de lidstaten worden verzocht, 

wanneer zij op nationaal niveau eisen aan 

marktspelers uitwerken om financiële 

producten of overheidsobligaties een label 

ecologisch duurzaam toe te kennen, een 

gemeenschappelijk concept te hanteren van 

wat een ecologisch duurzame belegging is. 

Om diezelfde redenen dienen 

fondsbeheerders en institutionele beleggers 

die afficheren dat zijzelf 

milieudoelstellingen nastreven, van 

hetzelfde concept van ecologisch duurzame 

belegging gebruik te maken wanneer zij 

informatie verschaffen over de vraag hoe 

zij die doelstellingen nastreven. 
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Or. fr 

 

Amendement  161 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) De vaststelling van criteria voor 

ecologisch duurzame economische 

activiteiten kan bedrijven ertoe aanzetten 

om op hun websites, op vrijwillige basis, 
informatie te verschaffen over de 

ecologisch duurzame economische 
activiteiten die zij verrichten. Die 

informatie zal niet alleen de betrokken 

spelers op de financiële markten helpen om 

gemakkelijk uit te maken welke bedrijven 

ecologisch duurzame economische 

activiteiten verrichten, maar ook zal zij die 

bedrijven helpen om financiering voor hun 

groene activiteiten aan te trekken. 

(12) De informatie over de milieu- en 

sociale effecten van activiteiten zal de 

betrokken spelers op de financiële markten 

helpen om gemakkelijk de mate van 

ecologische duurzaamheid van de door 

bedrijven verrichte economische 

activiteiten te bepalen, maar ook zal zij 

bedrijven helpen om financiering voor hun 

duurzame activiteiten aan te trekken. 

Or. en 

 

Amendement  162 

Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) De vaststelling van criteria voor 

ecologisch duurzame economische 

activiteiten kan bedrijven ertoe aanzetten 

om op hun websites, op vrijwillige basis, 

informatie te verschaffen over de 

ecologisch duurzame economische 

activiteiten die zij verrichten. Die 

informatie zal niet alleen de betrokken 

spelers op de financiële markten helpen om 

gemakkelijk uit te maken welke bedrijven 

(12) De vaststelling van criteria voor 

ecologisch duurzame economische 

activiteiten kan bedrijven ertoe aanzetten 

om op hun websites, op vrijwillige basis, 

informatie te verschaffen over de 

ecologisch duurzame economische 

activiteiten die zij verrichten. Die 

informatie zal niet alleen de betrokken 

spelers op de financiële markten helpen om 

gemakkelijk uit te maken welke bedrijven 
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ecologisch duurzame economische 

activiteiten verrichten, maar ook zal zij die 

bedrijven helpen om financiering voor hun 

groene activiteiten aan te trekken. 

ecologisch duurzame economische 

activiteiten verrichten, maar ook zal zij die 

bedrijven helpen om financiering voor hun 

duurzame activiteiten aan te trekken. 

Or. en 

 

Amendement  163 

Elena Gentile 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) De vaststelling van criteria voor 

ecologisch duurzame economische 

activiteiten kan bedrijven ertoe aanzetten 

om op hun websites, op vrijwillige basis, 

informatie te verschaffen over de 

ecologisch duurzame economische 

activiteiten die zij verrichten. Die 

informatie zal niet alleen de betrokken 

spelers op de financiële markten helpen om 

gemakkelijk uit te maken welke bedrijven 

ecologisch duurzame economische 

activiteiten verrichten, maar ook zal zij die 

bedrijven helpen om financiering voor hun 

groene activiteiten aan te trekken. 

(12) De vaststelling van criteria voor 

ecologisch duurzame economische 

activiteiten kan bedrijven ertoe aanzetten 

om op hun websites, op vrijwillige basis, 

informatie te verschaffen over de 

ecologisch duurzame economische 

activiteiten die zij verrichten. Die 

informatie zal niet alleen de betrokken 

spelers op de financiële markten helpen om 

gemakkelijk uit te maken welke bedrijven 

ecologisch duurzame economische 

activiteiten verrichten, maar ook zal zij die 

bedrijven helpen om financiering voor hun 

duurzame activiteiten aan te trekken. 

Or. en 

 

Amendement  164 

Fulvio Martusciello 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) Een Unieclassificatie van 

ecologisch duurzame economische 

activiteiten zou de ontwikkeling van 

toekomstig Uniebeleid faciliteren, met 

(13) Uniebrede indicatoren voor het 

bepalen van het milieueffect van 
economische activiteiten moeten de 

ontwikkeling van toekomstig Uniebeleid 
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inbegrip van Uniebrede normen voor 

ecologisch duurzame financiële producten, 

en uiteindelijk de vaststelling van labels 

die formele erkenning bieden van de 

inachtneming van die normen in de hele 

Unie. Eenvormige juridische vereisten om 

beleggingen, op basis van eenvormige 

criteria voor ecologisch duurzame 

economische activiteiten, als economisch 

duurzame beleggingen te beschouwen, 

zijn noodzakelijk als ijkpunt voor 

toekomstige Uniewetgeving die inzet op 

het faciliteren van die beleggingen. 

faciliteren, met inbegrip van Uniebrede 

normen voor ecologisch duurzame 

financiële producten, en uiteindelijk de 

vaststelling van labels die formele 

erkenning bieden van de inachtneming van 

die normen in de hele Unie. Eenvormige 

juridische vereisten voor het beoordelen 

van de ecologische duurzaamheid van 
beleggingen, op basis van eenvormige 

criteria voor het bepalen van de 

ecologische duurzaamheid van 
economische activiteiten en 

gemeenschappelijke indicatoren voor het 

beoordelen van het milieueffect van 

beleggingen, zijn noodzakelijk als ijkpunt 

voor toekomstige Uniewetgeving die inzet 

op het faciliteren van de verschuiving van 

beleggingen met een negatief milieueffect 

naar beleggingen met een positief effect. 

Or. en 

 

Amendement  165 

Markus Ferber 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) Een Unieclassificatie van 

ecologisch duurzame economische 

activiteiten zou de ontwikkeling van 

toekomstig Uniebeleid faciliteren, met 

inbegrip van Uniebrede normen voor 

ecologisch duurzame financiële producten, 

en uiteindelijk de vaststelling van labels 

die formele erkenning bieden van de 

inachtneming van die normen in de hele 

Unie. Eenvormige juridische vereisten om 

beleggingen, op basis van eenvormige 

criteria voor ecologisch duurzame 

economische activiteiten, als economisch 

duurzame beleggingen te beschouwen, 

zijn noodzakelijk als ijkpunt voor 

(13) Een Unieclassificatie van 

ecologisch duurzame economische 

activiteiten moet de ontwikkeling van 

Uniebrede normen voor ecologisch 

duurzame financiële producten faciliteren, 

en uiteindelijk de vaststelling van labels 

die formele erkenning bieden van de 

inachtneming van die normen in de hele 

Unie. Die normen voor ecologisch 

duurzame economische activiteiten mogen 

echter niet de basis vormen voor 

prudentiële vereisten, zoals vereisten met 

betrekking tot eigen middelen of 

kapitaalvereisten. 
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toekomstige Uniewetgeving die inzet op 

het faciliteren van die beleggingen. 

Or. en 

Motivering 

Verduidelijkt moet worden dat duurzaamheidsoverwegingen geen enkele rol mogen spelen bij 

het vaststellen van prudentiële vereisten, zoals vereisten met betrekking tot eigen middelen of 

kapitaalvereisten. Prudentiële vereisten mogen uitsluitend gebaseerd zijn op risico's. 

 

Amendement  166 

Jakob von Weizsäcker 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) Een Unieclassificatie van 

ecologisch duurzame economische 

activiteiten zou de ontwikkeling van 

toekomstig Uniebeleid faciliteren, met 

inbegrip van Uniebrede normen voor 

ecologisch duurzame financiële producten, 

en uiteindelijk de vaststelling van labels 

die formele erkenning bieden van de 

inachtneming van die normen in de hele 

Unie. Eenvormige juridische vereisten om 

beleggingen, op basis van eenvormige 

criteria voor ecologisch duurzame 

economische activiteiten, als economisch 

duurzame beleggingen te beschouwen, zijn 

noodzakelijk als ijkpunt voor toekomstige 

Uniewetgeving die inzet op het faciliteren 

van die beleggingen. 

(13) Met behulp van het platform voor 

duurzame financiering en de 

terugkerende evaluaties van deze 

verordening door de Commissie, moet 

worden bepaald of het noodzakelijk is om 

van de gemeenschappelijke criteria voor 

het kwalificeren van economische 

activiteiten als zijnde ecologisch 

duurzaam over te stappen naar een 

Unieclassificatie van ecologisch 

duurzame activiteiten en beleggingen, met 

name gezien de prikkels voor nationale 

overheden om economische activiteiten 

als zijnde ecologisch duurzaam te 

kwalificeren teneinde meer investeringen 

aan te trekken. Een Unieclassificatie van 

ecologisch duurzame economische 

activiteiten moet bovendien de 

ontwikkeling van toekomstig Uniebeleid 

faciliteren, met inbegrip van Uniebrede 

normen voor ecologisch duurzame 

financiële producten, en uiteindelijk de 

vaststelling van labels die formele 

erkenning bieden van de inachtneming van 

die normen in de hele Unie. Eenvormige 

juridische vereisten om beleggingen, op 

basis van eenvormige criteria voor 
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ecologisch duurzame economische 

activiteiten, als economisch duurzame 

beleggingen te beschouwen, zijn 

noodzakelijk als ijkpunt voor toekomstige 

Uniewetgeving die inzet op het faciliteren 

van die beleggingen, met inbegrip van de 

invoering in het prudentieel kader voor 

financiële instellingen van verhoogde 

eisen met betrekking tot vervuilende 

("bruine") risico's teneinde voldoende 

rekening te houden met de risico's van 

klimaatverandering die samengaan met 

koolstofintensieve activa. 

Or. en 

 

Amendement  167 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) Een Unieclassificatie van 

ecologisch duurzame economische 

activiteiten zou de ontwikkeling van 

toekomstig Uniebeleid faciliteren, met 

inbegrip van Uniebrede normen voor 

ecologisch duurzame financiële producten, 

en uiteindelijk de vaststelling van labels 

die formele erkenning bieden van de 

inachtneming van die normen in de hele 

Unie. Eenvormige juridische vereisten om 

beleggingen, op basis van eenvormige 

criteria voor ecologisch duurzame 

economische activiteiten, als economisch 

duurzame beleggingen te beschouwen, 

zijn noodzakelijk als ijkpunt voor 

toekomstige Uniewetgeving die inzet op 

het faciliteren van die beleggingen. 

(13) Een Unieclassificatie van 

ecologisch en economisch duurzame 

activiteiten moet de ontwikkeling van 

toekomstig Uniebeleid geleidelijk 

faciliteren, met inbegrip van Uniebrede 

normen voor duurzame financiële 

producten, en uiteindelijk de vaststelling 

van labels die formele erkenning bieden 

van de inachtneming van die normen in de 

hele Unie. Eenvormige juridische vereisten 

om beleggingen, op basis van eenvormige 

criteria voor een bepaald aantal duurzame 

activiteiten, als economisch duurzaam te 

beschouwen, zijn noodzakelijk als ijkpunt 

voor toekomstige Uniewetgeving die inzet 

op het faciliteren van die beleggingen. 

Or. en 
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Amendement  168 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Fredrick Federley, Ramon Tremosa i Balcells, 

Caroline Nagtegaal 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) Een Unieclassificatie van 

ecologisch duurzame economische 

activiteiten zou de ontwikkeling van 

toekomstig Uniebeleid faciliteren, met 

inbegrip van Uniebrede normen voor 

ecologisch duurzame financiële producten, 

en uiteindelijk de vaststelling van labels 

die formele erkenning bieden van de 

inachtneming van die normen in de hele 

Unie. Eenvormige juridische vereisten om 

beleggingen, op basis van eenvormige 

criteria voor ecologisch duurzame 

economische activiteiten, als economisch 

duurzame beleggingen te beschouwen, zijn 

noodzakelijk als ijkpunt voor toekomstige 

Uniewetgeving die inzet op het faciliteren 

van die beleggingen. 

(13) Een Unieclassificatie van 

ecologisch duurzame economische 

activiteiten zou de ontwikkeling van 

toekomstige beleidsmaatregelen en 

strategieën van de Unie faciliteren, met 

inbegrip van Uniebrede normen voor 

ecologisch duurzame financiële producten, 

en uiteindelijk de vaststelling van labels 

die formele erkenning bieden van de 

inachtneming van die normen in de hele 

Unie. Eenvormige juridische vereisten om 

beleggingen, op basis van eenvormige 

criteria voor ecologisch duurzame 

economische activiteiten, als economisch 

duurzame beleggingen te beschouwen, zijn 

noodzakelijk als ijkpunt voor toekomstige 

Uniewetgeving die inzet op het faciliteren 

van die beleggingen. 

Or. en 

 

Amendement  169 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) Een Unieclassificatie van 

ecologisch duurzame economische 

activiteiten zou de ontwikkeling van 

toekomstig Uniebeleid faciliteren, met 

inbegrip van Uniebrede normen voor 

ecologisch duurzame financiële producten, 

en uiteindelijk de vaststelling van labels 

die formele erkenning bieden van de 

(13) Een Unieclassificatie van 

ecologisch duurzame economische 

activiteiten zou de ontwikkeling van 

toekomstige beleidsmaatregelen en 

strategieën van de Unie faciliteren, met 

inbegrip van Uniebrede normen voor 

ecologisch duurzame financiële producten, 

en uiteindelijk de vaststelling van labels 
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inachtneming van die normen in de hele 

Unie. Eenvormige juridische vereisten om 

beleggingen, op basis van eenvormige 

criteria voor ecologisch duurzame 

economische activiteiten, als economisch 

duurzame beleggingen te beschouwen, zijn 

noodzakelijk als ijkpunt voor toekomstige 

Uniewetgeving die inzet op het faciliteren 

van die beleggingen. 

die formele erkenning bieden van de 

inachtneming van die normen in de hele 

Unie. Eenvormige juridische vereisten om 

beleggingen, op basis van eenvormige 

criteria voor ecologisch duurzame 

economische activiteiten, als economisch 

duurzame beleggingen te beschouwen, zijn 

noodzakelijk als ijkpunt voor toekomstige 

Uniewetgeving die inzet op het faciliteren 

van die beleggingen. 

Or. en 

 

Amendement  170 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (13 bis) Teneinde doeltreffende en 

efficiënte wetgevende maatregelen te 

waarborgen zonder overlappingen, 

administratieve lasten of aanvullende 

kosten voor de reële economie te creëren, 

moeten het toepassingsgebied en het 

gebruik van de technische 

screeningcriteria, alsook de koppeling met 

andere initiatieven, duidelijk worden 

vastgelegd voordat de taxonomie en de 

desbetreffende criteria van kracht worden. 

Or. en 

 

Amendement  171 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Ulrike Müller, 

Elsi Katainen, Petri Sarvamaa 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 



 

PE632.153v01-00 44/186 AM\1172566NL.docx 

NL 

 (13 bis) Het vaststellen van 

geharmoniseerde criteria voor ecologisch 

duurzame economische activiteiten mag 

niet ten koste gaan van de verdeling van 

bevoegdheden tussen de lidstaten en de 

Unie waar het de verschillende 

beleidsterreinen betreft. 

Or. en 

 

Amendement  172 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (13 bis) Het vaststellen van 

geharmoniseerde criteria voor ecologisch 

duurzame economische activiteiten mag 

niet ten koste gaan van de verdeling van 

bevoegdheden tussen de lidstaten en de 

Unie. 

Or. en 

 

Amendement  173 

Stefan Gehrold 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) In het kader van het bereiken van 

SDG's in de Unie, zijn beleidskeuzes zoals 

de oprichting van een Europees Fonds voor 

strategische investeringen (EFSI) 

doeltreffend gebleken om particuliere 

beleggingen - samen met 

overheidsuitgaven - naar duurzame 

beleggingen te leiden. Verordening (EU) 

2015/2017 van het Europees Parlement en 

(14) In het kader van het bereiken van 

SDG's in de Unie, zijn beleidskeuzes zoals 

de oprichting van een Europees Fonds voor 

strategische investeringen (EFSI) 

doeltreffend gebleken om particuliere 

beleggingen – samen met 

overheidsuitgaven – naar duurzame 

beleggingen te leiden. In Verordening 

(EU) 2015/2017 van het Europees 
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de Raad27 geeft 40 % klimaatinvesteringen 

als streefcijfer voor infrastructuur- en 

innovatieprojecten in het kader van het 

Europees Fonds voor strategische 

investeringen. Gemeenschappelijke criteria 

voor de duurzaamheid van economische 

activiteiten kunnen nieuwe vergelijkbare 

initiatieven van de Unie schragen die 

investeringen ondersteunen waarmee 

klimaatgerelateerde of andere 

milieudoelstellingen worden nagestreefd. 

Parlement en de Raad27 is bepaald dat 

40 % van de infrastructuur- en 

innovatieprojecten die in het kader van het 

Europees Fonds voor strategische 

investeringen worden uitgevoerd, aan de 

vermindering van de menselijke invloed 

op de klimaatverandering moet bijdragen. 

Gemeenschappelijke criteria voor de 

duurzaamheid van economische 

activiteiten kunnen nieuwe vergelijkbare 

initiatieven van de Unie schragen die 

investeringen ondersteunen waarmee 

klimaatgerelateerde of andere 

milieudoelstellingen worden nagestreefd. 

_________________ _________________ 

27 Verordening (EU) 2017/2396 van het 

Europees Parlement en de Raad van 13 

december 2017 tot wijziging van 

Verordening (EU) nr. 1316/2013 en 

Verordening (EU) 2015/1017 wat betreft 

de verlenging van de looptijd van het 

Europees Fonds voor strategische 

investeringen en wat betreft de invoering 

van technische versterkingen voor dat 

fonds en de Europese 

investeringsadvieshub (PB L 345 van 

27.12.2017, blz. 34). 

27 Verordening (EU) 2017/2396 van het 

Europees Parlement en de Raad van 13 

december 2017 tot wijziging van 

Verordening (EU) nr. 1316/2013 en 

Verordening (EU) 2015/1017 wat betreft 

de verlenging van de looptijd van het 

Europees Fonds voor strategische 

investeringen en wat betreft de invoering 

van technische versterkingen voor dat 

fonds en de Europese 

investeringsadvieshub (PB L 345 van 

27.12.2017, blz. 34). 

Or. de 

 

Amendement  174 

Othmar Karas 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) In het kader van het bereiken van 

SDG's in de Unie, zijn beleidskeuzes zoals 

de oprichting van een Europees Fonds voor 

strategische investeringen (EFSI) 

doeltreffend gebleken om particuliere 

beleggingen - samen met 

overheidsuitgaven - naar duurzame 

(14) In het kader van het bereiken van 

SDG's in de Unie, zijn beleidskeuzes zoals 

de oprichting van een Europees Fonds voor 

strategische investeringen (EFSI) 

doeltreffend gebleken om particuliere 

beleggingen – samen met 

overheidsuitgaven – te mobiliseren ten 
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beleggingen te leiden. Verordening (EU) 

2015/2017 van het Europees Parlement en 

de Raad27 geeft 40 % klimaatinvesteringen 

als streefcijfer voor infrastructuur- en 

innovatieprojecten in het kader van het 

Europees Fonds voor strategische 

investeringen. Gemeenschappelijke criteria 

voor de duurzaamheid van economische 

activiteiten kunnen nieuwe vergelijkbare 

initiatieven van de Unie schragen die 

investeringen ondersteunen waarmee 

klimaatgerelateerde of andere 

milieudoelstellingen worden nagestreefd. 

behoeve van duurzame beleggingen. 

Verordening (EU) 2015/2017 van het 

Europees Parlement en de Raad27 geeft 

40 % horizontale klimaatinvesteringen als 

streefcijfer voor infrastructuur- en 

innovatieprojecten in het kader van het 

Europees Fonds voor strategische 

investeringen. Gemeenschappelijke criteria 

voor de duurzaamheid van economische 

activiteiten kunnen nieuwe vergelijkbare 

initiatieven van de Unie schragen die 

investeringen mobiliseren waarmee 

klimaatgerelateerde of andere 

milieudoelstellingen worden nagestreefd. 

_________________ _________________ 

27 Verordening (EU) 2017/2396 van het 

Europees Parlement en de Raad van 13 

december 2017 tot wijziging van 

Verordening (EU) nr. 1316/2013 en 

Verordening (EU) 2015/1017 wat betreft 

de verlenging van de looptijd van het 

Europees Fonds voor strategische 

investeringen en wat betreft de invoering 

van technische versterkingen voor dat 

fonds en de Europese 

investeringsadvieshub (PB L 345 van 

27.12.2017, blz. 34). 

27 Verordening (EU) 2017/2396 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

13 december 2017 tot wijziging van 

Verordening (EU) nr. 1316/2013 en 

Verordening (EU) 2015/1017 wat betreft 

de verlenging van de looptijd van het 

Europees Fonds voor strategische 

investeringen en wat betreft de invoering 

van technische versterkingen voor dat 

fonds en de Europese 

investeringsadvieshub (PB L 345 van 

27.12.2017, blz. 34). 

Or. en 

 

Amendement  175 

Elena Gentile 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 15 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) Om te vermijden dat de markt 

wordt gecompartimenteerd, maar ook dat 

consumentenbelangen worden geschaad 

door een uiteenlopende invulling van het 

begrip ecologisch duurzame economische 

activiteiten, dienen nationale vereisten die 

marktspelers in acht dienen te nemen 

(15) Om te vermijden dat de markt 

wordt gecompartimenteerd, maar ook dat 

consumentenbelangen worden geschaad 

door een uiteenlopende invulling van het 

begrip ecologisch duurzame economische 

activiteiten, dienen nationale vereisten die 

marktspelers in acht dienen te nemen 
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wanneer zij hun financiële producten of 

bedrijfsobligaties als ecologisch duurzaam 

in de markt willen zetten, voort te bouwen 

op de eenvormige criteria voor ecologisch 

duurzame economische activiteiten. Bij die 

marktspelers gaat het om 

financiëlemarktdeelnemers die "groene" 

financiële producten aanbieden, en om 

niet-financiële vennootschappen die 

"groene" bedrijfsobligaties uitgeven. 

wanneer zij hun financiële producten of 

bedrijfsobligaties in de zin van deze 

verordening als ecologisch duurzaam in de 

markt willen zetten, voort te bouwen op de 

eenvormige criteria voor ecologisch 

duurzame economische activiteiten. Bij die 

marktspelers gaat het om 

financiëlemarktdeelnemers die duurzame 

financiële producten of diensten 

aanbieden, en om niet-financiële 

vennootschappen die duurzame 

bedrijfsobligaties uitgeven. 

Or. en 

 

Amendement  176 

Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 15 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) Om te vermijden dat de markt 

wordt gecompartimenteerd, maar ook dat 

consumentenbelangen worden geschaad 

door een uiteenlopende invulling van het 

begrip ecologisch duurzame economische 

activiteiten, dienen nationale vereisten die 

marktspelers in acht dienen te nemen 

wanneer zij hun financiële producten of 

bedrijfsobligaties als ecologisch duurzaam 

in de markt willen zetten, voort te bouwen 

op de eenvormige criteria voor ecologisch 

duurzame economische activiteiten. Bij die 

marktspelers gaat het om 

financiëlemarktdeelnemers die "groene" 

financiële producten aanbieden, en om 

niet-financiële vennootschappen die 

"groene" bedrijfsobligaties uitgeven. 

(15) Om te vermijden dat de markt 

wordt gecompartimenteerd, maar ook dat 

consumentenbelangen worden geschaad 

door een uiteenlopende invulling van het 

begrip ecologisch duurzame economische 

activiteiten, dienen nationale vereisten die 

marktspelers in acht dienen te nemen 

wanneer zij hun financiële producten of 

bedrijfsobligaties als ecologisch duurzaam 

in de markt willen zetten, voort te bouwen 

op de eenvormige criteria voor ecologisch 

duurzame economische activiteiten. Bij die 

marktspelers gaat het om 

financiëlemarktdeelnemers die duurzame 

financiële producten aanbieden, en om 

niet-financiële vennootschappen die 

duurzame bedrijfsobligaties uitgeven. 

Or. en 

 

Amendement  177 
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Mireille D'Ornano 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 15 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) Om te vermijden dat de markt 

wordt gecompartimenteerd, maar ook dat 

consumentenbelangen worden geschaad 

door een uiteenlopende invulling van het 

begrip ecologisch duurzame economische 

activiteiten, dienen nationale vereisten die 

marktspelers in acht dienen te nemen 

wanneer zij hun financiële producten of 

bedrijfsobligaties als ecologisch duurzaam 

in de markt willen zetten, voort te bouwen 

op de eenvormige criteria voor ecologisch 

duurzame economische activiteiten. Bij die 

marktspelers gaat het om 

financiëlemarktdeelnemers die "groene" 

financiële producten aanbieden, en om 

niet-financiële vennootschappen die 

"groene" bedrijfsobligaties uitgeven. 

(15) Om te vermijden dat de markt 

wordt gecompartimenteerd, maar ook dat 

consumentenbelangen worden geschaad 

door een uiteenlopende invulling van het 

begrip ecologisch duurzame economische 

activiteiten, kunnen nationale vereisten die 

marktspelers in acht dienen te nemen 

wanneer zij hun financiële producten of 

bedrijfsobligaties als ecologisch duurzaam 

in de markt willen zetten, voortbouwen op 

de eenvormige criteria voor ecologisch 

duurzame economische activiteiten. Bij die 

marktspelers gaat het om 

financiëlemarktdeelnemers die "groene" 

financiële producten aanbieden, en om 

niet-financiële vennootschappen die 

"groene" bedrijfsobligaties uitgeven. 

Or. fr 

 

Amendement  178 

Othmar Karas 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 15 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (15 bis) Overeenkomstig het 

evenredigheidsbeginsel dienen de 

vereisten van deze verordening niet van 

toepassing te zijn op kleine en niet-

complexe instellingen in de zin van [PB: 

Verwijzing invoegen naar het 

desbetreffende artikel van Verordening 

(EU) nr. 575/2013]. 

Or. en 
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Amendement  179 

Markus Ferber 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) Om te vermijden dat 

consumentenbelangen worden geschaad, 

dienen fondsbeheerders en institutionele 

beleggers die financiële producten als 

zijnde ecologisch duurzaam aanbieden, 

informatie te verschaffen over de vraag 

hoe en in welke mate de criteria voor 

ecologisch duurzame economische 

activiteiten zijn gebruikt om de 

ecologische duurzaamheid van de 
beleggingen te bepalen. De verschafte 

informatie dient beleggers in staat te 

stellen inzicht te krijgen in het gedeelte 

van de belegging waarmee ecologisch 

duurzame economische activiteiten 

worden gefinancierd, uitgedrukt als 

percentage van alle economische 

activiteiten - en dus in de mate van 

ecologische duurzaamheid van de 

belegging. De Commissie dient nader aan 

te geven welke informatie daarvoor dient 

te worden verschaft. Die informatie dient 

nationale bevoegde autoriteiten in staat te 

stellen om de inachtneming van de 

informatieverschaffingsverplichting 

eenvoudig na te gaan en om die 

verplichting af te dwingen in 

overeenstemming met het toepasselijke 

nationale recht. 

(16) Om te vermijden dat 

consumentenbelangen worden geschaad, 

dienen fondsbeheerders en institutionele 

beleggers die financiële producten als 

zijnde ecologisch duurzaam aanbieden, 

relevante informatie te verschaffen 

overeenkomstig de bepalingen in de 

verordening betreffende 

informatieverschaffing in verband met 
duurzame beleggingen en 

duurzaamheidsrisico's en tot wijziging 

van Richtlijn (EU) 2016/2341. 

Or. en 

Motivering 

Alle informatieverschaffingsverplichtingen zijn vastgelegd in de verordening betreffende 

informatieverschaffing in verband met duurzame beleggingen en duurzaamheidsrisico's en tot 

wijziging van Richtlijn (EU) 2016/2341. Het is niet nodig een tweede 

informatieverschaffingsverplichting voor duurzame financiering in te voeren. 
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Amendement  180 

Sirpa Pietikäinen 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) Om te vermijden dat 

consumentenbelangen worden geschaad, 

dienen fondsbeheerders en institutionele 

beleggers die financiële producten als 

zijnde ecologisch duurzaam aanbieden, 

informatie te verschaffen over de vraag 

hoe en in welke mate de criteria voor 

ecologisch duurzame economische 

activiteiten zijn gebruikt om de 
ecologische duurzaamheid van de 

beleggingen te bepalen. De verschafte 

informatie dient beleggers in staat te stellen 

inzicht te krijgen in het gedeelte van de 

belegging waarmee ecologisch duurzame 

economische activiteiten worden 

gefinancierd, uitgedrukt als percentage 

van alle economische activiteiten - en dus 

in de mate van ecologische duurzaamheid 

van de belegging. De Commissie dient 

nader aan te geven welke informatie 

daarvoor dient te worden verschaft. Die 

informatie dient nationale bevoegde 

autoriteiten in staat te stellen om de 

inachtneming van de 

informatieverschaffingsverplichting 

eenvoudig na te gaan en om die 

verplichting af te dwingen in 

overeenstemming met het toepasselijke 

nationale recht. 

(16) Om kleine beleggers te informeren 

en voor consumentenbescherming te 

zorgen, dienen fondsbeheerders en 

institutionele beleggers die financiële 

producten als zijnde ecologisch duurzaam 

aanbieden, informatie te verschaffen over 

de mate van ecologische duurzaamheid 

van de beleggingen en het milieueffect 

ervan. De verschafte informatie dient 

beleggers in staat te stellen inzicht te 

krijgen in de voor het identificeren van het 

milieueffect gehanteerde criteria en 

indicatoren, de mate van ecologische 

duurzaamheid van de belegging alsook het 

percentage omzetondersteunende 

activiteiten van ondernemingen waarin 

wordt geïnvesteerd die als ecologisch 

duurzaam kunnen worden gekwalificeerd 

dan wel die een negatief milieueffect 

hebben. De Commissie dient nader aan te 

geven welke informatie daarvoor dient te 

worden verschaft in jaar- en 

beheersverslagen en in het kader van de 

geïntegreerde verslaglegging door 

onafhankelijke auditors dient te worden 

gecontroleerd. Die gecontroleerde en 

geverifieerde informatie dient nationale 

bevoegde autoriteiten, en in voorkomend 

geval de ESA's, in staat te stellen om de 

inachtneming van de 

informatieverschaffingsverplichting 

eenvoudig na te gaan en om die 

verplichting af te dwingen in 

overeenstemming met het toepasselijke 

nationale recht en Unierecht. De vereisten 

inzake informatieverschaffing dienen 

overeen te stemmen met mondiale 

initiatieven inzake 
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informatieverschaffing, zoals het Global 

Reporting Initiative en de VN-beginselen 

voor verantwoord beleggen. De 

onafhankelijke auditors moeten zijn 

gemachtigd door de ESA's. 

Or. en 

 

Amendement  181 

Elena Gentile 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) Om te vermijden dat 

consumentenbelangen worden geschaad, 

dienen fondsbeheerders en institutionele 

beleggers die financiële producten als 

zijnde ecologisch duurzaam aanbieden, 

informatie te verschaffen over de vraag 

hoe en in welke mate de criteria voor 

ecologisch duurzame economische 

activiteiten zijn gebruikt om de 
ecologische duurzaamheid van de 

beleggingen te bepalen. De verschafte 

informatie dient beleggers in staat te stellen 

inzicht te krijgen in het gedeelte van de 

belegging waarmee ecologisch duurzame 

economische activiteiten worden 

gefinancierd, uitgedrukt als percentage 

van alle economische activiteiten - en dus 

in de mate van ecologische duurzaamheid 

van de belegging. De Commissie dient 

nader aan te geven welke informatie 

daarvoor dient te worden verschaft. Die 

informatie dient nationale bevoegde 

autoriteiten in staat te stellen om de 

inachtneming van de 

informatieverschaffingsverplichting 

eenvoudig na te gaan en om die 

verplichting af te dwingen in 

overeenstemming met het toepasselijke 

nationale recht. 

(16) Om kleine beleggers te informeren 

en voor consumentenbescherming te 

zorgen, dienen fondsbeheerders en 

institutionele beleggers die financiële 

producten als zijnde ecologisch duurzaam 

aanbieden, informatie te verschaffen over 

de ecologische duurzaamheidsaspecten 

van de beleggingen, met inbegrip van de 

ESG-selectiecriteria en het milieueffect 

van de beleggingen. De verschafte 

informatie dient beleggers in staat te stellen 

inzicht te krijgen in de voor het 

identificeren van het milieueffect 

gehanteerde criteria en indicatoren, 

alsook de ecologische 

duurzaamheidsaspecten van de belegging. 

De Commissie dient nader aan te geven 

welke informatie daarvoor dient te worden 

verschaft. De vereisten inzake 

informatieverschaffing dienen voort te 

bouwen op het werk van het Global 

Reporting Initiative en de VN-beginselen 

voor verantwoord beleggen. 
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Or. en 

 

Amendement  182 

Fulvio Martusciello 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) Om te vermijden dat 

consumentenbelangen worden geschaad, 

dienen fondsbeheerders en institutionele 

beleggers die financiële producten als 

zijnde ecologisch duurzaam aanbieden, 

informatie te verschaffen over de vraag 

hoe en in welke mate de criteria voor 

ecologisch duurzame economische 

activiteiten zijn gebruikt om de 
ecologische duurzaamheid van de 

beleggingen te bepalen. De verschafte 

informatie dient beleggers in staat te stellen 

inzicht te krijgen in het gedeelte van de 

belegging waarmee ecologisch duurzame 

economische activiteiten worden 

gefinancierd, uitgedrukt als percentage 

van alle economische activiteiten - en dus 

in de mate van ecologische duurzaamheid 

van de belegging. De Commissie dient 

nader aan te geven welke informatie 

daarvoor dient te worden verschaft. Die 

informatie dient nationale bevoegde 

autoriteiten in staat te stellen om de 

inachtneming van de 

informatieverschaffingsverplichting 

eenvoudig na te gaan en om die 

verplichting af te dwingen in 

overeenstemming met het toepasselijke 

nationale recht. 

(16) Om kleine beleggers te informeren 

en voor consumentenbescherming te 

zorgen, dienen fondsbeheerders en 

institutionele beleggers die financiële 

producten als zijnde ecologisch duurzaam 

aanbieden, informatie te verschaffen over 

de ecologische duurzaamheidsaspecten 

van de beleggingen, met inbegrip van de 

ESG-selectiecriteria en het milieueffect 

van de beleggingen. De verschafte 

informatie dient beleggers in staat te stellen 

inzicht te krijgen in de voor het 

identificeren van het milieueffect 

gehanteerde criteria en indicatoren, 

alsook de ecologische 

duurzaamheidsaspecten van de belegging. 

De Commissie dient nader aan te geven 

welke informatie daarvoor dient te worden 

verschaft. De vereisten inzake 

informatieverschaffing dienen voort te 

bouwen op het werk van het Global 

Reporting Initiative en de VN-beginselen 

voor verantwoord beleggen. 

Or. en 

 

Amendement  183 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 
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Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) Om te vermijden dat 

consumentenbelangen worden geschaad, 

dienen fondsbeheerders en institutionele 

beleggers die financiële producten als 

zijnde ecologisch duurzaam aanbieden, 

informatie te verschaffen over de vraag hoe 

en in welke mate de criteria voor 

ecologisch duurzame economische 

activiteiten zijn gebruikt om de 

ecologische duurzaamheid van de 

beleggingen te bepalen. De verschafte 

informatie dient beleggers in staat te 

stellen inzicht te krijgen in het gedeelte van 

de belegging waarmee ecologisch 

duurzame economische activiteiten worden 

gefinancierd, uitgedrukt als percentage van 

alle economische activiteiten - en dus in de 

mate van ecologische duurzaamheid van de 

belegging. De Commissie dient nader aan 

te geven welke informatie daarvoor dient 

te worden verschaft. Die informatie dient 

nationale bevoegde autoriteiten in staat te 

stellen om de inachtneming van de 

informatieverschaffingsverplichting 

eenvoudig na te gaan en om die 

verplichting af te dwingen in 

overeenstemming met het toepasselijke 

nationale recht. 

(16) Om te vermijden dat 

consumentenbelangen worden geschaad, 

kunnen fondsbeheerders en institutionele 

beleggers die financiële producten als 

zijnde ecologisch duurzaam aanbieden, 

ervoor kiezen informatie te verschaffen 

over de vraag hoe en in welke mate de 

criteria voor duurzame economische 

activiteiten zijn gebruikt om de 

duurzaamheid van de beleggingen te 

bepalen. De verschafte informatie kan 

beleggers in staat stellen inzicht te krijgen 

in het gedeelte van de belegging waarmee 

duurzame economische activiteiten worden 

gefinancierd, uitgedrukt als percentage van 

alle economische activiteiten – en dus in de 

mate van duurzaamheid van de belegging. 

Or. en 

 

Amendement  184 

Kay Swinburne 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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(16) Om te vermijden dat 

consumentenbelangen worden geschaad, 

dienen fondsbeheerders en institutionele 

beleggers die financiële producten als 

zijnde ecologisch duurzaam aanbieden, 

informatie te verschaffen over de vraag hoe 

en in welke mate de criteria voor 

ecologisch duurzame economische 

activiteiten zijn gebruikt om de ecologische 

duurzaamheid van de beleggingen te 

bepalen. De verschafte informatie dient 

beleggers in staat te stellen inzicht te 

krijgen in het gedeelte van de belegging 

waarmee ecologisch duurzame 

economische activiteiten worden 

gefinancierd, uitgedrukt als percentage van 

alle economische activiteiten - en dus in de 

mate van ecologische duurzaamheid van de 

belegging. De Commissie dient nader aan 

te geven welke informatie daarvoor dient te 

worden verschaft. Die informatie dient 

nationale bevoegde autoriteiten in staat te 

stellen om de inachtneming van de 

informatieverschaffingsverplichting 

eenvoudig na te gaan en om die 

verplichting af te dwingen in 

overeenstemming met het toepasselijke 

nationale recht. 

(16) Om te vermijden dat 

consumentenbelangen worden geschaad, 

dienen fondsbeheerders en institutionele 

beleggers die financiële producten als 

zijnde ecologisch duurzaam aanbieden, 

informatie te verschaffen over de vraag hoe 

en in welke mate de criteria voor 

ecologisch duurzame economische 

activiteiten zijn gebruikt om de ecologische 

duurzaamheid van de beleggingen te 

bepalen. De verschafte informatie dient 

beleggers in staat te stellen inzicht te 

krijgen in het gedeelte van de belegging 

waarmee ecologisch duurzame 

economische activiteiten worden 

gefinancierd, uitgedrukt als percentage van 

alle economische activiteiten - en dus in de 

mate van ecologische duurzaamheid van de 

belegging. De Commissie dient nader aan 

te geven welke informatie daarvoor dient te 

worden verschaft, evenals de frequentie, 

vorm en ontvangers van de te verschaffen 

informatie. Die informatie dient nationale 

bevoegde autoriteiten in staat te stellen om 

de inachtneming van de 

informatieverschaffingsverplichting 

eenvoudig na te gaan en om die 

verplichting af te dwingen in 

overeenstemming met het toepasselijke 

nationale recht. De Commissie dient erop 

toe te zien dat eventuele nieuwe vereisten 

inzake informatieverschaffing een 

aanvulling vormen op de reeds uit hoofde 

van de bestaande wetgeving geldende 

vereisten en geen onnodige dubbele 

rapportageverplichtingen tot gevolg 

hebben. 

Or. en 

 

Amendement  185 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (16 bis) Ter bevordering van 

innovatie, onderzoek en ontwikkeling op 

het gebied van klimaatverandering waar 

een hoog niveau van 

langetermijninvesteringen voor nodig is, 

dient deze verordening te worden 

afgestemd op andere Uniewetgeving. Op 

deze manier wordt het regelgevend kader 

voorzien van stabiliteit op de lange 

termijn zonder afbreuk te doen aan de 

mogelijkheid van 

langetermijninvesteringen. 

Or. en 

 

Amendement  186 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Ulrike Müller, 

Elsi Katainen, Petri Sarvamaa 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (16 bis) Om te vermijden dat het 

innovatieklimaat in de EU en de lidstaten 

wordt geschaad, moet deze verordening 

worden afgestemd op andere 

Uniewetgeving die innovatie, onderzoek 

en ontwikkeling stimuleert, met name op 

het gebied van klimaatverandering waar 

een hoog niveau van 

langetermijninvesteringen voor nodig is. 

Or. en 

 

Amendement  187 

Markus Ferber, Christophe Hansen 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) Om te vermijden dat de 

informatieverschaffingsverplichting wordt 

omzeild, dient die verplichting ook te 

gelden bij het aanbieden van financiële 

producten met kenmerken die 

vergelijkbaar zijn met ecologisch 

duurzame beleggingen, met inbegrip van 

die beleggingen die milieubescherming in 

ruime zin als doelstelling hebben. Van 

financiëlemarktdeelnemers dient niet te 

worden verlangd dat zij uitsluitend 

beleggen in ecologisch duurzame 

economische activiteiten die zijn 

vastgesteld in overeenstemming met de in 

deze verordening beschreven technische 

screeningcriteria. Zij dienen te worden 

aangemoedigd om de Commissie te 

informeren indien zij van mening zijn dat 

een economische activiteit die niet aan de 

technische screeningcriteria voldoet of 

waarvoor dergelijke criteria nog niet zijn 

vastgesteld, als ecologisch duurzaam dient 

te worden beschouwd, ten einde de 

Commissie te helpen na te gaan of de 

technische screeningcriteria dienen te 

worden aangevuld of bijgewerkt. 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Alle informatieverschaffingsverplichtingen zijn vastgelegd in de verordening betreffende 

informatieverschaffing in verband met duurzame beleggingen en duurzaamheidsrisico's en tot 

wijziging van Richtlijn (EU) 2016/2341. Het is niet nodig een tweede 

informatieverschaffingsverplichting voor duurzame financiering in te voeren. 

 

Amendement  188 

Anne Sander 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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(17) Om te vermijden dat de 

informatieverschaffingsverplichting wordt 

omzeild, dient die verplichting ook te 

gelden bij het aanbieden van financiële 

producten met kenmerken die vergelijkbaar 

zijn met ecologisch duurzame beleggingen, 

met inbegrip van die beleggingen die 

milieubescherming in ruime zin als 

doelstelling hebben. Van 

financiëlemarktdeelnemers dient niet te 

worden verlangd dat zij uitsluitend 

beleggen in ecologisch duurzame 

economische activiteiten die zijn 

vastgesteld in overeenstemming met de in 

deze verordening beschreven technische 

screeningcriteria. Zij dienen te worden 

aangemoedigd om de Commissie te 

informeren indien zij van mening zijn dat 

een economische activiteit die niet aan de 

technische screeningcriteria voldoet of 

waarvoor dergelijke criteria nog niet zijn 

vastgesteld, als ecologisch duurzaam dient 

te worden beschouwd, ten einde de 

Commissie te helpen na te gaan of de 

technische screeningcriteria dienen te 

worden aangevuld of bijgewerkt. 

(17) Om te vermijden dat de 

informatieverschaffingsverplichting wordt 

omzeild, dient die verplichting ook te 

gelden bij het aanbieden van financiële 

producten met kenmerken die vergelijkbaar 

zijn met ecologisch duurzame beleggingen, 

met inbegrip van die beleggingen die 

milieubescherming in ruime zin als 

doelstelling hebben. Van 

financiëlemarktdeelnemers dient niet te 

worden verlangd dat zij uitsluitend 

beleggen in ecologisch duurzame 

economische activiteiten die zijn 

vastgesteld in overeenstemming met de in 

deze verordening beschreven technische 

screeningcriteria. Zij dienen te worden 

aangemoedigd om de Commissie te 

informeren indien zij van mening zijn dat 

een economische activiteit die niet aan de 

technische screeningcriteria voldoet of 

waarvoor dergelijke criteria nog niet zijn 

vastgesteld, als ecologisch duurzaam dient 

te worden beschouwd, teneinde de 

Commissie te helpen na te gaan of de 

technische screeningcriteria dienen te 

worden aangevuld of bijgewerkt. 

Financiëlemarktdeelnemers moeten 

bovendien de mogelijkheid tot duurzaam 

beleggen blijven houden, waarbij deze 

beleggingen gebaseerd zijn op kenmerken 

die meer omvatten dan louter de 

toewijzing van kapitaal aan de in deze 

verordening genoemde gebieden. Deze 

duurzame beleggingen moeten onder 

meer ESG-integratie, beste prestaties, 

beheer, overleg en stemrecht kunnen 

behelzen. 

Or. en 

 

Amendement  189 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) Om te vermijden dat de 

informatieverschaffingsverplichting wordt 

omzeild, dient die verplichting ook te 

gelden bij het aanbieden van financiële 

producten met kenmerken die 

vergelijkbaar zijn met ecologisch 

duurzame beleggingen, met inbegrip van 

die beleggingen die milieubescherming in 

ruime zin als doelstelling hebben. Van 

financiëlemarktdeelnemers dient niet te 

worden verlangd dat zij uitsluitend 

beleggen in ecologisch duurzame 

economische activiteiten die zijn 

vastgesteld in overeenstemming met de in 

deze verordening beschreven technische 

screeningcriteria. Zij dienen te worden 

aangemoedigd om de Commissie te 

informeren indien zij van mening zijn dat 

een economische activiteit die niet aan de 

technische screeningcriteria voldoet of 

waarvoor dergelijke criteria nog niet zijn 

vastgesteld, als ecologisch duurzaam dient 

te worden beschouwd, ten einde de 

Commissie te helpen na te gaan of de 

technische screeningcriteria dienen te 

worden aangevuld of bijgewerkt. 

(17) Om te vermijden dat de 

informatieverschaffingsverplichting wordt 

omzeild, dient die verplichting te gelden 

voor alle financiële producten. Van 

financiëlemarktdeelnemers dient niet te 

worden verlangd dat zij uitsluitend 

beleggen in ecologisch duurzame 

economische activiteiten die zijn 

vastgesteld in overeenstemming met de in 

deze verordening beschreven technische 

screeningcriteria. 

Financiëlemarktdeelnemers en andere 

actoren dienen te worden aangemoedigd 

om de Commissie te informeren indien zij 

van mening zijn dat een economische 

activiteit onterecht wel of niet als zijnde 

conform de technische screeningcriteria 

wordt beschouwd, of indien dergelijke 

criteria nog niet voor de betreffende 

activiteit zijn vastgesteld, teneinde de 

Commissie te helpen na te gaan of de 

technische screeningcriteria dienen te 

worden aangevuld of bijgewerkt. 

Or. en 

 

Amendement  190 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 18 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) Om uit te maken of een 

economische activiteit ecologisch 

duurzaam is, dient een uitputtende lijst van 

milieudoelstelling te worden vastgesteld. 

(18) Om uit te maken of een 

economische activiteit ecologisch of 

sociaal duurzaam is, dient een uitputtende 

lijst van milieu- en sociale doelstellingen 

te worden vastgesteld op basis van 

indicatoren voor het meten van de milieu- 

en sociale effecten. 
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Or. en 

 

Amendement  191 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Elsi Katainen, 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 18 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) Om uit te maken of een 

economische activiteit ecologisch 

duurzaam is, dient een uitputtende lijst van 

milieudoelstelling te worden vastgesteld. 

(18) Om uit te maken of een 

economische activiteit ecologisch 

duurzaam is, dient een uitputtende lijst van 

milieudoelstellingen te worden vastgesteld 

teneinde samenhang met bestaande 

Uniewetgeving te waarborgen, 

bijvoorbeeld met het pakket schone 

energie. 

Or. en 

 

Amendement  192 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 18 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) Om uit te maken of een 

economische activiteit ecologisch 

duurzaam is, dient een uitputtende lijst van 

milieudoelstelling te worden vastgesteld. 

(18) Om uit te maken of een 

economische activiteit ecologisch 

duurzaam is, dient een uitputtende lijst van 

milieudoelstellingen te worden 

vastgesteld, met inachtneming van de 

gevolgen van die activiteit voor de gehele 

industriële waardeketen. 

Or. fr 

 

Amendement  193 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 
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Voorstel voor een verordening 

Overweging 18 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) Om uit te maken of een 

economische activiteit ecologisch 

duurzaam is, dient een uitputtende lijst van 

milieudoelstelling te worden vastgesteld. 

(18) Om uit te maken of een 

economische activiteit ecologisch 

duurzaam of ecologisch schadelijk is, dient 

een uitputtende lijst van 

milieudoelstellingen te worden 

vastgesteld. 

Or. en 

 

Amendement  194 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 20 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(20) Voor elk van de 

milieudoelstellingen dienen eenvormige 

criteria te worden vastgesteld om 

economische activiteiten te beschouwen als 

substantieel bijdragend aan die 

doelstelling. Een onderdeel van de 

eenvormige criteria dient te zijn dat 

aanzienlijke schade aan in deze 

verordening beschreven 

milieudoelstellingen wordt vermeden. Zo 

moet worden vermeden dat beleggingen 

als ecologisch duurzaam worden 

beschouwd ook al berokkenen de 

economische activiteiten die van deze 

beleggingen profiteren, meer schade aan 

het milieu dan de bijdrage die zij leveren 

aan een milieudoelstelling. De 

voorwaarden voor een substantiële bijdrage 

en voor het niet berokkenen van 

aanzienlijke schade dienen het mogelijk te 

maken dat beleggingen in ecologisch 

duurzame economische activiteiten een 

reële bijdrage leveren aan de 

milieudoelstellingen. 

(20) Voor elk van de 

milieudoelstellingen dienen eenvormige 

criteria te worden vastgesteld om 

economische activiteiten te beschouwen als 

substantieel bijdragend aan die 

doelstelling. Een bijkomend onderdeel van 

de eenvormige criteria dient te bestaan uit 

het identificeren van economische 

activiteiten die aanzienlijke schade aan in 

deze verordening beschreven 

milieudoelstellingen berokkenen. De 

voorwaarden voor een substantiële bijdrage 

en voor het berokkenen van aanzienlijke 

schade dienen het mogelijk te maken dat 

beleggingen in ecologisch duurzame 

economische activiteiten een reële bijdrage 

leveren aan de milieudoelstellingen en dat 

beleggingen met negatieve milieueffecten 

geleidelijk worden teruggedrongen. 
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Or. en 

 

Amendement  195 

Markus Ferber, Christophe Hansen 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 20 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(20) Voor elk van de 

milieudoelstellingen dienen eenvormige 

criteria te worden vastgesteld om 

economische activiteiten te beschouwen als 

substantieel bijdragend aan die 

doelstelling. Een onderdeel van de 

eenvormige criteria dient te zijn dat 

aanzienlijke schade aan in deze 

verordening beschreven 

milieudoelstellingen wordt vermeden. Zo 

moet worden vermeden dat beleggingen als 

ecologisch duurzaam worden beschouwd 

ook al berokkenen de economische 

activiteiten die van deze beleggingen 

profiteren, meer schade aan het milieu dan 

de bijdrage die zij leveren aan een 

milieudoelstelling. De voorwaarden voor 

een substantiële bijdrage en voor het niet 

berokkenen van aanzienlijke schade dienen 

het mogelijk te maken dat beleggingen in 

ecologisch duurzame economische 

activiteiten een reële bijdrage leveren aan 

de milieudoelstellingen. 

(20) Voor elk van de 

milieudoelstellingen dienen eenvormige 

criteria te worden vastgesteld om 

economische activiteiten te beschouwen als 

substantieel bijdragend aan die 

doelstelling. Een onderdeel van de 

eenvormige criteria dient te zijn dat 

aanzienlijke schade aan in deze 

verordening beschreven 

milieudoelstellingen wordt vermeden. Zo 

moet worden vermeden dat beleggingen als 

ecologisch duurzaam worden beschouwd 

ook al berokkenen de economische 

activiteiten die van deze beleggingen 

profiteren, meer schade aan het milieu dan 

de bijdrage die zij leveren aan een 

milieudoelstelling. De voorwaarden voor 

een substantiële bijdrage en voor het niet 

berokkenen van aanzienlijke schade dienen 

het mogelijk te maken dat beleggingen in 

ecologisch duurzame economische 

activiteiten een reële bijdrage leveren aan 

de milieudoelstellingen. De vaststelling 

van een criterium tot het vermijden van 

aanzienlijke schade aan een van de 

milieudoelstellingen mag echter niet tot de 

opstelling van een zwarte of bruine lijst 

leiden. 

Or. en 

 

Amendement  196 

Mireille D'Ornano 
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Voorstel voor een verordening 

Overweging 20 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(20) Voor elk van de 

milieudoelstellingen dienen eenvormige 

criteria te worden vastgesteld om 

economische activiteiten te beschouwen als 

substantieel bijdragend aan die 

doelstelling. Een onderdeel van de 

eenvormige criteria dient te zijn dat 

aanzienlijke schade aan in deze 

verordening beschreven 

milieudoelstellingen wordt vermeden. Zo 

moet worden vermeden dat beleggingen als 

ecologisch duurzaam worden beschouwd 

ook al berokkenen de economische 

activiteiten die van deze beleggingen 

profiteren, meer schade aan het milieu dan 

de bijdrage die zij leveren aan een 

milieudoelstelling. De voorwaarden voor 

een substantiële bijdrage en voor het niet 

berokkenen van aanzienlijke schade dienen 

het mogelijk te maken dat beleggingen in 

ecologisch duurzame economische 

activiteiten een reële bijdrage leveren aan 

de milieudoelstellingen. 

(20) Voor elk van de 

milieudoelstellingen dienen eenvormige en 

nauwkeurige criteria te worden vastgesteld 

om economische activiteiten te 

beschouwen als substantieel bijdragend aan 

die doelstelling. Een onderdeel van de 

eenvormige criteria dient te zijn dat 

aanzienlijke schade aan in deze 

verordening beschreven 

milieudoelstellingen wordt vermeden. Zo 

moet worden vermeden dat beleggingen als 

ecologisch duurzaam worden beschouwd 

ook al berokkenen de economische 

activiteiten die van deze beleggingen 

profiteren, meer schade aan het milieu dan 

de bijdrage die zij leveren aan een 

milieudoelstelling. De voorwaarden voor 

een substantiële bijdrage en voor het niet 

berokkenen van aanzienlijke schade dienen 

het mogelijk te maken dat beleggingen in 

ecologisch duurzame economische 

activiteiten een reële bijdrage leveren aan 

de milieudoelstellingen. 

Or. fr 

 

Amendement  197 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(21) Indachtig de gezamenlijke 

toezegging van het Europese Parlement, de 

Raad en de Commissie om de beginselen 

die in de Europese pijler van sociale 

rechten zijn vastgelegd ter ondersteuning 

van duurzame en inclusieve groei en 

bewust van de relevantie van internationale 

(21) Indachtig de gezamenlijke 

toezegging van het Europese Parlement, de 

Raad en de Commissie om de beginselen 

die in de Europese pijler van sociale 

rechten zijn vastgelegd ter ondersteuning 

van duurzame en inclusieve groei en 

bewust van de relevantie van internationale 



 

AM\1172566NL.docx 63/186 PE632.153v01-00 

 NL 

minimumnormen inzake mensen- en 

arbeidsrechten, dient inachtneming van 

minimumgaranties een voorwaarde te zijn, 

willen economische activiteiten als 

ecologisch duurzaam kwalificeren. Om die 

reden dienen economische activiteiten 

uitsluitend als ecologisch duurzaam te 

kwalificeren wanneer zij worden verricht 

met inachtneming van de verklaring van de 

Internationale Arbeidsorganisatie (hierna 

"IAO" genoemd) betreffende de 

fundamentele principes en rechten op het 

werk en de acht IAO-basisverdragen. In de 

IAO-basisverdragen worden 

mensenrechten en arbeidsrechten 

vastgesteld die bedrijven in acht moeten 

nemen. Diverse van deze internationale 

normen zijn ook vastgelegd in het 

Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie, met name het verbod van 

slavernij en dwangarbeid en het non-

discriminatiebeginsel. Die 

minimumgaranties laten in voorkomend 

geval de toepassing onverlet van strengere 

eisen inzake milieu, gezondheid, veiligheid 

en sociale duurzaamheid die in het 

Unierecht zijn vastgesteld. 

minimumnormen inzake mensen- en 

arbeidsrechten, dient inachtneming van 

minimumgaranties een voorwaarde te zijn, 

willen economische activiteiten als 

ecologisch duurzaam kwalificeren. Om die 

reden dienen economische activiteiten 

uitsluitend als ecologisch duurzaam te 

kwalificeren wanneer zij in de eerste 

plaats worden verricht met inachtneming 

van de verklaring van de Internationale 

Arbeidsorganisatie (hierna "IAO" 

genoemd) betreffende de fundamentele 

principes en rechten op het werk en de acht 

IAO-basisverdragen. In de IAO-

basisverdragen worden mensenrechten en 

arbeidsrechten vastgesteld die bedrijven in 

acht moeten nemen. Diverse van deze 

internationale normen zijn ook vastgelegd 

in het Handvest van de grondrechten van 

de Europese Unie, met name het verbod 

van slavernij en dwangarbeid en het non-

discriminatiebeginsel. Ten tweede dienen 

de VN-beginselen voor verantwoord 

beleggen – het stelsel inzake 

verslaglegging, in acht te worden 

genomen. Ten derde moeten beleggers de 

OECD Due Diligence Guidance for 

Responsible Business Conduct (2018) in 

aanmerking nemen. In dit kader verwijst 

due diligence naar de procedures die 

ondernemingen toepassen met het oog op 

het identificeren, voorkomen en mitigeren 

van en het rekenschap afleggen over 

duurzaamheidsrisico's in de zin van [PB: 

verwijzing invoegen naar de verordening 

betreffende informatieverschaffing in 

verband met duurzame beleggingen en 

duurzaamheidsrisico's en de bijbehorende 

bijlage I]. Die minimumgaranties laten in 

voorkomend geval de toepassing onverlet 

van strengere eisen inzake milieu, 

gezondheid, veiligheid en sociale 

duurzaamheid die in het Unierecht zijn 

vastgesteld. 

Or. en 
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Amendement  198 

Markus Ferber 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(21) Indachtig de gezamenlijke 

toezegging van het Europese Parlement, de 

Raad en de Commissie om de beginselen 

die in de Europese pijler van sociale 

rechten zijn vastgelegd ter ondersteuning 

van duurzame en inclusieve groei en 

bewust van de relevantie van internationale 

minimumnormen inzake mensen- en 

arbeidsrechten, dient inachtneming van 

minimumgaranties een voorwaarde te zijn, 

willen economische activiteiten als 

ecologisch duurzaam kwalificeren. Om die 

reden dienen economische activiteiten 

uitsluitend als ecologisch duurzaam te 

kwalificeren wanneer zij worden verricht 

met inachtneming van de verklaring van de 

Internationale Arbeidsorganisatie (hierna 

"IAO" genoemd) betreffende de 

fundamentele principes en rechten op het 

werk en de acht IAO-basisverdragen. In de 

IAO-basisverdragen worden 

mensenrechten en arbeidsrechten 

vastgesteld die bedrijven in acht moeten 

nemen. Diverse van deze internationale 

normen zijn ook vastgelegd in het 

Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie, met name het verbod van 

slavernij en dwangarbeid en het non-

discriminatiebeginsel. Die 

minimumgaranties laten in voorkomend 

geval de toepassing onverlet van strengere 

eisen inzake milieu, gezondheid, veiligheid 

en sociale duurzaamheid die in het 

Unierecht zijn vastgesteld. 

(21) Indachtig de gezamenlijke 

toezegging van het Europese Parlement, de 

Raad en de Commissie om de beginselen 

die in de Europese pijler van sociale 

rechten zijn vastgelegd ter ondersteuning 

van duurzame en inclusieve groei en 

bewust van de relevantie van internationale 

minimumnormen inzake mensen- en 

arbeidsrechten, dient inachtneming van 

minimumgaranties een voorwaarde te zijn, 

willen economische activiteiten als 

ecologisch duurzaam kwalificeren. Om die 

reden dienen economische activiteiten 

uitsluitend als ecologisch duurzaam te 

kwalificeren wanneer zij worden verricht 

met inachtneming van de verklaring van de 

Internationale Arbeidsorganisatie (hierna 

"IAO" genoemd) betreffende de 

fundamentele principes en rechten op het 

werk en de acht IAO-basisverdragen. In de 

IAO-basisverdragen worden 

mensenrechten en arbeidsrechten 

vastgesteld die bedrijven in acht moeten 

nemen, en de verdragen fungeren 

derhalve als toereikende maatstaf voor 

duurzame economische activiteit. Diverse 

van deze internationale normen zijn ook 

vastgelegd in het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie, met 

name het verbod van slavernij en 

dwangarbeid en het non-

discriminatiebeginsel. Die 

minimumgaranties laten in voorkomend 

geval de toepassing onverlet van strengere 

eisen inzake milieu, gezondheid, veiligheid 

en sociale duurzaamheid die in het 

Unierecht zijn vastgesteld. 

Or. en 
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Motivering 

De ILO-normen volstaan om te bepalen of een economische activiteit als duurzaam kan 

worden beschouwd. 

 

Amendement  199 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (21 bis) De Europese 

Investeringsbank (EIB) heeft ruime 

ervaring vergaard op het gebied van 

groene obligaties, met name via de 

klimaatobligaties, die hebben bijgedragen 

tot de uitgifte van groene obligaties ter 

waarde van 18 miljard EUR voor 160 

projecten in verband met hernieuwbare 

energie, maar die helaas regionaal 

ongelijkmatig verdeeld waren zonder 

passende regionaal evenwichtige planning 

op lange termijn. Overheidsinstanties 

zoals de EIB en ESA's zouden echter 

belangrijke ontwikkelingen kunnen 

monitoren om ervoor te zorgen dat de EU-

duurzaamheidstaxonomie stapsgewijs kan 

worden opgeschaald en aangepast. 

Or. en 

 

Amendement  200 

Elena Gentile 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 22 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(22) Gezien de specifieke technische 

details die nodig zijn om de milieu-impact 

van een economische activiteit te 

beoordelen, en gezien het snel 

(22) Gezien de specifieke technische 

details die nodig zijn om de milieu-impact 

van een economische activiteit te 

beoordelen, en gezien het snel 
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veranderende karakter van wetenschap en 

technologie, dienen de criteria van 

ecologisch duurzame economische 

activiteiten op regelmatige tijdstippen aan 

die veranderingen te worden aangepast. 

Willen de criteria actueel zijn en gebaseerd 

zijn op wetenschappelijk bewijs en input 

van deskundigen en betrokken 

stakeholders, dan dienen de voorwaarden 

voor wat een substantiële bijdrage en 

aanzienlijke schade is voor de 

verschillende economische activiteiten, 

meer in detail te worden uitgewerkt en 

dienen zij op regelmatige tijdstippen te 

worden bijgewerkt. Met het oog daarop 

dient de Commissie voor de verschillende 

economische activiteiten gedetailleerde en 

gekalibreerde technische screeningcriteria 

vast te stellen, op basis van de technische 

input van een multistakeholderplatform 

voor duurzame financiering. 

veranderende karakter van wetenschap en 

technologie, dienen de criteria ter bepaling 

van de mate van ecologische 

duurzaamheid van economische 

activiteiten op regelmatige tijdstippen aan 

die veranderingen te worden aangepast. 

Willen de criteria en indicatoren actueel 

zijn en gebaseerd zijn op wetenschappelijk 

bewijs en input van deskundigen en 

betrokken stakeholders, dan dienen de 

voorwaarden voor wat een substantiële 

bijdrage en aanzienlijke schade is voor de 

verschillende economische activiteiten, 

meer in detail te worden uitgewerkt en 

dienen zij op regelmatige tijdstippen te 

worden bijgewerkt. Met het oog daarop 

dient de Commissie voor de verschillende 

economische activiteiten gedetailleerde en 

gekalibreerde technische screeningcriteria 

en een reeks geharmoniseerde indicatoren 
vast te stellen, op basis van de technische 

input van een multistakeholderplatform 

voor duurzame financiering. 

Or. en 

 

Amendement  201 

Jo Leinen 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 23 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(23) Sommige economische activiteiten 

hebben een negatieve impact op het milieu 

en een substantiële bijdrage aan één of 

meer milieudoelstellingen kan worden 

bereikt door die negatieve impact te 

verminderen. Voor die economische 

activiteiten dienen technische 

screeningcriteria te worden vastgesteld die 

een substantiële verbetering van de 

milieuprestaties ten opzichte van (onder 

meer) het sectorale gemiddelde vergen. Die 

criteria dienen ook rekening te houden met 

(23) Sommige economische activiteiten 

hebben een negatieve impact op het milieu 

en een substantiële bijdrage aan één of 

meer milieudoelstellingen kan worden 

bereikt door die negatieve impact te 

verminderen. Voor die economische 

activiteiten dienen technische 

screeningcriteria te worden vastgesteld die 

een substantiële verbetering van de 

milieuprestaties ten opzichte van (onder 

meer) het sectorale gemiddelde vergen. Die 

criteria dienen ook rekening te houden met 
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de impact op lange termijn van een 

bepaalde economische activiteit. 

de impact op lange termijn van een 

bepaalde economische activiteit, met name 

de milieuvoordelen van producten en 

diensten tijdens het gebruik ervan, alsook 

de bijdrage van tussenproducten, zodat de 

productie- en gebruiksfasen in hun 

totaliteit voor de volledige gegenereerde 

meerwaarde en gedurende de hele 

levenscyclus worden beoordeeld. 

Or. de 

 

Amendement  202 

Bas Eickhout 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 23 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(23) Sommige economische activiteiten 

hebben een negatieve impact op het milieu 

en een substantiële bijdrage aan één of 

meer milieudoelstellingen kan worden 

bereikt door die negatieve impact te 

verminderen. Voor die economische 

activiteiten dienen technische 

screeningcriteria te worden vastgesteld die 

een substantiële verbetering van de 

milieuprestaties ten opzichte van (onder 

meer) het sectorale gemiddelde vergen. Die 

criteria dienen ook rekening te houden met 

de impact op lange termijn van een 

bepaalde economische activiteit. 

(23) Sommige economische activiteiten 

hebben een negatieve impact op het milieu 

en een substantiële bijdrage aan één of 

meer milieudoelstellingen kan worden 

bereikt door die negatieve impact te 

verminderen. Voor die economische 

activiteiten dienen technische 

screeningcriteria te worden vastgesteld die 

een substantiële verbetering van de 

milieuprestaties ten opzichte van (onder 

meer) het sectorale gemiddelde vergen 

teneinde te bepalen of de activiteiten een 

aanzienlijke bijdrage aan één of meer 

milieudoelstellingen kunnen leveren. Die 

criteria dienen ook rekening te houden met 

de impact op lange termijn van een 

bepaalde economische activiteit en te 

waarborgen dat economische activiteiten 

die bijdragen aan het vergroten van de 

koolstofafhankelijkheid van de economie, 

niet als duurzame economische 

activiteiten worden beschouwd. 

Or. en 
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Amendement  203 

Luke Ming Flanagan 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 23 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(23) Sommige economische activiteiten 

hebben een negatieve impact op het milieu 

en een substantiële bijdrage aan één of 

meer milieudoelstellingen kan worden 

bereikt door die negatieve impact te 

verminderen. Voor die economische 

activiteiten dienen technische 

screeningcriteria te worden vastgesteld die 

een substantiële verbetering van de 

milieuprestaties ten opzichte van (onder 

meer) het sectorale gemiddelde vergen. Die 

criteria dienen ook rekening te houden met 

de impact op lange termijn van een 

bepaalde economische activiteit. 

(23) Sommige economische activiteiten 

– zoals belangrijke 

handelsovereenkomsten – hebben een 

negatieve impact, niet alleen op lokale 

fabrikanten die veelal niet kunnen 

concurreren met fabrikanten van buiten 

de Europese Unie met lagere 

productiekosten, maar ook op het milieu, 

en een substantiële bijdrage aan één of 

meer milieudoelstellingen kan worden 

bereikt door die negatieve impact te 

verminderen. Voor die economische 

activiteiten dienen technische 

screeningcriteria te worden vastgesteld die 

een substantiële verbetering van de 

milieuprestaties ten opzichte van (onder 

meer) het sectorale gemiddelde vergen. Die 

criteria dienen ook rekening te houden met 

de impact op lange termijn van een 

bepaalde economische activiteit. 

Or. en 

 

Amendement  204 

Elena Gentile 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 23 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(23) Sommige economische activiteiten 

hebben een negatieve impact op het milieu 

en een substantiële bijdrage aan één of 

meer milieudoelstellingen kan worden 

bereikt door die negatieve impact te 

verminderen. Voor die economische 

activiteiten dienen technische 

(23) Sommige economische activiteiten 

hebben een negatieve impact op het milieu 

en een substantiële bijdrage aan één of 

meer milieudoelstellingen kan worden 

bereikt door die negatieve impact te 

verminderen. Voor die economische 

activiteiten dienen technische 
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screeningcriteria te worden vastgesteld die 

een substantiële verbetering van de 

milieuprestaties ten opzichte van (onder 

meer) het sectorale gemiddelde vergen. Die 

criteria dienen ook rekening te houden met 

de impact op lange termijn van een 

bepaalde economische activiteit. 

screeningcriteria te worden vastgesteld die 

een substantiële verbetering van de 

milieuprestaties ten opzichte van (onder 

meer) het sectorale gemiddelde van het 

land of de regio vergen. Die criteria dienen 

ook rekening te houden met de impact op 

lange termijn van een bepaalde 

economische activiteit. 

Or. en 

 

Amendement  205 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 23 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(23) Sommige economische activiteiten 

hebben een negatieve impact op het milieu 

en een substantiële bijdrage aan één of 

meer milieudoelstellingen kan worden 

bereikt door die negatieve impact te 

verminderen. Voor die economische 

activiteiten dienen technische 

screeningcriteria te worden vastgesteld die 

een substantiële verbetering van de 

milieuprestaties ten opzichte van (onder 

meer) het sectorale gemiddelde vergen. Die 

criteria dienen ook rekening te houden met 

de impact op lange termijn van een 

bepaalde economische activiteit. 

(23) Sommige economische activiteiten 

hebben een negatieve impact op het milieu 

en een substantiële bijdrage aan één of 

meer milieudoelstellingen kan worden 

bereikt door die negatieve impact te 

verminderen. Voor die economische 

activiteiten dienen technische 

screeningcriteria te worden vastgesteld die 

een verbetering van de milieuprestaties ten 

opzichte van (onder meer) het sectorale 

gemiddelde vergen. Die criteria dienen ook 

rekening te houden met de impact op lange 

termijn (meer dan drie jaar) van een 

bepaalde economische activiteit. 

Or. en 

 

Amendement  206 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 24 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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(24) Een economische activiteit mag 

niet als ecologisch duurzaam worden 

beschouwd indien deze het milieu meer 

schade berokkent dan de voordelen die zij 
oplevert. De technische screeningcriteria 

dienen de minimumeisen in kaart te 

brengen die nodig zijn om aanzienlijke 

schade aan andere doelstellingen te 

vermijden. Bij het vaststellen en bijwerken 

van de technische screeningcriteria dient de 

Commissie erop toe te zien dat die criteria 

zijn gebaseerd op het beschikbare 

wetenschappelijke bewijs en dat zij op 

geregelde tijdstippen worden bijgewerkt. 

Wanneer het risico op basis van 

wetenschappelijke evaluatie met 

onvoldoende zekerheid kan worden 

bepaald, dient het voorzorgsbeginsel te 

gelden, overeenkomstig artikel 191 

VWEU. 

(24) Een economische activiteit mag 

niet als ecologisch duurzaam worden 

beschouwd indien deze onder de streep 

geen winst voor het milieu oplevert. De 

technische screeningcriteria dienen de 

minimumeisen in kaart te brengen die 

nodig zijn om aanzienlijke schade aan 

andere doelstellingen te vermijden. Bij het 

vaststellen en bijwerken van de technische 

screeningcriteria dient de Commissie erop 

toe te zien dat die criteria zijn gebaseerd op 

het beschikbare wetenschappelijke bewijs 

en dat zij op geregelde tijdstippen worden 

bijgewerkt. Wanneer het risico op basis 

van wetenschappelijke evaluatie met 

onvoldoende zekerheid kan worden 

bepaald, dient het voorzorgsbeginsel te 

gelden, overeenkomstig 

artikel 191 VWEU. 

Or. en 

 

Amendement  207 

Fulvio Martusciello 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 24 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(24) Een economische activiteit mag 

niet als ecologisch duurzaam worden 

beschouwd indien deze het milieu meer 

schade berokkent dan de voordelen die zij 

oplevert. De technische screeningcriteria 

dienen de minimumeisen in kaart te 

brengen die nodig zijn om aanzienlijke 

schade aan andere doelstellingen te 

vermijden. Bij het vaststellen en bijwerken 

van de technische screeningcriteria dient de 

Commissie erop toe te zien dat die criteria 

zijn gebaseerd op het beschikbare 

wetenschappelijke bewijs en dat zij op 

geregelde tijdstippen worden bijgewerkt. 

Wanneer het risico op basis van 

(24) Een economische activiteit mag 

niet als ecologisch duurzaam worden 

beschouwd indien deze het milieu meer 

schade berokkent dan de voordelen die zij 

oplevert of één van de andere 

milieudoelstellingen aanzienlijke schade 

berokkent. Op basis van geharmoniseerde 

indicatoren dienen de technische 

screeningcriteria de minimumeisen in kaart 

te brengen die nodig zijn om aanzienlijke 

schade aan andere doelstellingen te 

vermijden. Bij het vaststellen en bijwerken 

van de technische screeningcriteria en 

geharmoniseerde indicatoren dient de 

Commissie erop toe te zien dat die criteria 
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wetenschappelijke evaluatie met 

onvoldoende zekerheid kan worden 

bepaald, dient het voorzorgsbeginsel te 

gelden, overeenkomstig 

artikel 191 VWEU. 

en indicatoren zijn gebaseerd op het 

beschikbare wetenschappelijke bewijs en 

dat zij op geregelde tijdstippen worden 

bijgewerkt. Wanneer het risico op basis 

van wetenschappelijke evaluatie met 

onvoldoende zekerheid kan worden 

bepaald, dient het voorzorgsbeginsel te 

gelden, overeenkomstig 

artikel 191 VWEU. 

Or. en 

 

Amendement  208 

Luke Ming Flanagan 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 24 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(24) Een economische activiteit mag 

niet als ecologisch duurzaam worden 

beschouwd indien deze het milieu meer 

schade berokkent dan de voordelen die zij 

oplevert. De technische screeningcriteria 

dienen de minimumeisen in kaart te 

brengen die nodig zijn om aanzienlijke 

schade aan andere doelstellingen te 

vermijden. Bij het vaststellen en bijwerken 

van de technische screeningcriteria dient de 

Commissie erop toe te zien dat die criteria 

zijn gebaseerd op het beschikbare 

wetenschappelijke bewijs en dat zij op 

geregelde tijdstippen worden bijgewerkt. 

Wanneer het risico op basis van 

wetenschappelijke evaluatie met 

onvoldoende zekerheid kan worden 

bepaald, dient het voorzorgsbeginsel te 

gelden, overeenkomstig 

artikel 191 VWEU. 

(24) Een economische activiteit mag 

niet als ecologisch duurzaam worden 

beschouwd indien deze het milieu meer 

schade berokkent dan de voordelen die zij 

oplevert, in het kader waarvan voor alle 

belangrijke handelsovereenkomsten een 

onafhankelijke effectbeoordeling dient te 

worden verricht voordat de 

overeenkomsten worden uitgevoerd. De 

technische screeningcriteria dienen de 

minimumeisen in kaart te brengen die 

nodig zijn om aanzienlijke schade aan 

andere doelstellingen te vermijden. Bij het 

vaststellen en bijwerken van de technische 

screeningcriteria dient de Commissie erop 

toe te zien dat die criteria zijn gebaseerd op 

het beschikbare wetenschappelijke bewijs 

en dat zij op geregelde tijdstippen worden 

bijgewerkt. Wanneer het risico op basis 

van wetenschappelijke evaluatie met 

onvoldoende zekerheid kan worden 

bepaald, dient het voorzorgsbeginsel te 

gelden, overeenkomstig 

artikel 191 VWEU. 

Or. en 
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Amendement  209 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 24 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(24) Een economische activiteit mag 

niet als ecologisch duurzaam worden 

beschouwd indien deze het milieu meer 

schade berokkent dan de voordelen die zij 

oplevert. De technische screeningcriteria 

dienen de minimumeisen in kaart te 

brengen die nodig zijn om aanzienlijke 

schade aan andere doelstellingen te 

vermijden. Bij het vaststellen en bijwerken 

van de technische screeningcriteria dient de 

Commissie erop toe te zien dat die criteria 

zijn gebaseerd op het beschikbare 

wetenschappelijke bewijs en dat zij op 

geregelde tijdstippen worden bijgewerkt. 

Wanneer het risico op basis van 

wetenschappelijke evaluatie met 

onvoldoende zekerheid kan worden 

bepaald, dient het voorzorgsbeginsel te 

gelden, overeenkomstig artikel 191 

VWEU. 

(24) Een economische activiteit mag 

niet als ecologisch duurzaam worden 

beschouwd indien deze het milieu meer 

schade berokkent dan de voordelen die zij 

oplevert. De technische screeningcriteria 

dienen de minimumeisen in kaart te 

brengen die nodig zijn om aanzienlijke 

schade aan andere doelstellingen te 

vermijden. Bij het vaststellen en bijwerken 

van de technische screeningcriteria dient de 

Commissie erop toe te zien dat die criteria 

zijn gebaseerd op het beschikbare 

wetenschappelijke bewijs en rekening 

houden met de gehele waardeketen en de 

gehele levenscyclus van technologieën, en 

dat zij op geregelde tijdstippen worden 

bijgewerkt. Wanneer het risico op basis 

van wetenschappelijke evaluatie met 

onvoldoende zekerheid kan worden 

bepaald, dient het voorzorgsbeginsel te 

gelden, overeenkomstig artikel 191 

VWEU. 

Or. fr 

 

Amendement  210 

Markus Ferber 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 24 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(24) Een economische activiteit mag 

niet als ecologisch duurzaam worden 

beschouwd indien deze het milieu meer 

(24) Een economische activiteit mag 

niet als ecologisch duurzaam worden 

beschouwd indien deze het milieu meer 
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schade berokkent dan de voordelen die zij 

oplevert. De technische screeningcriteria 

dienen de minimumeisen in kaart te 

brengen die nodig zijn om aanzienlijke 

schade aan andere doelstellingen te 

vermijden. Bij het vaststellen en bijwerken 

van de technische screeningcriteria dient de 

Commissie erop toe te zien dat die criteria 

zijn gebaseerd op het beschikbare 

wetenschappelijke bewijs en dat zij op 

geregelde tijdstippen worden bijgewerkt. 

Wanneer het risico op basis van 

wetenschappelijke evaluatie met 

onvoldoende zekerheid kan worden 

bepaald, dient het voorzorgsbeginsel te 

gelden, overeenkomstig 

artikel 191 VWEU. 

schade berokkent dan de voordelen die zij 

oplevert. De technische screeningcriteria 

dienen de minimumeisen in kaart te 

brengen die nodig zijn om aanzienlijke 

schade aan andere doelstellingen te 

vermijden. Bij het vaststellen en bijwerken 

van de technische screeningcriteria dient de 

Commissie erop toe te zien dat die criteria 

redelijk en evenredig zijn en zijn 

gebaseerd op het beschikbare 

wetenschappelijke bewijs en dat zij op 

geregelde tijdstippen worden bijgewerkt. 

Wanneer het risico op basis van 

wetenschappelijke evaluatie met 

onvoldoende zekerheid kan worden 

bepaald, dient het voorzorgsbeginsel te 

gelden, overeenkomstig 

artikel 191 VWEU. 

Or. en 

 

Amendement  211 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 26 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(26) Bij het vaststellen en bijwerken van 

de technische screeningcriteria dient de 

Commissie ook rekening te houden met de 

specifieke kenmerken van de 

infrastructuursector en dient zij ook 

ecologische, sociale en economische 

externaliteiten in een kosten-batenanalyse 

mee te nemen. Op dat punt dient de 

Commissie rekening te houden met de 

werkzaamheden van internationale 

organisaties, zoals de OESO, de 

desbetreffende Uniewetgeving en -normen, 

met inbegrip van Richtlijn 2001/42/EG van 

het Europees Parlement en de Raad42, 

Richtlijn 2011/92/EU van het Europees 

Parlement en de Raad43, Richtlijn 

2014/23/EU van het Europees Parlement 

(26) Bij het vaststellen en bijwerken van 

de technische screeningcriteria dient de 

Commissie ook rekening te houden met de 

specifieke kenmerken van de verschillende 

sectoren en dient zij ook ecologische, 

sociale en economische externaliteiten in 

een kosten-batenanalyse mee te nemen. 

Met betrekking tot de energiesector dient 

de Commissie rekening te houden met 

artikel 194 VWEU en het recht van de 

lidstaten om de voorwaarden voor de 

exploitatie van hun energiebronnen te 

bepalen, tussen verschillende 

energiebronnen te kiezen of de algemene 

structuur van hun energievoorziening te 

bepalen. Op dat punt dient de Commissie 

rekening te houden met de werkzaamheden 
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en de Raad44, Richtlijn 2014/24/EU van het 

Europees Parlement en de Raad45, Richtlijn 

2014/25/EU van het Europees Parlement 

en de Raad46, en de bestaande methodiek. 

In dat verband dienen de technische 

screeningcriteria passende 

governanceraamwerken te bevorderen 

waarin ecologische, sociale en 

governancefactoren zijn geïntegreerd, als 

bedoeld in de door de Verenigde Naties 

gesteunde Principles for Responsible 

Investment (UN PRI)47, tijdens alle fasen 

van de levenscyclus van een project. 

van internationale organisaties, zoals de 

OESO, de desbetreffende Uniewetgeving 

en -normen, met inbegrip van Richtlijn 

2001/42/EG van het Europees Parlement 

en de Raad42, Richtlijn 2011/92/EU van het 

Europees Parlement en de Raad43, Richtlijn 

2014/23/EU van het Europees Parlement 

en de Raad44, Richtlijn 2014/24/EU van het 

Europees Parlement en de Raad45, Richtlijn 

2014/25/EU van het Europees Parlement 

en de Raad46, en de bestaande methodiek. 

In dat verband dienen de technische 

screeningcriteria passende 

governanceraamwerken te bevorderen 

waarin ecologische, sociale en 

governancefactoren zijn geïntegreerd, als 

bedoeld in de door de Verenigde Naties 

gesteunde Principles for Responsible 

Investment (UN PRI)47, tijdens alle fasen 

van de levenscyclus van een project. 

_________________ _________________ 

42 Richtlijn 2001/42/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 27 juni 2001 

betreffende de beoordeling van de 

gevolgen voor het milieu van bepaalde 

plannen en programma's (PB L 197 van 

21.7.2001, blz. 30). 

42 Richtlijn 2001/42/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 27 juni 2001 

betreffende de beoordeling van de 

gevolgen voor het milieu van bepaalde 

plannen en programma's (PB L 197 van 

21.7.2001, blz. 30). 

43 Richtlijn 2011/92/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 

13 december 2011 betreffende de 

milieueffectbeoordeling van bepaalde 

openbare en particuliere projecten (PB 

L 26 van 28.1.2012, blz. 1). 

43 Richtlijn 2011/92/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 

13 december 2011 betreffende de 

milieueffectbeoordeling van bepaalde 

openbare en particuliere projecten (PB 

L 26 van 28.1.2012, blz. 1). 

44 Richtlijn 2014/23/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 26 februari 2014 

betreffende het plaatsen van 

concessieovereenkomsten (PB L 94 van 

28.3.2014, blz. 1). 

44 Richtlijn 2014/23/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 26 februari 2014 

betreffende het plaatsen van 

concessieovereenkomsten (PB L 94 van 

28.3.2014, blz. 1). 

45 Richtlijn 2014/24/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 26 februari 2014 

betreffende het plaatsen van 

overheidsopdrachten en tot intrekking van 

Richtlijn 2004/18/EG (PB L 94 van 

28.3.2014, blz. 65). 

45 Richtlijn 2014/24/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 26 februari 2014 

betreffende het plaatsen van 

overheidsopdrachten en tot intrekking van 

Richtlijn 2004/18/EG (PB L 94 van 

28.3.2014, blz. 65). 
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46 Richtlijn 2014/25/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 26 februari 2014 

betreffende het plaatsen van opdrachten in 

de sectoren water- en energievoorziening, 

vervoer en postdiensten en houdende 

intrekking van Richtlijn 2004/17/EG 

(PB L 94 van 28.3.2014, blz. 243). 

46 Richtlijn 2014/25/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 26 februari 2014 

betreffende het plaatsen van opdrachten in 

de sectoren water- en energievoorziening, 

vervoer en postdiensten en houdende 

intrekking van Richtlijn 2004/17/EG 

(PB L 94 van 28.3.2014, blz. 243). 

47 

https://www.unpri.org/download?ac=1534. 

47 

https://www.unpri.org/download?ac=1534 

Or. en 

 

Amendement  212 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 26 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(26) Bij het vaststellen en bijwerken van 

de technische screeningcriteria dient de 

Commissie ook rekening te houden met de 

specifieke kenmerken van de 

infrastructuursector en dient zij ook 

ecologische, sociale en economische 

externaliteiten in een kosten-batenanalyse 

mee te nemen. Op dat punt dient de 

Commissie rekening te houden met de 

werkzaamheden van internationale 

organisaties, zoals de OESO, de 

desbetreffende Uniewetgeving en -normen, 

met inbegrip van Richtlijn 2001/42/EG van 

het Europees Parlement en de Raad42, 

Richtlijn 2011/92/EU van het Europees 

Parlement en de Raad43, Richtlijn 

2014/23/EU van het Europees Parlement 

en de Raad44, Richtlijn 2014/24/EU van het 

Europees Parlement en de Raad45, Richtlijn 

2014/25/EU van het Europees Parlement 

en de Raad46, en de bestaande methodiek. 

In dat verband dienen de technische 

screeningcriteria passende 

governanceraamwerken te bevorderen 

waarin ecologische, sociale en 

(26) Bij het vaststellen en bijwerken van 

de technische screeningcriteria dient de 

Commissie ook rekening te houden met de 

specifieke kenmerken van de verschillende 

sectoren en dient zij ook ecologische, 

sociale en economische externaliteiten in 

een kosten-batenanalyse mee te nemen. Op 

dat punt dient de Commissie rekening te 

houden met de werkzaamheden van 

internationale organisaties, zoals de OESO, 

de desbetreffende Uniewetgeving en -

normen, met inbegrip van Richtlijn 

2001/42/EG van het Europees Parlement 

en de Raad42, Richtlijn 2011/92/EU van het 

Europees Parlement en de Raad43, Richtlijn 

2014/23/EU van het Europees Parlement 

en de Raad44, Richtlijn 2014/24/EU van het 

Europees Parlement en de Raad45, Richtlijn 

2014/25/EU van het Europees Parlement 

en de Raad46, en de bestaande methodiek. 

In dat verband dienen de technische 

screeningcriteria passende 

governanceraamwerken te bevorderen 

waarin ecologische, sociale en 

governancefactoren zijn geïntegreerd, als 
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governancefactoren zijn geïntegreerd, als 

bedoeld in de door de Verenigde Naties 

gesteunde Principles for Responsible 

Investment (UN PRI)47, tijdens alle fasen 

van de levenscyclus van een project. 

bedoeld in de door de Verenigde Naties 

gesteunde Principles for Responsible 

Investment (UN PRI)47, tijdens alle fasen 

van de levenscyclus van een project. 

_________________ _________________ 

42 Richtlijn 2001/42/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 27 juni 2001 

betreffende de beoordeling van de 

gevolgen voor het milieu van bepaalde 

plannen en programma's (PB L 197 van 

21.7.2001, blz. 30). 

42 Richtlijn 2001/42/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 27 juni 2001 

betreffende de beoordeling van de 

gevolgen voor het milieu van bepaalde 

plannen en programma's (PB L 197 van 

21.7.2001, blz. 30). 

43 Richtlijn 2011/92/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 

13 december 2011 betreffende de 

milieueffectbeoordeling van bepaalde 

openbare en particuliere projecten (PB 

L 26 van 28.1.2012, blz. 1). 

43 Richtlijn 2011/92/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 

13 december 2011 betreffende de 

milieueffectbeoordeling van bepaalde 

openbare en particuliere projecten (PB 

L 26 van 28.1.2012, blz. 1). 

44 Richtlijn 2014/23/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 26 februari 2014 

betreffende het plaatsen van 

concessieovereenkomsten (PB L 94 van 

28.3.2014, blz. 1). 

44 Richtlijn 2014/23/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 26 februari 2014 

betreffende het plaatsen van 

concessieovereenkomsten (PB L 94 van 

28.3.2014, blz. 1). 

45 Richtlijn 2014/24/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 26 februari 2014 

betreffende het plaatsen van 

overheidsopdrachten en tot intrekking van 

Richtlijn 2004/18/EG (PB L 94 van 

28.3.2014, blz. 65). 

45 Richtlijn 2014/24/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 26 februari 2014 

betreffende het plaatsen van 

overheidsopdrachten en tot intrekking van 

Richtlijn 2004/18/EG (PB L 94 van 

28.3.2014, blz. 65). 

46 Richtlijn 2014/25/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 26 februari 2014 

betreffende het plaatsen van opdrachten in 

de sectoren water- en energievoorziening, 

vervoer en postdiensten en houdende 

intrekking van Richtlijn 2004/17/EG 

(PB L 94 van 28.3.2014, blz. 243). 

46 Richtlijn 2014/25/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 26 februari 2014 

betreffende het plaatsen van opdrachten in 

de sectoren water- en energievoorziening, 

vervoer en postdiensten en houdende 

intrekking van Richtlijn 2004/17/EG 

(PB L 94 van 28.3.2014, blz. 243). 

47 

https://www.unpri.org/download?ac=1534. 

47 

https://www.unpri.org/download?ac=1534 

Or. en 

 

Amendement  213 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal 
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Voorstel voor een verordening 

Overweging 26 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (26 bis) Bij het vaststellen van de 

technische screeningcriteria dient de 

Commissie ook rekening te houden met 

maatregelen ten behoeve van de transitie 

naar een duurzamere koolstofarme 

economie. 

Or. en 

 

Amendement  214 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 26 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (26 bis) Bij het vaststellen van de 

technische screeningcriteria dient de 

Commissie ook rekening te houden met 

maatregelen ten behoeve van de transitie 

naar een duurzame koolstofarme 

economie. 

Or. en 

 

Amendement  215 

Sirpa Pietikäinen 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 27 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(27) Om te vermijden dat bij het 

aantrekken van financiering voor 

ecologisch duurzame economische 

activiteiten de mededinging wordt 

(27) Om ecologisch duurzame 

innovatie te bevorderen en te vermijden 

dat bij het aantrekken van financiering 

voor ecologisch duurzame economische 
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verstoord, dienen de technische 

screeningcriteria ervoor te zorgen dat alle 

betrokken economische activiteiten binnen 

een bepaalde bedrijfstak als ecologisch 

duurzaam kunnen kwalificeren en gelijk 

worden behandeld indien zij in gelijke 

mate aan één of meer van de in deze 

verordening bepaalde milieudoelstellingen 

bijdragen. Hun potentiële vermogen om 

aan die milieudoelstellingen bij te dragen, 

kan echter verschillen tussen 

bedrijfstakken, hetgeen in de criteria tot 

uiting dient te komen. Binnen elke 

bedrijfstak mogen deze criteria echter niet 

bepaalde economische activiteiten 

oneerlijk benadelen tegenover andere 

indien die eerste groep in dezelfde mate 

aan de milieudoelstellingen bijdraagt als de 

tweede groep. 

activiteiten de mededinging wordt 

verstoord, dienen de technische 

screeningcriteria ervoor te zorgen dat alle 

betrokken economische activiteiten binnen 

de economische macrosectoren (d.w.z. 

NACE-sectoren als landbouw, bosbouw 

en visserij, productie, elektriciteit, gas, 

stoom en airconditioning, bouw, vervoer 

en opslag) als ecologisch duurzaam 

kunnen kwalificeren en gelijk worden 

behandeld indien zij in gelijke mate aan 

één of meer van de in deze verordening 

bepaalde milieudoelstellingen bijdragen en 

geen aanzienlijke schade berokkenen aan 

één van de andere in de artikelen 3 en 12 

bedoelde milieudoelstellingen. Hun 

potentiële vermogen om aan die 

milieudoelstellingen bij te dragen, kan 

echter verschillen tussen bedrijfstakken, 

hetgeen in de technische screeningcriteria 

tot uiting dient te komen. Binnen elke 

economische macrosector mogen deze 

criteria echter niet bepaalde economische 

activiteiten oneerlijk benadelen tegenover 

andere indien die eerste groep in dezelfde 

mate aan de milieudoelstellingen bijdraagt 

als de tweede groep en geen aanzienlijke 

schade berokkent aan één van de andere 

in de artikelen 3 en 12 bedoelde 

milieudoelstellingen. 

Or. en 

 

Amendement  216 

Karl-Heinz Florenz 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 27 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(27) Om te vermijden dat bij het 

aantrekken van financiering voor 

ecologisch duurzame economische 

activiteiten de mededinging wordt 

verstoord, dienen de technische 

(27) Om ecologisch duurzame 

innovatie te stimuleren en te vermijden dat 

bij het aantrekken van financiering voor 

ecologisch duurzame economische 

activiteiten de mededinging wordt 
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screeningcriteria ervoor te zorgen dat alle 

betrokken economische activiteiten binnen 

een bepaalde bedrijfstak als ecologisch 

duurzaam kunnen kwalificeren en gelijk 

worden behandeld indien zij in gelijke 

mate aan één of meer van de in deze 

verordening bepaalde milieudoelstellingen 

bijdragen. Hun potentiële vermogen om 

aan die milieudoelstellingen bij te dragen, 

kan echter verschillen tussen 

bedrijfstakken, hetgeen in de criteria tot 

uiting dient te komen. Binnen elke 

bedrijfstak mogen deze criteria echter niet 

bepaalde economische activiteiten 

oneerlijk benadelen tegenover andere 

indien die eerste groep in dezelfde mate 

aan de milieudoelstellingen bijdraagt als de 

tweede groep. 

verstoord, dienen de technische 

screeningcriteria ervoor te zorgen dat alle 

betrokken economische activiteiten binnen 

grote economische sectoren, waaronder 

de sectoren landbouw, bouw, energie, 

vervoer en productie, als ecologisch 

duurzaam kunnen kwalificeren en gelijk 

worden behandeld indien zij in gelijke 

mate aan één of meer van de in deze 

verordening bepaalde milieudoelstellingen 

bijdragen. Hun potentiële vermogen om 

aan die milieudoelstellingen bij te dragen, 

kan echter verschillen tussen 

bedrijfstakken, hetgeen in de criteria tot 

uiting dient te komen. Binnen elke 

bedrijfstak mogen deze criteria echter niet 

bepaalde economische activiteiten 

oneerlijk benadelen tegenover andere 

indien die eerste groep in dezelfde mate 

aan de milieudoelstellingen bijdraagt als de 

tweede groep. 

Or. en 

Motivering 

De technische screeningcriteria dienen alle sectoren te beslaan die een bijdrage aan 

duurzame ontwikkeling leveren. 

 

Amendement  217 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 27 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(27) Om te vermijden dat bij het 

aantrekken van financiering voor 

ecologisch duurzame economische 

activiteiten de mededinging wordt 

verstoord, dienen de technische 

screeningcriteria ervoor te zorgen dat alle 

betrokken economische activiteiten binnen 

een bepaalde bedrijfstak als ecologisch 

duurzaam kunnen kwalificeren en gelijk 

(27) Om ecologisch duurzame 

innovatie te stimuleren en te vermijden dat 

bij het aantrekken van financiering voor 

ecologisch duurzame economische 

activiteiten de mededinging wordt 

verstoord, dienen de technische 

screeningcriteria ervoor te zorgen dat alle 

betrokken economische activiteiten binnen 

een bepaalde bedrijfstak, waaronder de 
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worden behandeld indien zij in gelijke 

mate aan één of meer van de in deze 

verordening bepaalde milieudoelstellingen 

bijdragen. Hun potentiële vermogen om 

aan die milieudoelstellingen bij te dragen, 

kan echter verschillen tussen 

bedrijfstakken, hetgeen in de criteria tot 

uiting dient te komen. Binnen elke 

bedrijfstak mogen deze criteria echter niet 

bepaalde economische activiteiten 

oneerlijk benadelen tegenover andere 

indien die eerste groep in dezelfde mate 

aan de milieudoelstellingen bijdraagt als de 

tweede groep. 

sectoren productie, landbouw, bouw, 

energie en vervoer, als ecologisch 

duurzaam kunnen kwalificeren en gelijk 

worden behandeld indien zij in gelijke 

mate aan één of meer van de in deze 

verordening bepaalde milieudoelstellingen 

bijdragen. Hun potentiële vermogen om 

aan die milieudoelstellingen bij te dragen, 

kan echter verschillen tussen 

bedrijfstakken, hetgeen in de criteria tot 

uiting dient te komen. Binnen elke 

bedrijfstak mogen deze criteria echter niet 

bepaalde economische activiteiten 

oneerlijk benadelen tegenover andere 

indien die eerste groep in dezelfde mate 

aan de milieudoelstellingen bijdraagt als de 

tweede groep. 

Or. en 

 

Amendement  218 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 27 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(27) Om te vermijden dat bij het 

aantrekken van financiering voor 

ecologisch duurzame economische 

activiteiten de mededinging wordt 

verstoord, dienen de technische 

screeningcriteria ervoor te zorgen dat alle 

betrokken economische activiteiten binnen 

een bepaalde bedrijfstak als ecologisch 

duurzaam kunnen kwalificeren en gelijk 

worden behandeld indien zij in gelijke 

mate aan één of meer van de in deze 

verordening bepaalde milieudoelstellingen 

bijdragen. Hun potentiële vermogen om 

aan die milieudoelstellingen bij te dragen, 

kan echter verschillen tussen 

bedrijfstakken, hetgeen in de criteria tot 

uiting dient te komen. Binnen elke 

bedrijfstak mogen deze criteria echter niet 

(27) Om te vermijden dat bij het 

aantrekken van financiering voor 

ecologisch duurzame economische 

activiteiten de mededinging wordt 

verstoord, dienen de technische 

screeningcriteria ervoor te zorgen dat de 

betrokken economische activiteiten binnen 

grote economische sectoren, waaronder 

de sectoren landbouw, bouw, energie, 

vervoer en productie, als ecologisch 

duurzaam kunnen kwalificeren en gelijk 

worden behandeld indien zij in gelijke 

mate aan één of meer van de in deze 

verordening bepaalde milieudoelstellingen 

bijdragen. Hun potentiële vermogen om 

aan die milieudoelstellingen bij te dragen, 

kan echter verschillen tussen 

bedrijfstakken, hetgeen in de 
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bepaalde economische activiteiten 

oneerlijk benadelen tegenover andere 

indien die eerste groep in dezelfde mate 

aan de milieudoelstellingen bijdraagt als de 

tweede groep. 

sectorspecifieke criteria tot uiting dient te 

komen. Binnen elke bedrijfstak mogen 

deze criteria echter niet bepaalde 

economische activiteiten oneerlijk 

benadelen tegenover andere indien die 

eerste groep in dezelfde mate aan de 

milieudoelstellingen bijdraagt als de 

tweede groep. 

Or. en 

 

Amendement  219 

Markus Ferber, Christophe Hansen 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 27 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(27) Om te vermijden dat bij het 

aantrekken van financiering voor 

ecologisch duurzame economische 

activiteiten de mededinging wordt 

verstoord, dienen de technische 

screeningcriteria ervoor te zorgen dat alle 

betrokken economische activiteiten binnen 

een bepaalde bedrijfstak als ecologisch 

duurzaam kunnen kwalificeren en gelijk 

worden behandeld indien zij in gelijke 

mate aan één of meer van de in deze 

verordening bepaalde milieudoelstellingen 

bijdragen. Hun potentiële vermogen om 

aan die milieudoelstellingen bij te dragen, 

kan echter verschillen tussen 

bedrijfstakken, hetgeen in de criteria tot 

uiting dient te komen. Binnen elke 

bedrijfstak mogen deze criteria echter niet 

bepaalde economische activiteiten 

oneerlijk benadelen tegenover andere 

indien die eerste groep in dezelfde mate 

aan de milieudoelstellingen bijdraagt als de 

tweede groep. 

(27) Om te vermijden dat bij het 

aantrekken van financiering voor 

ecologisch duurzame economische 

activiteiten de mededinging wordt 

verstoord, dienen de technische 

screeningcriteria ervoor te zorgen dat alle 

betrokken economische activiteiten binnen 

een bepaalde bedrijfstak als ecologisch 

duurzaam kunnen kwalificeren en gelijk 

worden behandeld indien zij in gelijke 

mate aan één of meer van de in deze 

verordening bepaalde milieudoelstellingen 

bijdragen. Hun potentiële vermogen om 

aan die milieudoelstellingen bij te dragen, 

kan echter verschillen tussen 

bedrijfstakken, hetgeen in de criteria tot 

uiting dient te komen. De screeningcriteria 

mogen derhalve niet tot de opstelling van 

een zwarte of bruine lijst leiden. Binnen 

elke bedrijfstak mogen deze criteria echter 

niet bepaalde economische activiteiten 

oneerlijk benadelen tegenover andere 

indien die eerste groep in dezelfde mate 

aan de milieudoelstellingen bijdraagt als de 

tweede groep. 

Or. en 
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Amendement  220 

Bas Eickhout 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 27 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(27) Om te vermijden dat bij het 

aantrekken van financiering voor 

ecologisch duurzame economische 

activiteiten de mededinging wordt 

verstoord, dienen de technische 

screeningcriteria ervoor te zorgen dat alle 

betrokken economische activiteiten binnen 

een bepaalde bedrijfstak als ecologisch 

duurzaam kunnen kwalificeren en gelijk 

worden behandeld indien zij in gelijke 

mate aan één of meer van de in deze 

verordening bepaalde milieudoelstellingen 

bijdragen. Hun potentiële vermogen om 

aan die milieudoelstellingen bij te dragen, 

kan echter verschillen tussen 

bedrijfstakken, hetgeen in de criteria tot 

uiting dient te komen. Binnen elke 

bedrijfstak mogen deze criteria echter niet 

bepaalde economische activiteiten 

oneerlijk benadelen tegenover andere 

indien die eerste groep in dezelfde mate 

aan de milieudoelstellingen bijdraagt als de 

tweede groep. 

(27) Om te vermijden dat bij het 

aantrekken van financiering voor 

ecologisch duurzame economische 

activiteiten de mededinging wordt 

verstoord, dienen de technische 

screeningcriteria ervoor te zorgen dat alle 

betrokken economische activiteiten binnen 

een bepaalde bedrijfstak als ecologisch 

duurzaam kunnen kwalificeren en gelijk 

worden behandeld indien zij, waar het de 

wijze betreft waarop deze activiteiten 

worden uitgevoerd, in gelijke mate aan één 

of meer van de in deze verordening 

bepaalde milieudoelstellingen bijdragen. 

Hun potentiële vermogen om aan die 

milieudoelstellingen bij te dragen, kan 

echter verschillen tussen bedrijfstakken, 

hetgeen in de criteria tot uiting dient te 

komen. Binnen elke bedrijfstak mogen 

deze criteria echter niet bepaalde 

economische activiteiten oneerlijk 

benadelen tegenover andere indien die 

eerste groep in dezelfde mate aan de 

milieudoelstellingen bijdraagt als de 

tweede groep. 

Or. en 

 

Amendement  221 

Elena Gentile 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 27 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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(27) Om te vermijden dat bij het 

aantrekken van financiering voor 

ecologisch duurzame economische 

activiteiten de mededinging wordt 

verstoord, dienen de technische 

screeningcriteria ervoor te zorgen dat alle 

betrokken economische activiteiten binnen 

een bepaalde bedrijfstak als ecologisch 

duurzaam kunnen kwalificeren en gelijk 

worden behandeld indien zij in gelijke 

mate aan één of meer van de in deze 

verordening bepaalde milieudoelstellingen 

bijdragen. Hun potentiële vermogen om 

aan die milieudoelstellingen bij te dragen, 

kan echter verschillen tussen 

bedrijfstakken, hetgeen in de criteria tot 

uiting dient te komen. Binnen elke 

bedrijfstak mogen deze criteria echter niet 

bepaalde economische activiteiten 

oneerlijk benadelen tegenover andere 

indien die eerste groep in dezelfde mate 

aan de milieudoelstellingen bijdraagt als de 

tweede groep. 

(27) Om te vermijden dat bij het 

aantrekken van financiering voor 

ecologisch duurzame economische 

activiteiten de mededinging wordt 

verstoord, dienen de technische 

screeningcriteria ervoor te zorgen dat alle 

betrokken economische activiteiten binnen 

een bepaalde bedrijfstak als ecologisch 

duurzaam kunnen kwalificeren en gelijk 

worden behandeld indien zij in gelijke 

mate aan één of meer van de in deze 

verordening bepaalde milieudoelstellingen 

bijdragen. Hun potentiële vermogen om 

aan die milieudoelstellingen bij te dragen, 

kan echter verschillen tussen 

bedrijfstakken, hetgeen in de criteria tot 

uiting dient te komen. Binnen elke 

bedrijfstak moeten deze criteria echter op 

alle marktdeelnemers in gelijke mate 

worden toegepast, en de criteria mogen 
niet bepaalde economische activiteiten 

oneerlijk benadelen tegenover andere 

indien die eerste groep in dezelfde mate 

aan de milieudoelstellingen bijdraagt als de 

tweede groep. 

Or. en 

 

Amendement  222 

Karl-Heinz Florenz 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 27 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (27 bis) Ecologisch duurzame 

activiteiten zijn het resultaat van 

technologieën en producten die binnen 

alle onderdelen van de waardeketen 

worden ontwikkeld. Het is dan ook zaak 

dat de technische screeningcriteria de rol 

van de gehele waardeketen beslaan, 

uiteenlopend van de verwerking van 

grondstoffen, het eindproduct en de 

afvalfase, tot de daadwerkelijke 
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verrichting van ecologisch duurzame 

activiteiten. 

Or. en 

Motivering 

Ecologisch duurzame activiteiten zijn afhankelijk van de samenwerking tussen verschillende 

sectoren en economische actoren in alle onderdelen van de industriële waardeketen. Dit 

aspect moet tot uiting komen in de aan de ecologisch duurzame activiteiten gerelateerde 

technische screeningcriteria. 

 

Amendement  223 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 27 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (27 bis) Teneinde te voorkomen dat 

goed werkende waardeketens worden 

verstoord, moet bij het vaststellen van de 

screeningcriteria rekening worden 

gehouden met het feit dat ecologisch 

duurzame activiteiten het resultaat zijn 

van technologieën en producten die door 

verschillende economische actoren zijn 

ontwikkeld. 

Or. en 

 

Amendement  224 

Sirpa Pietikäinen 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 28 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(28) Bij het vaststellen van technische 

screeningcriteria dient de Commissie na te 

gaan of de vaststelling van die criteria voor 

ecologisch duurzame activiteiten 

(28) Bij het vaststellen van technische 

screeningcriteria dient de Commissie 

mogelijke transitierisico's te beoordelen 

en na te gaan of het tempo van de 
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aanleiding kan geven tot gestrande activa 

of incoherente prikkels kan afgeven, en of 

een en ander een negatief effect op 

liquiditeit van financiële markten kan 

hebben. 

vaststelling van die criteria voor ecologisch 

duurzame activiteiten aanleiding kan geven 

tot gestrande activa of incoherente prikkels 

kan afgeven, en of een en ander een 

negatief effect op liquiditeit van financiële 

markten kan hebben. 

Or. en 

 

Amendement  225 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 30 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(30) Om ervoor te zorgen dat 

beleggingen worden gekanaliseerd naar 

economische activiteiten die de grootste 

positieve impact op de milieudoelstellingen 

hebben, dient de Commissie prioriteit te 

geven aan de vaststelling van technische 

screeningcriteria voor de economische 

activiteiten die potentieel het meeste aan de 

milieudoelstellingen bijdragen. 

(30) Om ervoor te zorgen dat 

beleggingen worden gekanaliseerd naar 

economische activiteiten die de grootste 

positieve impact op de milieudoelstellingen 

hebben, dient de Commissie prioriteit te 

geven aan de vaststelling van technische 

screeningcriteria voor de economische 

activiteiten die potentieel het meeste aan de 

milieudoelstellingen bijdragen. Ten 

behoeve van het identificeren en 

ontwikkelen van nieuwe technologieën 

moeten de screeningcriteria zijn 

gebaseerd op de resultaten van projecten, 

waarbij tevens rekening wordt gehouden 

met de schaalbaarheid van deze 

technologieën. 

Or. en 

 

Amendement  226 

Anne Sander 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 30 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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(30) Om ervoor te zorgen dat 

beleggingen worden gekanaliseerd naar 

economische activiteiten die de grootste 

positieve impact op de milieudoelstellingen 

hebben, dient de Commissie prioriteit te 

geven aan de vaststelling van technische 

screeningcriteria voor de economische 

activiteiten die potentieel het meeste aan de 

milieudoelstellingen bijdragen. 

(30) Om ervoor te zorgen dat 

beleggingen worden gekanaliseerd naar 

economische activiteiten die de grootste 

positieve impact op de milieudoelstellingen 

hebben, dient de Commissie prioriteit te 

geven aan de vaststelling van technische 

screeningcriteria voor de economische 

activiteiten die potentieel het meeste aan de 

milieudoelstellingen bijdragen, alsook aan 

activiteiten gericht op de mitigatie van 

klimaatverandering. De technische 

screeningcriteria moeten flexibel genoeg 

zijn om ruimte te bieden aan de 

geleidelijke invoering van nieuwe 

technologieën en innovaties. 

Or. en 

 

Amendement  227 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 31 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(31) Passende technische 

screeningcriteria dienen te worden 

vastgesteld voor de vervoersector, onder 

meer voor mobiele activa, die rekening 

dienen te houden met het feit dat de 

vervoersector, met inbegrip van de 

internationale scheepvaart, voor bijna 26 % 

bijdraagt aan de totale broeikasgasemissies 

in de Unie. Zoals bleek uit het actieplan 

duurzame groei financieren48, 

vertegenwoordigt de vervoersector rond 

30 % van de extra jaarlijkse 

investeringsbehoeften voor duurzame 

ontwikkeling in de Unie, onder meer door 

meer te elektrificeren of een sterkere 

transitie naar schonere vervoersvormen 

door het bevorderen van de modal shift en 

van verkeersbeheer. 

(31) Passende technische 

screeningcriteria dienen te worden 

vastgesteld voor de vervoersector, onder 

meer voor mobiele activa, die rekening 

dienen te houden met de gehele 

levenscyclus van technologieën en met het 

feit dat de vervoersector, met inbegrip van 

de internationale scheepvaart, voor bijna 

26 % bijdraagt aan de totale 

broeikasgasemissies in de Unie. Zoals 

bleek uit het actieplan duurzame groei 

financieren48, vertegenwoordigt de 

vervoersector rond 30 % van de extra 

jaarlijkse investeringsbehoeften voor 

duurzame ontwikkeling in de Unie, onder 

meer door meer te elektrificeren of een 

sterkere transitie naar schonere 

vervoersvormen door het bevorderen van 

de modal shift en van verkeersbeheer. 
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_________________ _________________ 

48 COM(2018) 97 final. 48 COM(2018) 97 final. 

Or. fr 

 

Amendement  228 

Sirpa Pietikäinen 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 32 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(32) Het is van bijzonder belang dat de 

Commissie, wanneer zij de uitwerking van 

technische screeningcriteria voorbereidt, de 

nodige consultaties houdt in lijn met de 

vereisten inzake betere regelgeving. Bij het 

proces voor de vaststelling en bijwerking 

van technische screeningcriteria dienen 

ook de desbetreffende stakeholders te 

worden betrokken en dient te worden 

voortgebouwd op het advies van 

deskundigen met bewezen kennis en 

ervaring voor de betrokken gebieden. 

Daartoe dient de Commissie een platform 

voor duurzame financiering op te zetten. 

Dit platform dient te bestaan uit 

deskundigen die zowel de publieke als de 

particuliere sector vertegenwoordigen. Bij 

de vertegenwoordigers van de publieke 

sector dient het te gaan om deskundigen 

van het Europees Milieuagentschap (EEA), 

de Europese toezichthoudende autoriteiten 

(ESA's) en de Europese Investeringsbank 

(EIB). Bij de deskundigen uit de 

particuliere sector dient het te gaan om 

vertegenwoordigers van de betrokken 

stakeholders, zoals spelers op financiële 

markten, universiteiten, 

onderzoeksinstellingen, verenigingen en 

organisaties. Het platform dient de 

Commissie te adviseren over de 

uitwerking, analyse en herziening van 

technische screeningcriteria, onder meer 

(32) Het is van bijzonder belang dat de 

Commissie, wanneer zij de uitwerking van 

technische screeningcriteria voorbereidt, de 

nodige consultaties houdt in lijn met de 

vereisten inzake betere regelgeving. Bij het 

proces voor de vaststelling en bijwerking 

van technische screeningcriteria en 

geharmoniseerde indicatoren dienen ook 

de desbetreffende stakeholders te worden 

betrokken en dient te worden 

voortgebouwd op wetenschappelijk bewijs, 

beste praktijken, bestaande 

werkzaamheden en entiteiten, met name 

van het platform voor circulaire economie 

van de Commissie, en het advies van 

deskundigen met bewezen kennis en 

ervaring voor de betrokken gebieden. 

Daartoe dient de Commissie een platform 

voor duurzame financiering op te zetten. 

Dit platform dient te bestaan uit 

deskundigen die zowel de publieke als de 

particuliere sector vertegenwoordigen. Bij 

de vertegenwoordigers van de publieke 

sector dient het te gaan om deskundigen 

van het Europees Milieuagentschap (EEA) 

en nationale 

milieubeschermingsautoriteiten, de 

Europese toezichthoudende autoriteiten 

(ESA's), de European Financial 

Reporting Advisory Group en de Europese 

Investeringsbank (EIB). Bij de 

deskundigen uit de particuliere sector dient 
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wat betreft de potentiële impact ervan op 

de waardering van de activa die tot aan de 

vaststelling van de technische 

screeningcriteria volgens bestaande 

marktpraktijken als "groene" activa 

werden beschouwd. Ook dient het platform 

de Commissie te adviseren over de vraag 

of de technische screeningcriteria geschikt 

zijn voor verder gebruik in toekomstige 

beleidsinitiatieven van de Unie die gericht 

zijn op het bevorderen van duurzame 

investeringen. 

het te gaan om vertegenwoordigers van de 

betrokken stakeholders, zoals spelers op 

financiële markten, universiteiten, 

onderzoeksinstellingen, verenigingen en 

organisaties. Het platform dient de 

Commissie te adviseren over de 

uitwerking, analyse en herziening van 

technische screeningcriteria en 

geharmoniseerde indicatoren, onder meer 

wat betreft de potentiële impact ervan op 

de waardering van de activa die tot aan de 

vaststelling van de op geharmoniseerde 

indicatoren gebaseerde technische 

screeningcriteria volgens bestaande 

marktpraktijken als duurzame activa of als 

activa met een negatief milieueffect 
werden beschouwd. Ook dient het platform 

de Commissie te adviseren over de vraag 

of de technische screeningcriteria en 

indicatoren geschikt zijn voor verder 

gebruik in toekomstige beleidsinitiatieven 

van de Unie die gericht zijn op het 

bevorderen van duurzame investeringen. 

Het platform moet de Commissie 

adviseren over de ontwikkeling van 

normen met betrekking tot de 

boekhouding en geïntegreerde 

verslaglegging inzake duurzame 

investeringen voor ondernemingen en 

financiëlemarktdeelnemers, onder meer 

in de vorm van de herziening van 

Richtlijn 2013/34/EU. 

Or. en 

 

Amendement  229 

Kay Swinburne 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 32 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(32) Het is van bijzonder belang dat de 

Commissie, wanneer zij de uitwerking van 

technische screeningcriteria voorbereidt, de 

(32) Het is van bijzonder belang dat de 

Commissie, wanneer zij de uitwerking van 

technische screeningcriteria voorbereidt, de 
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nodige consultaties houdt in lijn met de 

vereisten inzake betere regelgeving. Bij het 

proces voor de vaststelling en bijwerking 

van technische screeningcriteria dienen 

ook de desbetreffende stakeholders te 

worden betrokken en dient te worden 

voortgebouwd op het advies van 

deskundigen met bewezen kennis en 

ervaring voor de betrokken gebieden. 

Daartoe dient de Commissie een platform 

voor duurzame financiering op te zetten. 

Dit platform dient te bestaan uit 

deskundigen die zowel de publieke als de 

particuliere sector vertegenwoordigen. Bij 

de vertegenwoordigers van de publieke 

sector dient het te gaan om deskundigen 

van het Europees Milieuagentschap (EEA), 

de Europese toezichthoudende autoriteiten 

(ESA's) en de Europese Investeringsbank 

(EIB). Bij de deskundigen uit de 

particuliere sector dient het te gaan om 

vertegenwoordigers van de betrokken 

stakeholders, zoals spelers op financiële 

markten, universiteiten, 

onderzoeksinstellingen, verenigingen en 

organisaties. Het platform dient de 

Commissie te adviseren over de 

uitwerking, analyse en herziening van 

technische screeningcriteria, onder meer 

wat betreft de potentiële impact ervan op 

de waardering van de activa die tot aan de 

vaststelling van de technische 

screeningcriteria volgens bestaande 

marktpraktijken als "groene" activa werden 

beschouwd. Ook dient het platform de 

Commissie te adviseren over de vraag of 

de technische screeningcriteria geschikt 

zijn voor verder gebruik in toekomstige 

beleidsinitiatieven van de Unie die gericht 

zijn op het bevorderen van duurzame 

investeringen. 

nodige consultaties houdt in lijn met de 

vereisten inzake betere regelgeving. Bij het 

proces voor de vaststelling en bijwerking 

van technische screeningcriteria dienen 

ook de desbetreffende stakeholders te 

worden betrokken en dient te worden 

voortgebouwd op het advies van 

deskundigen met bewezen kennis en 

wereldwijde ervaring voor de betrokken 

gebieden. Daartoe dient de Commissie een 

platform voor duurzame financiering op te 

zetten. Dit platform dient te bestaan uit 

deskundigen die zowel de publieke als de 

particuliere sector vertegenwoordigen. Bij 

de vertegenwoordigers van de publieke 

sector dient het te gaan om deskundigen 

van het Europees Milieuagentschap (EEA), 

de Europese toezichthoudende autoriteiten 

(ESA's) en de Europese Investeringsbank 

(EIB). De groep deskundigen uit de 

particuliere sector moet een afspiegeling 

vormen van de sector als geheel en 
vertegenwoordigers van de betrokken 

stakeholders, zoals spelers op financiële 

markten, universiteiten, 

onderzoeksinstellingen, verenigingen en 

organisaties omvatten. In voorkomend 

geval moet het het platform vrij staan 

advies in te winnen bij niet-leden. Het 

platform dient de Commissie te adviseren 

over de uitwerking, analyse en herziening 

van technische screeningcriteria, onder 

meer wat betreft de potentiële impact ervan 

op de waardering van de activa die tot aan 

de vaststelling van de technische 

screeningcriteria volgens bestaande 

marktpraktijken als "groene" activa werden 

beschouwd. Ook dient het platform de 

Commissie te adviseren over de vraag of 

de technische screeningcriteria geschikt 

zijn voor verder gebruik in toekomstige 

beleidsinitiatieven van de Unie die gericht 

zijn op het bevorderen van duurzame 

investeringen. 

Or. en 
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Amendement  230 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 32 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(32) Het is van bijzonder belang dat de 

Commissie, wanneer zij de uitwerking van 

technische screeningcriteria voorbereidt, de 

nodige consultaties houdt in lijn met de 

vereisten inzake betere regelgeving. Bij het 

proces voor de vaststelling en bijwerking 

van technische screeningcriteria dienen 

ook de desbetreffende stakeholders te 

worden betrokken en dient te worden 

voortgebouwd op het advies van 

deskundigen met bewezen kennis en 

ervaring voor de betrokken gebieden. 

Daartoe dient de Commissie een platform 

voor duurzame financiering op te zetten. 

Dit platform dient te bestaan uit 

deskundigen die zowel de publieke als de 

particuliere sector vertegenwoordigen. Bij 

de vertegenwoordigers van de publieke 

sector dient het te gaan om deskundigen 

van het Europees Milieuagentschap (EEA), 

de Europese toezichthoudende autoriteiten 

(ESA's) en de Europese Investeringsbank 

(EIB). Bij de deskundigen uit de 

particuliere sector dient het te gaan om 

vertegenwoordigers van de betrokken 

stakeholders, zoals spelers op financiële 

markten, universiteiten, 

onderzoeksinstellingen, verenigingen en 

organisaties. Het platform dient de 

Commissie te adviseren over de 

uitwerking, analyse en herziening van 

technische screeningcriteria, onder meer 

wat betreft de potentiële impact ervan op 

de waardering van de activa die tot aan de 

vaststelling van de technische 

screeningcriteria volgens bestaande 

marktpraktijken als "groene" activa werden 

beschouwd. Ook dient het platform de 

Commissie te adviseren over de vraag of 

de technische screeningcriteria geschikt 

(32) Het is van bijzonder belang dat de 

Commissie, wanneer zij de uitwerking van 

technische screeningcriteria voorbereidt, de 

nodige consultaties houdt in lijn met de 

vereisten inzake betere regelgeving. Bij het 

proces voor de vaststelling en bijwerking 

van technische screeningcriteria dienen 

ook de desbetreffende stakeholders te 

worden betrokken en dient te worden 

voortgebouwd op wetenschappelijk bewijs, 

de sociaaleconomische gevolgen, beste 

praktijken en het advies van deskundigen 

met bewezen kennis en ervaring voor alle 

betrokken gebieden. Daartoe dient de 

Commissie een platform voor duurzame 

financiering op te zetten. Dit platform dient 

te bestaan uit een breed spectrum van 

deskundigen die zowel de publieke als de 

particuliere sector vertegenwoordigen 

teneinde te waarborgen dat naar behoren 

rekening wordt gehouden met de 

specifieke kenmerken van alle betrokken 

sectoren. Bij de vertegenwoordigers van de 

publieke sector dient het te gaan om 

deskundigen van het Europees 

Milieuagentschap (EEA), de Europese 

toezichthoudende autoriteiten (ESA's) en 

de Europese Investeringsbank (EIB). Bij de 

deskundigen uit de particuliere sector dient 

het te gaan om vertegenwoordigers van de 

betrokken stakeholders, zoals spelers op 

financiële markten, vertegenwoordigers 

van de reële economie, met inbegrip van 

de productie-industrie, en universiteiten, 

onderzoeksinstellingen, verenigingen en 

organisaties. Het platform dient de 

Commissie te adviseren over de 

uitwerking, analyse en herziening van 

technische screeningcriteria, onder meer 

wat betreft de potentiële impact ervan op 
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zijn voor verder gebruik in toekomstige 

beleidsinitiatieven van de Unie die gericht 

zijn op het bevorderen van duurzame 

investeringen. 

de waardering van de activa die tot aan de 

vaststelling van de technische 

screeningcriteria volgens bestaande 

marktpraktijken als "groene" activa werden 

beschouwd. Ook dient het platform de 

Commissie te adviseren over de 

geschiktheid van de technische 

screeningcriteria. 

Or. en 

 

Amendement  231 

Markus Ferber 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 32 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(32) Het is van bijzonder belang dat de 

Commissie, wanneer zij de uitwerking van 

technische screeningcriteria voorbereidt, de 

nodige consultaties houdt in lijn met de 

vereisten inzake betere regelgeving. Bij het 

proces voor de vaststelling en bijwerking 

van technische screeningcriteria dienen 

ook de desbetreffende stakeholders te 

worden betrokken en dient te worden 

voortgebouwd op het advies van 

deskundigen met bewezen kennis en 

ervaring voor de betrokken gebieden. 

Daartoe dient de Commissie een platform 

voor duurzame financiering op te zetten. 

Dit platform dient te bestaan uit 

deskundigen die zowel de publieke als de 

particuliere sector vertegenwoordigen. Bij 

de vertegenwoordigers van de publieke 

sector dient het te gaan om deskundigen 

van het Europees Milieuagentschap (EEA), 

de Europese toezichthoudende autoriteiten 

(ESA's) en de Europese Investeringsbank 

(EIB). Bij de deskundigen uit de 

particuliere sector dient het te gaan om 

vertegenwoordigers van de betrokken 

stakeholders, zoals spelers op financiële 

markten, universiteiten, 

(32) Het is van bijzonder belang dat de 

Commissie, wanneer zij de uitwerking van 

technische screeningcriteria voorbereidt, de 

nodige consultaties houdt in lijn met de 

vereisten inzake betere regelgeving. Bij het 

proces voor de vaststelling en bijwerking 

van technische screeningcriteria dienen 

ook de desbetreffende stakeholders te 

worden betrokken en dient te worden 

voortgebouwd op het advies van 

deskundigen met bewezen kennis en 

ervaring voor de betrokken gebieden. 

Daartoe dient de Commissie een platform 

voor duurzame financiering op te zetten. 

Dit platform dient te bestaan uit 

deskundigen die zowel de publieke als de 

particuliere sector vertegenwoordigen. Bij 

de vertegenwoordigers van de publieke 

sector dient het te gaan om deskundigen 

van het Europees Milieuagentschap (EEA), 

de Europese toezichthoudende autoriteiten 

(ESA's) en de Europese Investeringsbank 

(EIB). Bij de deskundigen uit de 

particuliere sector gaat het om 

vertegenwoordigers van de betrokken 

stakeholders, zoals spelers op financiële 

markten, vertegenwoordigers van de reële 
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onderzoeksinstellingen, verenigingen en 

organisaties. Het platform dient de 

Commissie te adviseren over de 

uitwerking, analyse en herziening van 

technische screeningcriteria, onder meer 

wat betreft de potentiële impact ervan op 

de waardering van de activa die tot aan de 

vaststelling van de technische 

screeningcriteria volgens bestaande 

marktpraktijken als "groene" activa werden 

beschouwd. Ook dient het platform de 

Commissie te adviseren over de vraag of 

de technische screeningcriteria geschikt 

zijn voor verder gebruik in toekomstige 

beleidsinitiatieven van de Unie die gericht 

zijn op het bevorderen van duurzame 

investeringen. 

economie die een breed spectrum van 

industrieën vertegenwoordigen, en 
universiteiten, onderzoeksinstellingen, 

verenigingen en organisaties. Het platform 

dient de Commissie te adviseren over de 

uitwerking, analyse en herziening van 

technische screeningcriteria, onder meer 

wat betreft de potentiële impact ervan op 

de waardering van de activa die tot aan de 

vaststelling van de technische 

screeningcriteria volgens bestaande 

marktpraktijken als "groene" activa werden 

beschouwd. 

Or. en 

Motivering 

Om wezenlijke resultaten te boeken heeft het platform voor duurzame financiering bijdragen 

uit een groot aantal verschillende bronnen nodig. 

 

Amendement  232 

Karl-Heinz Florenz 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 32 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(32) Het is van bijzonder belang dat de 

Commissie, wanneer zij de uitwerking van 

technische screeningcriteria voorbereidt, de 

nodige consultaties houdt in lijn met de 

vereisten inzake betere regelgeving. Bij het 

proces voor de vaststelling en bijwerking 

van technische screeningcriteria dienen 

ook de desbetreffende stakeholders te 

worden betrokken en dient te worden 

voortgebouwd op het advies van 

deskundigen met bewezen kennis en 

ervaring voor de betrokken gebieden. 

Daartoe dient de Commissie een platform 

(32) Het is van bijzonder belang dat de 

Commissie, wanneer zij de uitwerking van 

technische screeningcriteria voorbereidt, de 

nodige consultaties houdt in lijn met de 

vereisten inzake betere regelgeving. Bij het 

proces voor de vaststelling en bijwerking 

van technische screeningcriteria dienen 

ook de desbetreffende stakeholders te 

worden betrokken en dient te worden 

voortgebouwd op het advies van 

deskundigen met bewezen kennis en 

ervaring voor de betrokken gebieden. 

Daartoe dient de Commissie een platform 
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voor duurzame financiering op te zetten. 

Dit platform dient te bestaan uit 

deskundigen die zowel de publieke als de 

particuliere sector vertegenwoordigen. Bij 

de vertegenwoordigers van de publieke 

sector dient het te gaan om deskundigen 

van het Europees Milieuagentschap (EEA), 

de Europese toezichthoudende autoriteiten 

(ESA's) en de Europese Investeringsbank 

(EIB). Bij de deskundigen uit de 

particuliere sector dient het te gaan om 

vertegenwoordigers van de betrokken 

stakeholders, zoals spelers op financiële 

markten, universiteiten, 

onderzoeksinstellingen, verenigingen en 

organisaties. Het platform dient de 

Commissie te adviseren over de 

uitwerking, analyse en herziening van 

technische screeningcriteria, onder meer 

wat betreft de potentiële impact ervan op 

de waardering van de activa die tot aan de 

vaststelling van de technische 

screeningcriteria volgens bestaande 

marktpraktijken als "groene" activa werden 

beschouwd. Ook dient het platform de 

Commissie te adviseren over de vraag of 

de technische screeningcriteria geschikt 

zijn voor verder gebruik in toekomstige 

beleidsinitiatieven van de Unie die gericht 

zijn op het bevorderen van duurzame 

investeringen. 

voor duurzame financiering op te zetten. 

Dit platform dient te bestaan uit 

deskundigen die zowel de publieke als de 

particuliere sector vertegenwoordigen. Bij 

de vertegenwoordigers van de publieke 

sector dient het te gaan om deskundigen 

van het Europees Milieuagentschap (EEA), 

de Europese toezichthoudende autoriteiten 

(ESA's) en de Europese Investeringsbank 

(EIB). Bij de deskundigen uit de 

particuliere sector dient het te gaan om 

vertegenwoordigers van de betrokken 

stakeholders, zoals spelers op financiële 

markten, universiteiten, 

onderzoeksinstellingen, verenigingen en 

organisaties, en grote economische 

sectoren, waaronder de sectoren 

landbouw, bouw, energie, chemie, vervoer 

en productie. Het platform dient de 

Commissie te adviseren over de 

uitwerking, analyse en herziening van 

technische screeningcriteria, onder meer 

wat betreft de potentiële impact ervan op 

de waardering van de activa die tot aan de 

vaststelling van de technische 

screeningcriteria volgens bestaande 

marktpraktijken als "groene" activa werden 

beschouwd. Ook dient het platform de 

Commissie te adviseren over de vraag of 

de technische screeningcriteria geschikt 

zijn voor verder gebruik in toekomstige 

beleidsinitiatieven van de Unie die gericht 

zijn op het bevorderen van duurzame 

investeringen. 

Or. en 

Motivering 

Gezien de mate van technische deskundigheid die nodig is voor de uitwerking van de 

technische screeningcriteria, moeten alle betrokken stakeholders worden geraadpleegd. 

 

Amendement  233 

Fulvio Martusciello 

 

Voorstel voor een verordening 
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Overweging 32 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(32) Het is van bijzonder belang dat de 

Commissie, wanneer zij de uitwerking van 

technische screeningcriteria voorbereidt, de 

nodige consultaties houdt in lijn met de 

vereisten inzake betere regelgeving. Bij het 

proces voor de vaststelling en bijwerking 

van technische screeningcriteria dienen 

ook de desbetreffende stakeholders te 

worden betrokken en dient te worden 

voortgebouwd op het advies van 

deskundigen met bewezen kennis en 

ervaring voor de betrokken gebieden. 

Daartoe dient de Commissie een platform 

voor duurzame financiering op te zetten. 

Dit platform dient te bestaan uit 

deskundigen die zowel de publieke als de 

particuliere sector vertegenwoordigen. Bij 

de vertegenwoordigers van de publieke 

sector dient het te gaan om deskundigen 

van het Europees Milieuagentschap (EEA), 

de Europese toezichthoudende autoriteiten 

(ESA's) en de Europese Investeringsbank 

(EIB). Bij de deskundigen uit de 

particuliere sector dient het te gaan om 

vertegenwoordigers van de betrokken 

stakeholders, zoals spelers op financiële 

markten, universiteiten, 

onderzoeksinstellingen, verenigingen en 

organisaties. Het platform dient de 

Commissie te adviseren over de 

uitwerking, analyse en herziening van 

technische screeningcriteria, onder meer 

wat betreft de potentiële impact ervan op 

de waardering van de activa die tot aan de 

vaststelling van de technische 

screeningcriteria volgens bestaande 

marktpraktijken als "groene" activa werden 

beschouwd. Ook dient het platform de 

Commissie te adviseren over de vraag of 

de technische screeningcriteria geschikt 

zijn voor verder gebruik in toekomstige 

beleidsinitiatieven van de Unie die gericht 

zijn op het bevorderen van duurzame 

investeringen. 

(32) Het is van bijzonder belang dat de 

Commissie, wanneer zij de uitwerking van 

technische screeningcriteria voorbereidt, de 

nodige consultaties houdt in lijn met de 

vereisten inzake betere regelgeving. Bij het 

proces voor de vaststelling en bijwerking 

van technische screeningcriteria en 

geharmoniseerde indicatoren dienen ook 

de desbetreffende stakeholders te worden 

betrokken en dient te worden 

voortgebouwd op wetenschappelijk bewijs, 

beste praktijken en het advies van 

deskundigen met bewezen kennis en 

ervaring voor de betrokken gebieden. 

Daartoe dient de Commissie een platform 

voor duurzame financiering op te zetten. 

Dit platform dient te bestaan uit 

deskundigen die zowel de publieke als de 

particuliere sector vertegenwoordigen. Bij 

de vertegenwoordigers van de publieke 

sector dient het te gaan om deskundigen 

van het Europees Milieuagentschap (EEA), 

de Europese toezichthoudende autoriteiten 

(ESA's) en de Europese Investeringsbank 

(EIB). Bij de deskundigen uit de 

particuliere sector dient het te gaan om 

vertegenwoordigers van de betrokken 

stakeholders, zoals spelers op financiële 

markten, universiteiten, 

onderzoeksinstellingen, verenigingen en 

organisaties. Het platform dient de 

Commissie te adviseren over de 

uitwerking, analyse en herziening van 

technische screeningcriteria en 

geharmoniseerde indicatoren, onder meer 

wat betreft de potentiële impact ervan op 

de waardering van de activa die tot aan de 

vaststelling van de technische 

screeningcriteria volgens bestaande 

marktpraktijken als "groene" activa werden 

beschouwd. Ook dient het platform de 

Commissie te adviseren over de vraag of 

de technische screeningcriteria en 

indicatoren geschikt zijn voor verder 
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gebruik in toekomstige beleidsinitiatieven 

van de Unie die gericht zijn op het 

bevorderen van duurzame investeringen. 

Or. en 

 

Amendement  234 

Elena Gentile 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 32 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(32) Het is van bijzonder belang dat de 

Commissie, wanneer zij de uitwerking van 

technische screeningcriteria voorbereidt, de 

nodige consultaties houdt in lijn met de 

vereisten inzake betere regelgeving. Bij het 

proces voor de vaststelling en bijwerking 

van technische screeningcriteria dienen 

ook de desbetreffende stakeholders te 

worden betrokken en dient te worden 

voortgebouwd op het advies van 

deskundigen met bewezen kennis en 

ervaring voor de betrokken gebieden. 

Daartoe dient de Commissie een platform 

voor duurzame financiering op te zetten. 

Dit platform dient te bestaan uit 

deskundigen die zowel de publieke als de 

particuliere sector vertegenwoordigen. Bij 

de vertegenwoordigers van de publieke 

sector dient het te gaan om deskundigen 

van het Europees Milieuagentschap (EEA), 

de Europese toezichthoudende autoriteiten 

(ESA's) en de Europese Investeringsbank 

(EIB). Bij de deskundigen uit de 

particuliere sector dient het te gaan om 

vertegenwoordigers van de betrokken 

stakeholders, zoals spelers op financiële 

markten, universiteiten, 

onderzoeksinstellingen, verenigingen en 

organisaties. Het platform dient de 

Commissie te adviseren over de 

uitwerking, analyse en herziening van 

technische screeningcriteria, onder meer 

(32) Het is van bijzonder belang dat de 

Commissie, wanneer zij de uitwerking van 

technische screeningcriteria voorbereidt, de 

nodige consultaties houdt in lijn met de 

vereisten inzake betere regelgeving. Bij het 

proces voor de vaststelling en bijwerking 

van technische screeningcriteria en 

geharmoniseerde indicatoren dienen ook 

de desbetreffende stakeholders te worden 

betrokken en dient te worden 

voortgebouwd op wetenschappelijk bewijs, 

beste praktijken en het advies van 

deskundigen met bewezen kennis en 

ervaring voor de betrokken gebieden. 

Daartoe dient de Commissie een platform 

voor duurzame financiering op te zetten. 

Dit platform dient te bestaan uit 

deskundigen die zowel de publieke als de 

particuliere sector vertegenwoordigen. Bij 

de vertegenwoordigers van de publieke 

sector dient het te gaan om deskundigen 

van het Europees Milieuagentschap (EEA), 

de Europese toezichthoudende autoriteiten 

(ESA's), de Europese Investeringsbank 

(EIB) en nationale stimuleringsbanken en 

-instellingen. Bij de deskundigen uit de 

particuliere sector dient het te gaan om 

vertegenwoordigers van de betrokken 

stakeholders, zoals spelers op financiële 

markten, vertegenwoordigers van de 

productie-industrie, en universiteiten, 

onderzoeksinstellingen, verenigingen en 
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wat betreft de potentiële impact ervan op 

de waardering van de activa die tot aan de 

vaststelling van de technische 

screeningcriteria volgens bestaande 

marktpraktijken als "groene" activa 

werden beschouwd. Ook dient het platform 

de Commissie te adviseren over de vraag 

of de technische screeningcriteria geschikt 

zijn voor verder gebruik in toekomstige 

beleidsinitiatieven van de Unie die gericht 

zijn op het bevorderen van duurzame 

investeringen. 

organisaties. Het platform dient de 

Commissie te adviseren over de 

uitwerking, analyse en herziening van 

technische screeningcriteria waarmee aan 

de hand van geharmoniseerde indicatoren 

wordt bepaald welke activa volgens 

bestaande marktpraktijken als duurzame 

activa worden beschouwd. Ook dient het 

platform de Commissie te adviseren over 

de vraag of de technische screeningcriteria 

en indicatoren geschikt zijn voor verder 

gebruik in toekomstige beleidsinitiatieven 

van de Unie die gericht zijn op het 

bevorderen van duurzame investeringen. 

Or. en 

 

Amendement  235 

Mireille D'Ornano 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 32 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(32) Het is van bijzonder belang dat de 

Commissie, wanneer zij de uitwerking van 

technische screeningcriteria voorbereidt, de 

nodige consultaties houdt in lijn met de 

vereisten inzake betere regelgeving. Bij het 

proces voor de vaststelling en bijwerking 

van technische screeningcriteria dienen 

ook de desbetreffende stakeholders te 

worden betrokken en dient te worden 

voortgebouwd op het advies van 

deskundigen met bewezen kennis en 

ervaring voor de betrokken gebieden. 

Daartoe dient de Commissie een platform 

voor duurzame financiering op te zetten. 

Dit platform dient te bestaan uit 

deskundigen die zowel de publieke als de 

particuliere sector vertegenwoordigen. Bij 

de vertegenwoordigers van de publieke 

sector dient het te gaan om deskundigen 

van het Europees Milieuagentschap (EEA), 

de Europese toezichthoudende autoriteiten 

(32) Het is van bijzonder belang dat de 

Commissie, wanneer zij de uitwerking van 

technische screeningcriteria voorbereidt, de 

nodige consultaties houdt in lijn met de 

vereisten inzake betere regelgeving. Bij het 

proces voor de vaststelling en bijwerking 

van technische screeningcriteria dienen 

ook de desbetreffende stakeholders te 

worden betrokken en dient te worden 

voortgebouwd op het advies van 

deskundigen met bewezen kennis en 

ervaring voor de betrokken gebieden. 

Daartoe dient de Commissie een platform 

voor duurzame financiering op te zetten. 

Dit platform dient te bestaan uit 

deskundigen die zowel de publieke als de 

particuliere sector vertegenwoordigen. Bij 

de vertegenwoordigers van de publieke 

sector dient het te gaan om deskundigen 

van het Europees Milieuagentschap (EEA), 

deskundigen van nationale 
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(ESA's) en de Europese Investeringsbank 

(EIB). Bij de deskundigen uit de 

particuliere sector dient het te gaan om 

vertegenwoordigers van de betrokken 

stakeholders, zoals spelers op financiële 

markten, universiteiten, 

onderzoeksinstellingen, verenigingen en 

organisaties. Het platform dient de 

Commissie te adviseren over de 

uitwerking, analyse en herziening van 

technische screeningcriteria, onder meer 

wat betreft de potentiële impact ervan op 

de waardering van de activa die tot aan de 

vaststelling van de technische 

screeningcriteria volgens bestaande 

marktpraktijken als "groene" activa werden 

beschouwd. Ook dient het platform de 

Commissie te adviseren over de vraag of 

de technische screeningcriteria geschikt 

zijn voor verder gebruik in toekomstige 

beleidsinitiatieven van de Unie die gericht 

zijn op het bevorderen van duurzame 

investeringen. 

milieuagentschappen, de Europese 

toezichthoudende autoriteiten (ESA's) en 

de Europese Investeringsbank (EIB). Bij de 

deskundigen uit de particuliere sector dient 

het te gaan om vertegenwoordigers van de 

betrokken stakeholders, zoals spelers op 

financiële markten, universiteiten, 

onderzoeksinstellingen, verenigingen en 

organisaties. Het platform dient de 

Commissie te adviseren over de 

uitwerking, analyse en herziening van 

technische screeningcriteria, onder meer 

wat betreft de potentiële impact ervan op 

de waardering van de activa die tot aan de 

vaststelling van de technische 

screeningcriteria volgens bestaande 

marktpraktijken als "groene" activa werden 

beschouwd. Ook dient het platform de 

Commissie te adviseren over de vraag of 

de technische screeningcriteria geschikt 

zijn voor verder gebruik in toekomstige 

beleidsinitiatieven van de Unie die gericht 

zijn op het bevorderen van duurzame 

investeringen. 

Or. fr 

 

Amendement  236 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 32 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(32) Het is van bijzonder belang dat de 

Commissie, wanneer zij de uitwerking van 

technische screeningcriteria voorbereidt, de 

nodige consultaties houdt in lijn met de 

vereisten inzake betere regelgeving. Bij het 

proces voor de vaststelling en bijwerking 

van technische screeningcriteria dienen 

ook de desbetreffende stakeholders te 

worden betrokken en dient te worden 

voortgebouwd op het advies van 

deskundigen met bewezen kennis en 

(32) Het is van bijzonder belang dat de 

Commissie, wanneer zij de uitwerking van 

technische screeningcriteria voorbereidt, de 

nodige consultaties houdt in lijn met de 

vereisten inzake betere regelgeving. Bij het 

proces voor de vaststelling en bijwerking 

van technische screeningcriteria en 

geharmoniseerde indicatoren dienen ook 

de desbetreffende stakeholders te worden 

betrokken en dient te worden 

voortgebouwd op het advies van 
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ervaring voor de betrokken gebieden. 

Daartoe dient de Commissie een platform 

voor duurzame financiering op te zetten. 

Dit platform dient te bestaan uit 

deskundigen die zowel de publieke als de 

particuliere sector vertegenwoordigen. Bij 

de vertegenwoordigers van de publieke 

sector dient het te gaan om deskundigen 

van het Europees Milieuagentschap (EEA), 

de Europese toezichthoudende autoriteiten 

(ESA's) en de Europese Investeringsbank 

(EIB). Bij de deskundigen uit de 

particuliere sector dient het te gaan om 

vertegenwoordigers van de betrokken 

stakeholders, zoals spelers op financiële 

markten, universiteiten, 

onderzoeksinstellingen, verenigingen en 

organisaties. Het platform dient de 

Commissie te adviseren over de 

uitwerking, analyse en herziening van 

technische screeningcriteria, onder meer 

wat betreft de potentiële impact ervan op 

de waardering van de activa die tot aan de 

vaststelling van de technische 

screeningcriteria volgens bestaande 

marktpraktijken als "groene" activa werden 

beschouwd. Ook dient het platform de 

Commissie te adviseren over de vraag of 

de technische screeningcriteria geschikt 

zijn voor verder gebruik in toekomstige 

beleidsinitiatieven van de Unie die gericht 

zijn op het bevorderen van duurzame 

investeringen. 

deskundigen met bewezen kennis en 

ervaring voor de betrokken gebieden. 

Daartoe dient de Commissie een platform 

voor duurzame financiering op te zetten. 

Dit platform dient te bestaan uit 

deskundigen die zowel de publieke als de 

particuliere sector vertegenwoordigen. Bij 

de vertegenwoordigers van de publieke 

sector dient het te gaan om deskundigen 

van het Europees Milieuagentschap (EEA), 

de Europese toezichthoudende autoriteiten 

(ESA's) en de Europese Investeringsbank 

(EIB). Bij de deskundigen uit de 

particuliere sector dient het te gaan om 

vertegenwoordigers van de betrokken 

stakeholders, zoals spelers op financiële 

markten, vertegenwoordigers van de 

productie-industrie, en universiteiten, 

onderzoeksinstellingen, verenigingen en 

organisaties. Het platform dient de 

Commissie te adviseren over de 

uitwerking, analyse en herziening van 

technische screeningcriteria, onder meer 

wat betreft de potentiële impact ervan op 

de waardering van de activa die tot aan de 

vaststelling van de technische 

screeningcriteria volgens bestaande 

marktpraktijken als "groene" activa werden 

beschouwd. Ook dient het platform de 

Commissie te adviseren over de vraag of 

de technische screeningcriteria geschikt 

zijn voor verder gebruik in toekomstige 

beleidsinitiatieven van de Unie die gericht 

zijn op het bevorderen van duurzame 

investeringen. 

Or. en 

 

Amendement  237 

Giovanni La Via 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 32 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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(32) Het is van bijzonder belang dat de 

Commissie, wanneer zij de uitwerking van 

technische screeningcriteria voorbereidt, de 

nodige consultaties houdt in lijn met de 

vereisten inzake betere regelgeving. Bij het 

proces voor de vaststelling en bijwerking 

van technische screeningcriteria dienen 

ook de desbetreffende stakeholders te 

worden betrokken en dient te worden 

voortgebouwd op het advies van 

deskundigen met bewezen kennis en 

ervaring voor de betrokken gebieden. 

Daartoe dient de Commissie een platform 

voor duurzame financiering op te zetten. 

Dit platform dient te bestaan uit 

deskundigen die zowel de publieke als de 

particuliere sector vertegenwoordigen. Bij 

de vertegenwoordigers van de publieke 

sector dient het te gaan om deskundigen 

van het Europees Milieuagentschap (EEA), 

de Europese toezichthoudende autoriteiten 

(ESA's) en de Europese Investeringsbank 

(EIB). Bij de deskundigen uit de 

particuliere sector dient het te gaan om 

vertegenwoordigers van de betrokken 

stakeholders, zoals spelers op financiële 

markten, universiteiten, 

onderzoeksinstellingen, verenigingen en 

organisaties. Het platform dient de 

Commissie te adviseren over de 

uitwerking, analyse en herziening van 

technische screeningcriteria, onder meer 

wat betreft de potentiële impact ervan op 

de waardering van de activa die tot aan de 

vaststelling van de technische 

screeningcriteria volgens bestaande 

marktpraktijken als "groene" activa werden 

beschouwd. Ook dient het platform de 

Commissie te adviseren over de vraag of 

de technische screeningcriteria geschikt 

zijn voor verder gebruik in toekomstige 

beleidsinitiatieven van de Unie die gericht 

zijn op het bevorderen van duurzame 

investeringen. 

(32) Het is van bijzonder belang dat de 

Commissie, wanneer zij de uitwerking van 

technische screeningcriteria voorbereidt, de 

nodige consultaties houdt in lijn met de 

vereisten inzake betere regelgeving. Bij het 

proces voor de vaststelling en bijwerking 

van technische screeningcriteria dienen 

ook de desbetreffende stakeholders te 

worden betrokken en dient te worden 

voortgebouwd op het advies van 

deskundigen met bewezen kennis en 

ervaring voor de betrokken gebieden. 

Daartoe dient de Commissie een platform 

voor duurzame financiering op te zetten. 

Dit platform dient te bestaan uit 

deskundigen die zowel de publieke als de 

particuliere sector vertegenwoordigen. Bij 

de vertegenwoordigers van de publieke 

sector dient het te gaan om deskundigen 

van het Europees Milieuagentschap (EEA), 

de Europese toezichthoudende autoriteiten 

(ESA's), de Europese Investeringsbank 

(EIB) en nationale stimuleringsbanken en 

-instellingen. Bij de deskundigen uit de 

particuliere sector dient het te gaan om 

vertegenwoordigers van de betrokken 

stakeholders, zoals spelers op financiële 

markten, universiteiten, 

onderzoeksinstellingen, verenigingen en 

organisaties. Het platform dient de 

Commissie te adviseren over de 

uitwerking, analyse en herziening van 

technische screeningcriteria, onder meer 

wat betreft de potentiële impact ervan op 

de waardering van de activa die tot aan de 

vaststelling van de technische 

screeningcriteria volgens bestaande 

marktpraktijken als "groene" activa werden 

beschouwd. Ook dient het platform de 

Commissie te adviseren over de vraag of 

de technische screeningcriteria geschikt 

zijn voor verder gebruik in toekomstige 

beleidsinitiatieven van de Unie die gericht 

zijn op het bevorderen van duurzame 

investeringen. 

Or. en 
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Amendement  238 

Barbara Kappel 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 33 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(33) Met het oog op de nadere 

uitwerking van de in deze verordening 

uiteengezette vereisten, en met name met 

het oog op de vaststelling en uitwerking 

van gedetailleerde en gekalibreerde 

technische screeningcriteria van wat voor 

verschillende economische activiteiten een 

substantiële bijdrage en aanzienlijke 

schade aan de milieudoelstellingen is, 

dient ten aanzien van de informatie die 

vereist is om aan de in artikel 4, lid 3, 

uiteengezette 

informatieverschaffingsverplichting en de 

in artikel 6, lid 2, artikel 7, lid 2, artikel 8, 

lid 2, artikel 9, lid 2, artikel 10, lid 2, en 

artikel 11, lid 2, vermelde technische 

screeningcriteria te voldoen, aan de 

Commissie de bevoegdheid te worden 

overgedragen om handelingen vast te 

stellen in overeenstemming met artikel 

290 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie. Het is van 

bijzonder belang dat de Commissie bij 

haar voorbereidende werkzaamheden tot 

passende consultaties overgaat, onder 

meer op deskundigenniveau, en dat die 

consultaties plaatsvinden in 

overeenstemming met de beginselen die 

zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 

Akkoord over beter wetgeven van 13 april 

2016. Om met name te zorgen voor gelijke 

deelname aan de voorbereiding van 

gedelegeerde handelingen, dienen het 

Europees Parlement en de Raad alle 

documenten op hetzelfde moment te 

ontvangen als de deskundigen van de 

lidstaten, en dienen de deskundigen van 

het Europees Parlement en de Raad 

(33) Het Europees Parlement en de Raad 

dienen alle documenten op hetzelfde 

moment te ontvangen als de deskundigen 

van de lidstaten, en de deskundigen van het 

Europees Parlement en de Raad dienen 

stelselmatig toegang te hebben tot de 

vergaderingen van de deskundigengroepen 

van de Commissie die zich bezighouden 

met de voorbereiding van gedelegeerde 

handelingen. 
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stelselmatig toegang te hebben tot de 

vergaderingen van de deskundigengroepen 

van de Commissie die zich bezighouden 

met de voorbereiding van gedelegeerde 

handelingen. 

Or. en 

 

Amendement  239 

Costas Mavrides 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 33 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(33) Met het oog op de nadere 

uitwerking van de in deze verordening 

uiteengezette vereisten, en met name met 

het oog op de vaststelling en uitwerking 

van gedetailleerde en gekalibreerde 

technische screeningcriteria van wat voor 

verschillende economische activiteiten een 

substantiële bijdrage en aanzienlijke 

schade aan de milieudoelstellingen is, dient 

ten aanzien van de informatie die vereist is 

om aan de in artikel 4, lid 3, uiteengezette 

informatieverschaffingsverplichting en de 

in artikel 6, lid 2, artikel 7, lid 2, artikel 8, 

lid 2, artikel 9, lid 2, artikel 10, lid 2, en 

artikel 11, lid 2, vermelde technische 

screeningcriteria te voldoen, aan de 

Commissie de bevoegdheid te worden 

overgedragen om handelingen vast te 

stellen in overeenstemming met artikel 290 

van het Verdrag betreffende de werking 

van de Europese Unie. Het is van bijzonder 

belang dat de Commissie bij haar 

voorbereidende werkzaamheden tot 

passende consultaties overgaat, onder meer 

op deskundigenniveau, en dat die 

consultaties plaatsvinden in 

overeenstemming met de beginselen die 

zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 

Akkoord over beter wetgeven van 13 april 

2016. Om met name te zorgen voor gelijke 

(33) Met het oog op de nadere 

uitwerking van de in deze verordening 

uiteengezette vereisten, en met name met 

het oog op de vaststelling en uitwerking 

van gedetailleerde en gekalibreerde 

technische screeningcriteria van wat voor 

verschillende economische activiteiten een 

substantiële bijdrage en aanzienlijke 

schade aan de milieudoelstellingen is, dient 

ten aanzien van de informatie die vereist is 

om aan de in artikel 4, lid 3, uiteengezette 

informatieverschaffingsverplichting en de 

in artikel 6, lid 2, artikel 7, lid 2, artikel 8, 

lid 2, artikel 9, lid 2, artikel 10, lid 2, en 

artikel 11, lid 2, vermelde technische 

screeningcriteria te voldoen, aan de 

Commissie de bevoegdheid te worden 

overgedragen om handelingen vast te 

stellen in overeenstemming met artikel 290 

van het Verdrag betreffende de werking 

van de Europese Unie. Het is van bijzonder 

belang dat de Commissie bij haar 

voorbereidende werkzaamheden tot 

passende, uitgebreide consultaties 

overgaat, onder meer op deskundigen- en 

gebruikersniveau, dat de gevolgen voor de 

economie grondig worden geëvalueerd en 

dat die consultaties plaatsvinden in 

overeenstemming met de beginselen die 

zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 
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deelname aan de voorbereiding van 

gedelegeerde handelingen, dienen het 

Europees Parlement en de Raad alle 

documenten op hetzelfde moment te 

ontvangen als de deskundigen van de 

lidstaten, en dienen de deskundigen van het 

Europees Parlement en de Raad 

stelselmatig toegang te hebben tot de 

vergaderingen van de deskundigengroepen 

van de Commissie die zich bezighouden 

met de voorbereiding van gedelegeerde 

handelingen. 

Akkoord over beter wetgeven van 

13 april 2016. Om met name te zorgen 

voor gelijke deelname aan de 

voorbereiding van gedelegeerde 

handelingen, dienen het Europees 

Parlement en de Raad alle documenten op 

hetzelfde moment te ontvangen als de 

deskundigen van de lidstaten, en dienen de 

deskundigen van het Europees Parlement 

en de Raad stelselmatig toegang te hebben 

tot de vergaderingen van de 

deskundigengroepen van de Commissie die 

zich bezighouden met de voorbereiding 

van gedelegeerde handelingen. 

Or. en 

 

Amendement  240 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 33 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(33) Met het oog op de nadere 

uitwerking van de in deze verordening 

uiteengezette vereisten, en met name met 

het oog op de vaststelling en uitwerking 

van gedetailleerde en gekalibreerde 

technische screeningcriteria van wat voor 

verschillende economische activiteiten een 

substantiële bijdrage en aanzienlijke 

schade aan de milieudoelstellingen is, 

dient ten aanzien van de informatie die 

vereist is om aan de in artikel 4, lid 3, 

uiteengezette 

informatieverschaffingsverplichting en de 

in artikel 6, lid 2, artikel 7, lid 2, artikel 8, 

lid 2, artikel 9, lid 2, artikel 10, lid 2, en 

artikel 11, lid 2, vermelde technische 

screeningcriteria te voldoen, aan de 

Commissie de bevoegdheid te worden 

overgedragen om handelingen vast te 

stellen in overeenstemming met artikel 290 

van het Verdrag betreffende de werking 

(33) Met het oog op de nadere 

uitwerking van de in deze verordening 

uiteengezette vereisten, en met name met 

het oog op de vaststelling en uitwerking 

van gedetailleerde en gekalibreerde 

technische screeningcriteria van wat voor 

verschillende economische activiteiten een 

substantiële bijdrage en aanzienlijke 

schade aan de milieu- en sociale 

doelstellingen is, dient ten aanzien van de 

informatie die vereist is om aan de in 

artikel 4, lid 3, uiteengezette 

informatieverschaffingsverplichting en de 

in artikel 6, lid 2, artikel 7, lid 2, artikel 8, 

lid 2, artikel 9, lid 2, artikel 10, lid 2, 

artikel 11, lid 2, en artikel 11, lid 2 bis, 

vermelde technische screeningcriteria te 

voldoen, aan de Commissie de 

bevoegdheid te worden overgedragen om 

handelingen vast te stellen in 

overeenstemming met artikel 290 van het 
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van de Europese Unie. Het is van bijzonder 

belang dat de Commissie bij haar 

voorbereidende werkzaamheden tot 

passende consultaties overgaat, onder meer 

op deskundigenniveau, en dat die 

consultaties plaatsvinden in 

overeenstemming met de beginselen die 

zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 

Akkoord over beter wetgeven van 13 april 

2016. Om met name te zorgen voor gelijke 

deelname aan de voorbereiding van 

gedelegeerde handelingen, dienen het 

Europees Parlement en de Raad alle 

documenten op hetzelfde moment te 

ontvangen als de deskundigen van de 

lidstaten, en dienen de deskundigen van het 

Europees Parlement en de Raad 

stelselmatig toegang te hebben tot de 

vergaderingen van de deskundigengroepen 

van de Commissie die zich bezighouden 

met de voorbereiding van gedelegeerde 

handelingen. 

Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie. Het is van bijzonder belang 

dat de Commissie bij haar voorbereidende 

werkzaamheden tot passende consultaties 

overgaat, onder meer op 

deskundigenniveau, en dat die consultaties 

plaatsvinden in overeenstemming met de 

beginselen die zijn vastgelegd in het 

Interinstitutioneel Akkoord over beter 

wetgeven van 13 april 2016. Om met name 

te zorgen voor gelijke deelname aan de 

voorbereiding van gedelegeerde 

handelingen, dienen het Europees 

Parlement en de Raad alle documenten op 

hetzelfde moment te ontvangen als de 

deskundigen van de lidstaten, en dienen de 

deskundigen van het Europees Parlement 

en de Raad stelselmatig toegang te hebben 

tot de vergaderingen van de 

deskundigengroepen van de Commissie die 

zich bezighouden met de voorbereiding 

van gedelegeerde handelingen. 

Or. en 

 

Amendement  241 

Paul Tang, Pervenche Berès 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 33 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(33) Met het oog op de nadere 

uitwerking van de in deze verordening 

uiteengezette vereisten, en met name met 

het oog op de vaststelling en uitwerking 

van gedetailleerde en gekalibreerde 

technische screeningcriteria van wat voor 

verschillende economische activiteiten een 

substantiële bijdrage en aanzienlijke 

schade aan de milieudoelstellingen is, dient 

ten aanzien van de informatie die vereist is 

om aan de in artikel 4, lid 3, uiteengezette 

informatieverschaffingsverplichting en de 

in artikel 6, lid 2, artikel 7, lid 2, artikel 8, 

(33) Met het oog op de nadere 

uitwerking van de in deze verordening 

uiteengezette vereisten, en met name met 

het oog op de vaststelling en uitwerking 

van gedetailleerde en gekalibreerde 

technische screeningcriteria van wat voor 

verschillende economische activiteiten een 

substantiële bijdrage en aanzienlijke 

schade aan de milieudoelstellingen is, dient 

ten aanzien van de informatie die vereist is 

om aan de in artikel 4, lid 3, uiteengezette 

informatieverschaffingsverplichting en de 

in artikel 6, lid 2, artikel 7, lid 2, artikel 8, 
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lid 2, artikel 9, lid 2, artikel 10, lid 2, en 

artikel 11, lid 2, vermelde technische 

screeningcriteria te voldoen, aan de 

Commissie de bevoegdheid te worden 

overgedragen om handelingen vast te 

stellen in overeenstemming met artikel 290 

van het Verdrag betreffende de werking 

van de Europese Unie. Het is van bijzonder 

belang dat de Commissie bij haar 

voorbereidende werkzaamheden tot 

passende consultaties overgaat, onder meer 

op deskundigenniveau, en dat die 

consultaties plaatsvinden in 

overeenstemming met de beginselen die 

zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 

Akkoord over beter wetgeven van 13 april 

2016. Om met name te zorgen voor gelijke 

deelname aan de voorbereiding van 

gedelegeerde handelingen, dienen het 

Europees Parlement en de Raad alle 

documenten op hetzelfde moment te 

ontvangen als de deskundigen van de 

lidstaten, en dienen de deskundigen van het 

Europees Parlement en de Raad 

stelselmatig toegang te hebben tot de 

vergaderingen van de deskundigengroepen 

van de Commissie die zich bezighouden 

met de voorbereiding van gedelegeerde 

handelingen. 

lid 2, artikel 9, lid 2, artikel 10, lid 2, en 

artikel 11, lid 2, vermelde technische 

screeningcriteria te voldoen, aan de 

Commissie de bevoegdheid te worden 

overgedragen om handelingen vast te 

stellen in overeenstemming met artikel 290 

van het Verdrag betreffende de werking 

van de Europese Unie. Het is van bijzonder 

belang dat de Commissie bij haar 

voorbereidende werkzaamheden tot 

passende openbare consultaties overgaat, 

en dat die consultaties plaatsvinden in 

overeenstemming met de beginselen die 

zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 

Akkoord over beter wetgeven van 

13 april 2016. Om met name te zorgen 

voor gelijke deelname aan de 

voorbereiding van gedelegeerde 

handelingen, dienen het Europees 

Parlement en de Raad alle documenten op 

hetzelfde moment te ontvangen als de 

deskundigen van de lidstaten, en dienen de 

deskundigen van het Europees Parlement 

en de Raad stelselmatig toegang te hebben 

tot de vergaderingen van de 

deskundigengroepen van de Commissie die 

zich bezighouden met de voorbereiding 

van gedelegeerde handelingen. 

Or. en 

 

Amendement  242 

Anne Sander 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 34 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(34) Om de betrokken spelers voldoende 

tijd te geven om zich vertrouwd te maken 

met de in deze verordening uiteengezette 

criteria voor ecologisch duurzame 

economische activiteiten en de toepassing 

ervan voor te bereiden, dienen de in deze 

(34) Om de betrokken spelers voldoende 

tijd te geven om zich vertrouwd te maken 

met de in deze verordening uiteengezette 

criteria voor ecologisch duurzame 

economische activiteiten en de toepassing 

ervan voor te bereiden, dienen de in deze 
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verordening beschreven verplichtingen, 

voor elk van de milieudoelstellingen, van 

toepassing te worden zes maanden nadat de 

desbetreffende technische screeningcriteria 

zijn vastgesteld. 

verordening beschreven verplichtingen, 

voor elk van de milieudoelstellingen, van 

toepassing te worden twaalf maanden 

nadat de desbetreffende technische 

screeningcriteria zijn vastgesteld. 

Or. en 

 

Amendement  243 

Elena Gentile 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 35 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(35) De toepassing van deze 

verordening dient op regelmatige 

tijdstippen te worden bezien om na te gaan 

welke vooruitgang is geboekt bij de 

uitwerking van de technische 

screeningcriteria voor ecologisch duurzame 

activiteiten, het gebruik van de definitie 

van ecologisch duurzame beleggingen en 

de vraag of inachtneming van de 

verplichtingen het opzetten van een 

verificatiemechanisme rechtvaardigt. Bij 

deze evaluatie dient ook te worden 

nagegaan of het toepassingsgebied van 

deze verordening moet worden uitgebreid 

tot sociale duurzaamheidsdoelstellingen. 

(35) De toepassing van deze 

verordening dient op regelmatige 

tijdstippen en ten minste na twee jaar te 

worden bezien om na te gaan welke 

vooruitgang is geboekt bij de uitwerking 

van de technische screeningcriteria en 

geharmoniseerde indicatoren voor 

ecologisch en sociaal duurzame 

activiteiten, het gebruik van de definitie 

van ecologisch en sociaal duurzame 

beleggingen en de vraag of inachtneming 

van de verplichtingen het opzetten van een 

verificatiemechanisme rechtvaardigt. Bij 

de eerste evaluatie op uiterlijk 

31 december 2021 wordt ook nagegaan in 

welke mate en wanneer het 

toepassingsgebied van deze verordening 

kan worden uitgebreid tot doelstellingen 

die betrekking hebben op de sociale 

aspecten van de duurzame-

ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) die 

de nieuwe ontwikkelingsstrategie voor de 

lange termijn voor de EU moeten vormen. 

Or. en 

 

Amendement  244 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 
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Voorstel voor een verordening 

Overweging 35 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(35) De toepassing van deze 

verordening dient op regelmatige 

tijdstippen te worden bezien om na te gaan 

welke vooruitgang is geboekt bij de 

uitwerking van de technische 

screeningcriteria voor ecologisch duurzame 

activiteiten, het gebruik van de definitie 

van ecologisch duurzame beleggingen en 

de vraag of inachtneming van de 

verplichtingen het opzetten van een 

verificatiemechanisme rechtvaardigt. Bij 

deze evaluatie dient ook te worden 

nagegaan of het toepassingsgebied van 

deze verordening moet worden uitgebreid 

tot sociale duurzaamheidsdoelstellingen. 

(35) De toepassing van deze 

verordening dient op regelmatige 

tijdstippen te worden bezien om na te gaan 

welke vooruitgang is geboekt bij de 

uitwerking van de technische 

screeningcriteria voor ecologisch en 

sociaal duurzame activiteiten, het gebruik 

van de definitie van ecologisch en sociaal 

duurzame beleggingen en de vraag of 

inachtneming van de verplichtingen het 

opzetten van een verificatiemechanisme 

rechtvaardigt. 

Or. en 

 

Amendement  245 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 35 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(35) De toepassing van deze 

verordening dient op regelmatige 

tijdstippen te worden bezien om na te gaan 

welke vooruitgang is geboekt bij de 

uitwerking van de technische 

screeningcriteria voor ecologisch duurzame 

activiteiten, het gebruik van de definitie 

van ecologisch duurzame beleggingen en 

de vraag of inachtneming van de 

verplichtingen het opzetten van een 

verificatiemechanisme rechtvaardigt. Bij 

deze evaluatie dient ook te worden 

nagegaan of het toepassingsgebied van 

(35) De toepassing van deze 

verordening dient op regelmatige 

tijdstippen te worden bezien om na te gaan 

welke vooruitgang is geboekt bij de 

uitwerking van de technische 

screeningcriteria voor ecologisch duurzame 

en ecologisch schadelijke activiteiten en 

het gebruik van de definitie van ecologisch 

duurzame beleggingen. Bij deze evaluatie 

dient ook te worden nagegaan of het 

toepassingsgebied van deze verordening 

moet worden uitgebreid tot sociale 

duurzaamheidsdoelstellingen. In 

voorkomend geval maakt de Commissie 
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deze verordening moet worden uitgebreid 

tot sociale duurzaamheidsdoelstellingen. 
uiterlijk op 31 maart 2020 

wetgevingsvoorstellen bekend betreffende 

de inrichting van een op naleving gericht 

verificatiemechanisme. 

Or. en 

Motivering 

Het op naleving gerichte verificatiemechanisme moet met hoge prioriteit worden ingericht, 

afzonderlijk van de geplande herziening van de verordening. Het inrichten van een robuust op 

naleving gericht verificatiemechanisme is van essentieel belang voor het scheppen van 

vertrouwen in de werking van het raamwerk. 

 

Amendement  246 

Fulvio Martusciello 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 35 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(35) De toepassing van deze 

verordening dient op regelmatige 

tijdstippen te worden bezien om na te gaan 

welke vooruitgang is geboekt bij de 

uitwerking van de technische 

screeningcriteria voor ecologisch duurzame 

activiteiten, het gebruik van de definitie 

van ecologisch duurzame beleggingen en 

de vraag of inachtneming van de 

verplichtingen het opzetten van een 

verificatiemechanisme rechtvaardigt. Bij 

deze evaluatie dient ook te worden 

nagegaan of het toepassingsgebied van 

deze verordening moet worden uitgebreid 

tot sociale duurzaamheidsdoelstellingen. 

(35) De toepassing van deze 

verordening dient op regelmatige 

tijdstippen en ten minste één keer per jaar 

te worden bezien om na te gaan welke 

vooruitgang is geboekt bij de uitwerking 

van de technische screeningcriteria en 

geharmoniseerde indicatoren voor 

ecologisch duurzame activiteiten, het 

gebruik van de definitie van ecologisch 

duurzame beleggingen en de vraag of 

inachtneming van de verplichtingen het 

opzetten van een verificatiemechanisme 

rechtvaardigt. Bij deze evaluatie dienen 

ook de bepalingen te worden beoordeeld 

die nodig zijn voor het uitbreiden van het 

toepassingsgebied van deze verordening tot 

sociale duurzaamheidsdoelstellingen. 

Or. en 

 

Amendement  247 

Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 
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Voorstel voor een verordening 

Overweging 35 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(35) De toepassing van deze 

verordening dient op regelmatige 

tijdstippen te worden bezien om na te gaan 

welke vooruitgang is geboekt bij de 

uitwerking van de technische 

screeningcriteria voor ecologisch duurzame 

activiteiten, het gebruik van de definitie 

van ecologisch duurzame beleggingen en 

de vraag of inachtneming van de 

verplichtingen het opzetten van een 

verificatiemechanisme rechtvaardigt. Bij 

deze evaluatie dient ook te worden 

nagegaan of het toepassingsgebied van 

deze verordening moet worden uitgebreid 

tot sociale duurzaamheidsdoelstellingen. 

(35) De toepassing van deze 

verordening dient op regelmatige 

tijdstippen te worden bezien om na te gaan 

welke vooruitgang is geboekt bij de 

uitwerking van de technische 

screeningcriteria voor ecologisch duurzame 

activiteiten, het gebruik van de definitie 

van ecologisch duurzame beleggingen en 

de vraag of inachtneming van de 

verplichtingen het opzetten van een 

verificatiemechanisme rechtvaardigt. Bij 

deze evaluatie dient ook te worden 

nagegaan of het toepassingsgebied van 

deze verordening moet worden uitgebreid 

tot sociale en economische 

duurzaamheidsdoelstellingen. 

Or. en 

 

Amendement  248 

Kateřina Konečná 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. In deze verordening worden de 

criteria vastgesteld om uit te maken of een 

economische activiteit ecologisch 

duurzaam is, met het oog op het bepalen 

van de mate van ecologische 

duurzaamheid van een belegging. 

1. In deze verordening worden de 

koolstofgerelateerde criteria vastgesteld 

om uit te maken of een economische 

activiteit ecologisch duurzaam is, met het 

oog op het bepalen van de ecologische 

duurzaamheid van een individueel 

beleggingsproject. 

Or. en 
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Motivering 

Bedrijven die individuele duurzame projecten opzetten op basis van niet louter duurzame 

activa, moeten niet voor hindernissen komen te staan. Het opstellen van criteria met 

betrekking tot de koolfstofvoetafdruk is van cruciaal belang in de strijd tegen de 

klimaatverandering. 

 

Amendement  249 

Pavel Poc 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. In deze verordening worden de 

criteria vastgesteld om uit te maken of een 

economische activiteit ecologisch 

duurzaam is, met het oog op het bepalen 

van de mate van ecologische 

duurzaamheid van een belegging. 

1. In deze verordening worden de 

criteria vastgesteld om uit te maken of een 

economische activiteit ecologisch 

duurzaam is, met het oog op het bepalen 

van de ecologische duurzaamheid van een 

bepaald beleggingsproject op basis van de 

koolstofvoetafdruk ervan. 

Or. en 

Motivering 

Determination of the degree of environmental sustainability of an investment should be based 

on the investment as such, not on the overall economic activity mix and underlying assets of 

the performing company. An investment project should be assessed on its merits alone, not 

based on the overall “rating” of the company. Technologically neutral approach based on 

emission standards should be adopted in line with the European decarbonisation target and 

the objectives of ensuring security of energy supply and competitiveness in a cost-effective 

and socially acceptable manner, taking into account the diversity of energy mix across 

Member States. The criteria should be carbon based and not to involve any broader range of 

indicators such as circular economy indicators or life-cycle. 

 

Amendement  250 

Markus Ferber 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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1. In deze verordening worden de 

criteria vastgesteld om uit te maken of een 

economische activiteit ecologisch 

duurzaam is, met het oog op het bepalen 

van de mate van ecologische duurzaamheid 

van een belegging. 

1. In deze verordening worden de 

criteria vastgesteld om uit te maken hoe 

groot het milieueffect en de mate van 

duurzaamheid van een economische 

activiteit zijn en bijgevolg of zij ecologisch 

duurzaam is, met het oog op het bepalen 

van de mate van ecologische duurzaamheid 

van een belegging binnen de Europese 

Unie. 

Or. en 

Motivering 

Verduidelijkt moet worden dat deze verordening alleen van toepassing is op beleggingen 

binnen de Europese Unie. 

 

Amendement  251 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. In deze verordening worden de 

criteria vastgesteld om uit te maken of een 

economische activiteit ecologisch 

duurzaam is, met het oog op het bepalen 

van de mate van ecologische duurzaamheid 

van een belegging. 

1. In deze verordening worden de 

criteria vastgesteld om uit te maken of een 

economische activiteit, een technologie of 

dienst ecologisch duurzaam is, met het oog 

op het bepalen van de mate van 

ecologische duurzaamheid van een 

belegging. 

Or. fr 

 

Amendement  252 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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1. In deze verordening worden de 

criteria vastgesteld om uit te maken of een 

economische activiteit ecologisch 

duurzaam is, met het oog op het bepalen 

van de mate van ecologische duurzaamheid 

van een belegging. 

1. In deze verordening worden de 

criteria vastgesteld om uit te maken of een 

economische activiteit ecologisch 

duurzaam of ecologisch schadelijk is, met 

het oog op het bepalen van de mate van 

ecologische duurzaamheid van een 

belegging. 

Or. en 

 

Amendement  253 

Kay Swinburne 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. In deze verordening worden de 

criteria vastgesteld om uit te maken of een 

economische activiteit ecologisch 

duurzaam is, met het oog op het bepalen 

van de mate van ecologische duurzaamheid 

van een belegging. 

1. In deze verordening worden de 

criteria vastgesteld om uit te maken of een 

economische activiteit ecologisch 

duurzaam is, met het oog op het bepalen 

van de mate van ecologische duurzaamheid 

van een belegging binnen de Unie. 

Or. en 

 

Amendement  254 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. In deze verordening worden de 

criteria vastgesteld om uit te maken of een 

economische activiteit ecologisch 

duurzaam is, met het oog op het bepalen 

van de mate van ecologische duurzaamheid 

van een belegging. 

1. In deze verordening worden de 

criteria vastgesteld om uit te maken of een 

economische activiteit ecologisch of 

sociaal duurzaam is, met het oog op het 

bepalen van de mate van ecologische of 

sociale duurzaamheid van een belegging. 

Or. en 
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Amendement  255 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. In deze verordening worden de 

criteria vastgesteld om uit te maken of een 

economische activiteit ecologisch 

duurzaam is, met het oog op het bepalen 

van de mate van ecologische duurzaamheid 

van een belegging. 

1. In deze verordening worden de 

criteria vastgesteld om uit te maken of een 

economische activiteit ecologisch of 

sociaal duurzaam is, met het oog op het 

bepalen van de mate van ecologische of 

sociale duurzaamheid van een belegging. 

Or. en 

 

Amendement  256 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. In deze verordening worden de 

criteria vastgesteld om uit te maken of een 

economische activiteit ecologisch 

duurzaam is, met het oog op het bepalen 

van de mate van ecologische duurzaamheid 

van een belegging. 

1. In deze verordening worden de 

criteria vastgesteld om uit te maken of een 

economische activiteit duurzaam is, met 

het oog op het bepalen van de mate van 

duurzaamheid van een belegging. 

Or. en 

 

Amendement  257 

Pavel Poc 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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(a) door lidstaten of de Unie genomen 

maatregelen waarin voor marktspelers 

vereisten worden uiteengezet ten aanzien 

van financiële producten of 

bedrijfsobligaties die als ecologisch 

duurzaam op de markt worden gebracht; 

(a) door lidstaten of de Unie genomen 

maatregelen waarin voor marktspelers 

duurzaamheidsgerelateerde vereisten 

worden uiteengezet ten aanzien van 

financiële producten of bedrijfsobligaties 

die het label "ecologisch duurzaam" 

toegekend hebben gekregen met het oog 

op het tegengaan van greenwashing; 

Or. en 

 

Amendement  258 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) door lidstaten of de Unie genomen 

maatregelen waarin voor marktspelers 

vereisten worden uiteengezet ten aanzien 

van financiële producten of 

bedrijfsobligaties die als ecologisch 

duurzaam op de markt worden gebracht; 

(a) door lidstaten of de Unie genomen 

maatregelen waarin voor marktspelers 

duurzaamheidsvereisten worden 

uiteengezet ten aanzien van financiële 

producten of bedrijfsobligaties die als 

ecologisch en sociaal duurzaam op de 

markt worden gebracht; 

Or. en 

 

Amendement  259 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) door lidstaten of de Unie genomen 

maatregelen waarin voor marktspelers 

vereisten worden uiteengezet ten aanzien 

van financiële producten of 

bedrijfsobligaties die als ecologisch 

duurzaam op de markt worden gebracht; 

(a) door lidstaten of de Unie genomen 

maatregelen waarin voor 

financiëlemarktdeelnemers vereisten 

worden uiteengezet ten aanzien van 

financiële producten of bedrijfsobligaties 

die als ecologisch duurzaam op de markt 

worden gebracht; 
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Or. en 

 

Amendement  260 

Kateřina Konečná 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) door lidstaten of de Unie genomen 

maatregelen waarin voor marktspelers 

vereisten worden uiteengezet ten aanzien 

van financiële producten of 

bedrijfsobligaties die als ecologisch 

duurzaam op de markt worden gebracht; 

(a) door lidstaten of de Unie genomen 

maatregelen waarin voor marktspelers 

duurzaamheidsgerelateerde vereisten 

worden vastgesteld ten aanzien van 

financiële producten of bedrijfsobligaties 

die als ecologisch duurzaam worden 

geadverteerd; 

Or. en 

 

Amendement  261 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) door lidstaten of de Unie genomen 

maatregelen waarin voor marktspelers 

vereisten worden uiteengezet ten aanzien 

van financiële producten of 

bedrijfsobligaties die als ecologisch 

duurzaam op de markt worden gebracht; 

(a) door lidstaten of de Unie genomen 

maatregelen waarin voor marktspelers 

vereisten worden uiteengezet ten aanzien 

van financiële producten of 

bedrijfsobligaties; 

Or. en 

 

Amendement  262 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 – letter a 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) door lidstaten of de Unie genomen 

maatregelen waarin voor marktspelers 

vereisten worden uiteengezet ten aanzien 

van financiële producten of 

bedrijfsobligaties die als ecologisch 

duurzaam op de markt worden gebracht; 

(a) door lidstaten of de Unie genomen 

maatregelen waarin voor marktspelers 

vereisten worden uiteengezet ten aanzien 

van financiële producten of 

bedrijfsobligaties; 

Or. en 

 

Amendement  263 

Kay Swinburne 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) door lidstaten of de Unie genomen 

maatregelen waarin voor marktspelers 

vereisten worden uiteengezet ten aanzien 

van financiële producten of 

bedrijfsobligaties die als ecologisch 

duurzaam op de markt worden gebracht; 

(a) door lidstaten of de Unie genomen 

maatregelen waarin voor marktspelers 

vereisten worden uiteengezet ten aanzien 

van financiële producten of 

bedrijfsobligaties die ten aanzien van EU-

cliënten als ecologisch duurzaam op de 

markt worden gebracht; 

Or. en 

 

Amendement  264 

Elena Gentile 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) door lidstaten of de Unie genomen 

maatregelen waarin voor marktspelers 

vereisten worden uiteengezet ten aanzien 

van financiële producten of 

bedrijfsobligaties die als ecologisch 

duurzaam op de markt worden gebracht; 

(a) door lidstaten of de Unie genomen 

maatregelen waarin voor marktspelers 

vereisten worden uiteengezet ten aanzien 

van financiële producten of 

bedrijfsobligaties die als ecologisch en 
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sociaal duurzaam op de markt worden 

gebracht; 

Or. en 

 

Amendement  265 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) door lidstaten of de Unie genomen 

maatregelen waarin voor marktspelers 

vereisten worden uiteengezet ten aanzien 

van financiële producten of 

bedrijfsobligaties die als ecologisch 

duurzaam op de markt worden gebracht; 

(a) door lidstaten of de Unie genomen 

maatregelen waarin voor de betrokken 

marktspelers vereisten worden uiteengezet 

ten aanzien van financiële producten of 

bedrijfsobligaties die als ecologisch 

duurzaam op de markt worden gebracht; 

Or. en 

Motivering 

Dit amendement dient ter verduidelijking dat deze verordening uitsluitend betrekking heeft op 

door de lidstaten of de Unie genomen maatregelen waarin voor marktspelers vereisten 

worden uiteengezet ten aanzien van financiële producten of bedrijfsobligaties die als 

ecologisch duurzaam op de markt worden gebracht, en op financiëlemarktdeelnemers die 

financiële producten als zijnde ecologisch duurzame beleggingen aanbieden of als 

beleggingen met vergelijkbare kenmerken. 

 

Amendement  266 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 – letter a bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (a bis) openbare financiële steun door de 

lidstaten of de Unie ten behoeve van 

beleggingen; 

Or. en 



 

AM\1172566NL.docx 117/186 PE632.153v01-00 

 NL 

 

Amendement  267 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) financiëlemarktdeelnemers die 

financiële producten aanbieden als zijnde 

ecologisch duurzame beleggingen of als 

beleggingen die vergelijkbare kenmerken 

hebben. 

(b) financiëlemarktdeelnemers die 

financiële producten aanbieden, waarbij 

het gebruik van de in deze verordening 

vastgestelde taxonomie en de in artikel 4, 

lid 2, vastgestelde vereisten inzake 

informatieverschaffing ter bepaling of een 

financieel product ecologisch duurzaam 

of ecologisch schadelijk is, facultatief is 

voor financiëlemarktdeelnemers die 

financiële producten verwerven, en geen 

aanvullende vereisten met zich meebrengt 

die verder reiken dan de vereisten in 

Richtlijn 2007/36/EG. 

Or. en 

 

Amendement  268 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) financiëlemarktdeelnemers die 

financiële producten aanbieden als zijnde 

ecologisch duurzame beleggingen of als 

beleggingen die vergelijkbare kenmerken 

hebben. 

(b) financiëlemarktdeelnemers die 

financiële producten aanbieden. 

Or. en 

 

Amendement  269 

Pavel Poc 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) financiëlemarktdeelnemers die 

financiële producten aanbieden als zijnde 

ecologisch duurzame beleggingen of als 

beleggingen die vergelijkbare kenmerken 

hebben. 

(b) financiëlemarktdeelnemers die 

financiële producten aanbieden die het 

label "ecologisch duurzaam" toegekend 

hebben gekregen met het oog op het 

tegengaan van greenwashing. 

Or. en 

 

Amendement  270 

Kateřina Konečná 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) financiëlemarktdeelnemers die 

financiële producten aanbieden als zijnde 

ecologisch duurzame beleggingen of als 

beleggingen die vergelijkbare kenmerken 

hebben. 

(b) financiëlemarktdeelnemers die 

financiële producten aanbieden die als 

ecologisch duurzaam worden 

geadverteerd. 

Or. en 

 

Amendement  271 

Kay Swinburne 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) financiëlemarktdeelnemers die 

financiële producten aanbieden als zijnde 

ecologisch duurzame beleggingen of als 

beleggingen die vergelijkbare kenmerken 

hebben. 

(b) financiëlemarktdeelnemers die 

financiële producten of bedrijfsobligaties 

aanbieden als zijnde ecologisch duurzame 

beleggingen of als beleggingen die 

vergelijkbare kenmerken hebben. 
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Or. en 

 

Amendement  272 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) financiëlemarktdeelnemers die 

financiële producten aanbieden als zijnde 

ecologisch duurzame beleggingen of als 

beleggingen die vergelijkbare kenmerken 

hebben. 

(b) financiëlemarktdeelnemers die 

financiële producten aanbieden als zijnde 

ecologisch en sociaal duurzame 

beleggingen of als beleggingen die 

vergelijkbare kenmerken hebben. 

Or. en 

 

Amendement  273 

Elena Gentile 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) financiëlemarktdeelnemers die 

financiële producten aanbieden als zijnde 

ecologisch duurzame beleggingen of als 

beleggingen die vergelijkbare kenmerken 

hebben. 

(b) financiëlemarktdeelnemers die 

financiële producten aanbieden als zijnde 

ecologisch en sociaal duurzame 

beleggingen of als beleggingen die 

vergelijkbare kenmerken hebben. 

Or. en 

 

Amendement  274 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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(b) financiëlemarktdeelnemers die 

financiële producten aanbieden als zijnde 

ecologisch duurzame beleggingen of als 

beleggingen die vergelijkbare kenmerken 

hebben. 

(b) financiëlemarktdeelnemers die 

financiële producten aanbieden als zijnde 

ecologisch duurzame beleggingen of als 

beleggingen met vergelijkbare kenmerken. 

Or. en 

Motivering 

Dit amendement dient ter verduidelijking dat deze verordening uitsluitend betrekking heeft op 

door de lidstaten of de Unie genomen maatregelen waarin voor marktspelers vereisten 

worden uiteengezet ten aanzien van financiële producten of bedrijfsobligaties die als 

ecologisch duurzaam op de markt worden gebracht, en op financiëlemarktdeelnemers die 

financiële producten als zijnde ecologisch duurzame beleggingen aanbieden of als 

beleggingen met vergelijkbare kenmerken. 

 

Amendement  275 

Kay Swinburne 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) financiëlemarktdeelnemers die 

financiële producten aanbieden als zijnde 

ecologisch duurzame beleggingen of als 

beleggingen die vergelijkbare kenmerken 

hebben. 

(b) financiëlemarktdeelnemers die EU-

cliënten financiële producten aanbieden als 

zijnde ecologisch duurzame beleggingen of 

als beleggingen die vergelijkbare 

kenmerken hebben. 

Or. en 

 

Amendement  276 

Anne Sander 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) financiëlemarktdeelnemers die 

financiële producten aanbieden als zijnde 

ecologisch duurzame beleggingen of als 

(b) financiëlemarktdeelnemers die 

financiële producten aanbieden die als 

ecologisch duurzame beleggingen op de 
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beleggingen die vergelijkbare kenmerken 

hebben. 

markt worden gebracht of als beleggingen 

die vergelijkbare kenmerken hebben. 

Or. en 

 

Amendement  277 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De in artikel 1, lid 1, genoemde criteria 

kunnen op vrijwillige basis worden 

gebruikt voor het in dat artikel genoemde 

doel door aanbieders van financiële 

diensten die niet onder artikel 1, lid 2, 

vallen, alsook voor andere financiële 

producten dan bedoeld in artikel 2, lid 1, 

onder c). 

Or. en 

Motivering 

Dit kader voorziet in een basis voor de definitie van duurzaamheid. Mocht het zinvol zijn dat 

ook andere stakeholders een invulling aan deze definitie geven, dan zou het een gemiste kans 

zijn hen hiertoe niet in de gelegenheid te stellen. 

 

Amendement  278 

Herbert Dorfmann 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 – letter b bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (b bis) "kredietinstellingen" als 

omschreven in artikel 4, lid 1, punt 1, van 

Verordening (EU) nr. 575/2013, die 

processen voor beleggings- en 

kredietrisicobeheer aanbieden, met 

uitzondering van kleine en niet-complexe 
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instellingen in de zin van [PB: Verwijzing 

invoegen naar het desbetreffende artikel 

van Verordening (EU) nr. 575/2013]. 

Or. en 

 

Amendement  279 

Costas Mavrides 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 – letter b bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (b bis) "kredietinstellingen" als 

omschreven in artikel 4, lid 1, punt 1, van 

Verordening (EU) nr. 575/2013, die 

processen voor beleggings- en 

kredietrisicobeheer aanbieden, met 

uitzondering van kleine en niet-complexe 

instellingen in de zin van [PB: Verwijzing 

invoegen naar het desbetreffende artikel 

van Verordening (EU) nr. 575/2013]. 

Or. en 

 

Amendement  280 

Barbara Kappel 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 – letter b bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (b bis) "kredietinstellingen" als 

omschreven in artikel 4, lid 1, punt 1, van 

Verordening (EU) nr. 575/2013, die 

processen voor beleggings- en 

kredietrisicobeheer aanbieden, met 

uitzondering van niet-complexe 

instellingen in de zin van [PB: Verwijzing 

invoegen naar het desbetreffende artikel 

van Verordening (EU) nr. 575/2013]. 
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Or. en 

 

Amendement  281 

Luigi Morgano 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 – letter b bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (b bis) "kredietinstellingen" als 

omschreven in artikel 4, lid 1, punt 1, van 

Verordening (EU) nr. 575/2013, die 

processen voor beleggings- en 

kredietrisicobeheer aanbieden, met 

uitzondering van kleine en niet-complexe 

instellingen in de zin van [PB: Verwijzing 

invoegen naar het desbetreffende artikel 

van Verordening (EU) nr. 575/2013]. 

Or. en 

 

Amendement  282 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Fredrick Federley, Caroline Nagtegaal 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 – letter b bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (b bis) financiëlemarktdeelnemers die de 

taxonomie inzetten om te bepalen of een 

financieel product, een financiële dienst 

en/of een belegging niet-duurzaam is. Het 

gebruik van de taxonomie om te bepalen 

of een financieel product, een financiële 

dienst en/of een belegging niet-duurzaam 

is, is facultatief. Ook de in artikel 4, lid 2, 

van deze verordening vastgestelde 

vereisten inzake informatieverschaffing, 

zijn facultatief. 

Or. en 
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Amendement  283 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. De in artikel 1, lid 1, bedoelde 

criteria kunnen op vrijwillige basis 

worden gebruikt voor het in dat artikel 

genoemde doel door aanbieders van 

financiële diensten die niet onder 

artikel 1, lid 2, vallen, alsook voor andere 

financiële producten dan bedoeld in het 

eerste lid van artikel 2. 

Or. en 

 

Amendement  284 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Deze criteria zijn van toepassing 

op beleggingsbeslissingen die onder het 

toepassingsgebied van deze verordening 

vallen en na de inwerkingtreding van deze 

verordening zijn genomen. 

Or. en 

 

Amendement  285 

Luke Ming Flanagan 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. belangrijke 

handelsovereenkomsten tussen de 

Europese Unie en een ander groot land of 

conglomeraat, alsook de daaruit 

voortvloeiende beleggingen; 

Or. en 

 

Amendement  286 

Markus Ferber 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 1 bis 

 Uitsluitingen 

 Deze verordening is niet van toepassing 

op: 

 – financiële instrumenten of 

financiële producten die niet als 

ecologisch duurzaam op de markt worden 

gebracht; 

 – het proces inzake de 

totstandkoming van leningen; 

 – beleggingen buiten de Europese 

Unie; 

 – financiëlemarktdeelnemers die 

geen financiële producten aanbieden die 

als ecologisch duurzaam op de markt 

worden gebracht of als producten met 

vergelijkbare kenmerken; 

 – kredietinstellingen; 

 – beleggingsbeslissingen die zijn 

genomen voorafgaand aan de datum van 

inwerkingtreding van deze verordening. 

Or. en 
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Motivering 

Kredietinstellingen en het proces inzake de totstandkoming van leningen vallen reeds onder 

de RKV/VKV. Voorts moet worden verduidelijkt dat alleen financiëlemarktdeelnemers en 

financiële producten die daadwerkelijk in aanmerking komen voor duurzame financiering 

onder het toepassingsgebied van deze verordening vallen. 

 

Amendement  287 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter a bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (a bis) "ecologisch schadelijke 

belegging": een investering waarmee één 

of meerdere economische activiteiten 

worden gefinancierd die op grond van 

deze verordening als ecologisch schadelijk 

worden gekwalificeerd; 

Or. en 

 

Amendement  288 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter a bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (a bis) "sociaal duurzame belegging": 

een investering waarmee één of meerdere 

economische activiteiten worden 

gefinancierd die op grond van deze 

verordening als sociaal duurzaam worden 

gekwalificeerd; 

Or. en 

 

Amendement  289 
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Elena Gentile 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter g bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (g bis) "sociaal duurzame belegging": 

een belegging in een economische 

activiteit die in hoge mate bijdraagt tot de 

verwezenlijking van een sociale 

doelstelling, met name een belegging die 

bijdraagt tot de aanpak van ongelijkheid, 

een belegging die de sociale samenhang, 

de sociale integratie en de 

arbeidsverhoudingen bevordert, of een 

belegging in menselijk kapitaal of in 

economisch of sociaal achtergestelde 

gemeenschappen; 

Or. en 

 

Amendement  290 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter -a (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (-a) "duurzame belegging": een 

investering waarmee één of meerdere 

economische activiteiten worden 

gefinancierd die voldoen aan de 

ecologische, sociale en 

governancedoelstellingen (ESG-

doelstellingen); 

Or. en 

 

Amendement  291 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Voorstel voor een verordening 
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Artikel 2 – lid 1 – letter a bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (a bis) "sociaal duurzame belegging": 

een investering waarmee één of meerdere 

economische activiteiten worden 

gefinancierd die op grond van deze 

verordening als sociaal duurzaam worden 

gekwalificeerd; 

Or. en 

 

Amendement  292 

Luke Ming Flanagan 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter a bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (a bis) "belangrijke 

handelsovereenkomst": een 

handelsovereenkomst tussen de Europese 

Unie en entiteiten als de VS, Canada, 

Japan, de Mercosur-landen enz.; 

Or. en 

 

Amendement  293 

Bas Eickhout 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) "financiëlemarktdeelnemers": 

financiëlemarktdeelnemers in de zin van 

artikel 2, onder a), van [voorstel voor een 

verordening van de Commissie 

betreffende informatieverschaffing in 

verband met duurzame beleggingen en 

(b) "financiëlemarktdeelnemers": een 

van de volgende soorten deelnemers: 

i) een verzekeringsonderneming die 

een IBIP beschikbaar stelt, een abi-

beheerder, een beleggingsonderneming 

die vermogensbeheer aanbiedt, een IBPV 

of een aanbieder van een 
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duurzaamheidsrisico's en tot wijziging 

van Richtlijn (EU) 2016/2341]; 
pensioenproduct, 

ii) een beheerder van een in 

aanmerking komend durfkapitaalfonds 

dat overeenkomstig artikel 14 van 

Verordening (EU) nr. 345/2013 is 

geregistreerd, 

iii) een beheerder van een in 

aanmerking komend 

sociaalondernemerschapsfonds dat 

overeenkomstig artikel 15 van 

Verordening (EU) nr. 346/2013 is 

geregistreerd, 

iv) een icbe-beheermaatschappij, 

v) uitgevende instellingen van 

effecten uit hoofde van de 

prospectusrichtlijn (Richtlijn 2003/71/EG) 

en de prospectusverordening 

(Verordening (EU) nr. 2017/1129), voor 

zover deze niet onder de punten i) tot en 

met iv) vallen; 

Or. en 

 

Amendement  294 

Bas Eickhout 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter b bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (b bis) "verzekeringsonderneming": een 

verzekeringsonderneming waaraan een 

vergunning is verleend uit hoofde van 

artikel 18 van Richtlijn 2009/138/EG, of 

als omschreven in artikel 13, lid 1 van 

Richtlijn 2009/138/EG, die een 

onderneming verzekeringsdekking biedt; 

Or. en 

 

Amendement  295 

Sirpa Pietikäinen 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter c bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (c bis) "verzekeringsonderneming": een 

verzekeringsonderneming als omschreven 

in artikel 13, lid 1 van 

Richtlijn 2009/138/EG die een 

onderneming verzekeringsdekking biedt; 

Or. en 

 

Amendement  296 

Bas Eickhout 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter b ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (b ter) "IBIP": een van de volgende 

soorten producten: 

 i) een verzekeringsgebaseerd 

beleggingsproduct in de zin van artikel 4, 

lid 2, van Verordening (EU) 

nr. 1286/2014 van het Europees 

Parlement en de Raad, 

 ii) een aan een professionele belegger 

ter beschikking gesteld 

verzekeringsproduct, waarmee een 

waarde op vervaldag of een afkoopwaarde 

wordt aangeboden, waarbij die waarde op 

vervaldag of afkoopwaarde geheel of 

gedeeltelijk is blootgesteld, direct of 

indirect, aan marktfluctuaties; 

Or. en 

 

Amendement  297 

Bas Eickhout 

 

Voorstel voor een verordening 
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Artikel 2 – lid 1 – letter b quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (b quater) "abi-beheerder": een abi-

beheerder in de zin van artikel 4, lid 1, 

onder b), van Richtlijn 2011/61/EU; 

Or. en 

 

Amendement  298 

Sirpa Pietikäinen 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) "financiële producten": financiële 

producten in de zin van artikel 2, onder j), 

van [voorstel voor een verordening van de 

Commissie betreffende 

informatieverschaffing in verband met 

duurzame beleggingen en 

duurzaamheidsrisico's en tot wijziging van 

Richtlijn (EU) 2016/2341]; 

(c) "financiële producten": financiële 

producten in de zin van artikel 2, onder j), 

van [voorstel voor een verordening van de 

Commissie betreffende 

informatieverschaffing in verband met 

duurzame beleggingen en 

duurzaamheidsrisico's en tot wijziging van 

Richtlijn (EU) 2016/2341], evenals de 

uitgifte van effecten als bedoeld in 

Richtlijn 2010/73/EU (de 

prospectusrichtlijn); 

Or. en 

 

Amendement  299 

Sirpa Pietikäinen 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter c bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (c bis) "uitgevende instellingen": de in 

Richtlijn 2010/73/EU (de 

prospectusrichtlijn) bedoelde 

ondernemingen; 
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Or. en 

 

Amendement  300 

Stefan Gehrold 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter d 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) "mitigatie van 

klimaatverandering": het proces om de 

gemiddelde mondiale temperatuurstijging 

te beperken tot beduidend minder dan 2 

°C ten aanzien van het pre-industriële 

niveau en de temperatuurstijging te 

beperken tot 1,5 °C boven het pre-

industriële niveau; 

(d) "vermindering van de menselijke 

invloed op de klimaatverandering": het 

proces om de invloed van de mens op de 

klimaatverandering af te bouwen, waarbij 

nauwkeurig onderscheid wordt gemaakt 

tussen veranderingen in het klimaat die 

alleen door invloed van de mens teweeg 

worden gebracht en veranderingen in het 

klimaat die deel uitmaken van een klimaat 

dat hoe dan ook constant verandert. De 

menselijke invloed op de 

klimaatverandering mag niet groter zijn 

dan een temperatuurstijging van 2 °C; 

Or. de 

Amendement  301 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) "mitigatie van klimaatverandering": 

het proces om de gemiddelde mondiale 

temperatuurstijging te beperken tot 

beduidend minder dan 2 °C ten aanzien van 

het pre-industriële niveau en de 

temperatuurstijging te beperken tot 1,5 °C 

boven het pre-industriële niveau; 

(d) "mitigatie van klimaatverandering": 

het proces om de gemiddelde mondiale 

temperatuurstijging te beperken tot 

beduidend minder dan 2 °C ten aanzien van 

het pre-industriële niveau en de 

temperatuurstijging te beperken tot 1,5 °C 

boven het pre-industriële niveau, met 

inbegrip van het voor de verwezenlijking 

van deze streefcijfers vereiste 

overgangsproces; 

Or. en 



 

AM\1172566NL.docx 133/186 PE632.153v01-00 

 NL 

 

Amendement  302 

Simona Bonafè, Elena Gentile, Luigi Morgano 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter g 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(g) "circulaire economie": het zolang 

mogelijk behouden van de waarde van 

producten, materialen en hulpbronnen in de 

economie en het tot een minimum 

beperken van de afvalproductie, onder 

meer door toepassing van de 

afvalhiërarchie vastgesteld in artikel 4 van 

Richtlijn 2008/98/EG van het Europees 

Parlement en de Raad50; 

(g) "circulaire economie": het zolang 

mogelijk behouden van de waarde van 

producten, materialen en andere 

hulpbronnen in de economie om zo de 

milieueffecten terug te dringen en de 

afvalproductie tot een minimum te 

beperken, onder meer door toepassing van 

de afvalhiërarchie vastgesteld in artikel 4 

van Richtlijn 2008/98/EG van het Europees 

Parlement en de Raad, alsook het tot een 

minimum beperken van het gebruik van 

hulpbronnen op basis van essentiële 

indicatoren voor de circulaire economie 

zoals uiteengezet in het monitoringkader 

voor voortgang naar een circulaire 

economie, met betrekking tot 

verschillende productiestadia, 

consumptie, afvalbeheer en secundaire 

grondstoffen; 

_________________  

50 Richtlijn 2008/98/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 19 november 

2008 betreffende afvalstoffen en tot 

intrekking van een aantal richtlijnen (PB 

L 312 van 22.11.2008, blz. 3). 

 

Or. en 

 

Amendement  303 

Fulvio Martusciello 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter g 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(g) "circulaire economie": het zolang 

mogelijk behouden van de waarde van 

producten, materialen en hulpbronnen in de 

economie en het tot een minimum 

beperken van de afvalproductie, onder 

meer door toepassing van de 

afvalhiërarchie vastgesteld in artikel 4 van 

Richtlijn 2008/98/EG van het Europees 

Parlement en de Raad50; 

(g) "circulaire economie": het zolang 

mogelijk behouden van de waarde van 

producten, materialen en hulpbronnen in de 

economie en het tot een minimum 

beperken van de afvalproductie, onder 

meer door toepassing van de 

afvalhiërarchie vastgesteld in artikel 4 van 

Richtlijn 2008/98/EG van het Europees 

Parlement en de Raad50, alsook het tot een 

minimum beperken van het gebruik van 

hulpbronnen op basis van essentiële 

indicatoren voor de circulaire economie 

zoals uiteengezet in het monitoringkader 

voor voortgang naar een circulaire 

economie, met betrekking tot 

verschillende productiestadia, 

consumptie, afvalbeheer en secundaire 

grondstoffen; 

_________________ _________________ 

50 Richtlijn 2008/98/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 19 november 

2008 betreffende afvalstoffen en tot 

intrekking van een aantal richtlijnen (PB 

L 312 van 22.11.2008, blz. 3). 

50 Richtlijn 2008/98/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 

19 november 2008 betreffende afvalstoffen 

en tot intrekking van een aantal richtlijnen 

(PB L 312 van 22.11.2008, blz. 3). 

Or. en 

 

Amendement  304 

Elena Gentile 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter g 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(g) "circulaire economie": het zolang 

mogelijk behouden van de waarde van 

producten, materialen en hulpbronnen in de 

economie en het tot een minimum 

beperken van de afvalproductie, onder 

meer door toepassing van de 

afvalhiërarchie vastgesteld in artikel 4 van 

(g) "circulaire economie": het zolang 

mogelijk behouden van de waarde van 

producten, materialen en hulpbronnen in de 

economie en het tot een minimum 

beperken van de afvalproductie, onder 

meer door toepassing van de 

afvalhiërarchie vastgesteld in artikel 4 van 

Richtlijn 2008/98/EG van het Europees 
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Richtlijn 2008/98/EG van het Europees 

Parlement en de Raad50; 

Parlement en de Raad, alsook het tot een 

minimum beperken van het gebruik van 

hulpbronnen op basis van essentiële 

indicatoren voor de circulaire economie 

zoals uiteengezet in het monitoringkader 

voor voortgang naar een circulaire 

economie, met betrekking tot 

verschillende productiestadia, 

consumptie, afvalbeheer en secundaire 

grondstoffen. 

_________________  

50 Richtlijn 2008/98/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 19 november 

2008 betreffende afvalstoffen en tot 

intrekking van een aantal richtlijnen (PB 

L 312 van 22.11.2008, blz. 3). 

 

Or. en 

 

Amendement  305 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Elsi Katainen, 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter g 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(g) "circulaire economie": het zolang 

mogelijk behouden van de waarde van 

producten, materialen en hulpbronnen in de 

economie en het tot een minimum 

beperken van de afvalproductie, onder 

meer door toepassing van de 

afvalhiërarchie vastgesteld in artikel 4 van 

Richtlijn 2008/98/EG van het Europees 

Parlement en de Raad50; 

(g) "circulaire economie": het zolang 

mogelijk behouden van de waarde en het 

gebruik van producten, materialen en 

hulpbronnen in de economie en het tot een 

minimum beperken van de afvalproductie, 

onder meer door toepassing van de 

afvalhiërarchie vastgesteld in artikel 4 van 

Richtlijn 2008/98/EG van het Europees 

Parlement en de Raad50; 

_________________ _________________ 

50 Richtlijn 2008/98/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 

19 november 2008 betreffende afvalstoffen 

en tot intrekking van een aantal richtlijnen 

(PB L 312 van 22.11.2008, blz. 3). 

50 Richtlijn 2008/98/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 

19 november 2008 betreffende afvalstoffen 

en tot intrekking van een aantal richtlijnen 

(PB L 312 van 22.11.2008, blz. 3). 
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Or. en 

 

Amendement  306 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter h – punt i 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

i) de directe of indirecte inbreng door 

menselijke activiteiten van stoffen, 

trillingen, warmte of geluid in lucht, water 

of bodem die de gezondheid van de mens 

of de milieukwaliteit kan aantasten, schade 

kan toebrengen aan materiële goederen, 

dan wel de belevingswaarde van het milieu 

of ander rechtmatig milieugebruik kan 

aantasten of in de weg kan staan; 

i) de directe of indirecte inbreng door 

menselijke activiteiten van stoffen, 

trillingen, warmte, geluid, licht of andere 

verontreinigende stoffen in lucht, water of 

bodem die de gezondheid van de mens of 

de milieukwaliteit kan aantasten, schade 

kan toebrengen aan materiële goederen, 

dan wel de belevingswaarde van het milieu 

of ander rechtmatig milieugebruik kan 

aantasten of in de weg kan staan; 

Or. en 

 

Amendement  307 

Simona Bonafè, Elena Gentile, Luigi Morgano 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter h – punt ii bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 ii bis) in het kader van de mariene 

omgeving: verontreiniging in de zin van 

artikel 2, punt 33, van 

Richtlijn 2000/60/EG van het Europees 

Parlement en de Raad; 

Or. en 

 

Amendement  308 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Ulrike Müller, 

Elsi Katainen, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter j 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(j) "energie-efficiëntie": een 

efficiënter energiegebruik in alle stadia 

van de energieketen - van opwekking tot 

eindverbruik; 

(j) "energie-efficiëntie": energie-

efficiëntie in de zin van artikel 2, punt 4, 

van Richtlijn 2012/27/EU; 

Or. en 

 

Amendement  309 

Sirpa Pietikäinen 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter j 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(j) "energie-efficiëntie": een 

efficiënter energiegebruik in alle stadia 

van de energieketen - van opwekking tot 

eindverbruik; 

(j) "energie-efficiëntie": de 

verhouding tussen de verkregen prestatie, 

dienst, goederen of energie, en de hiertoe 

gebruikte input van energie; 

Or. en 

 

Amendement  310 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Ulrike Müller, 

Elsi Katainen, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter n 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(n) "duurzaam bosbeheer": het 

gebruik van bossen en bosgronden op een 

manier en met een intensiteit waarbij deze 

hun biodiversiteit, productiviteit, 

regeneratiecapaciteit en vitaliteit 

behouden, alsook het vermogen om nu en 

in de toekomst relevante ecologische, 

Schrappen 
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economische en sociale functies op 

lokaal, nationaal en mondiaal niveau te 

vervullen, en waarbij geen schade aan 

andere ecosystemen wordt toegebracht. 

Or. en 

 

Amendement  311 

Herbert Dorfmann, Franc Bogovič 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter n 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(n) "duurzaam bosbeheer": het gebruik 

van bossen en bosgronden op een manier 

en met een intensiteit waarbij deze hun 

biodiversiteit, productiviteit, 

regeneratiecapaciteit en vitaliteit 

behouden, alsook het vermogen om nu en 

in de toekomst relevante ecologische, 

economische en sociale functies op 

lokaal, nationaal en mondiaal niveau te 

vervullen, en waarbij geen schade aan 

andere ecosystemen wordt toegebracht. 

(n) "duurzaam bosbeheer": het gebruik 

van bossen en bosgronden overeenkomstig 

de toepasselijke nationale wetgeving die 

voortbouwt op de definitie van duurzaam 

bosbeheer als vastgesteld naar aanleiding 

van de pan-Europese ministerconferentie 

over de bescherming van de bossen in 

Europa (MCPFE), de verbintenissen in 

het kader van de verordening inzake 

landgebruik, verandering in landgebruik 

en bosbouw (LULUCF) en in het kader 

van de EU-houtverordening. 

Or. en 

 

Amendement  312 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter n 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(n) "duurzaam bosbeheer": het gebruik 

van bossen en bosgronden op een manier 

en met een intensiteit waarbij deze hun 

biodiversiteit, productiviteit, 

regeneratiecapaciteit en vitaliteit 

behouden, alsook het vermogen om nu en 

(n) "duurzaam bosbeheer": het gebruik 

van bossen en bosgronden overeenkomstig 

de toepasselijke nationale wetgeving die 

voortbouwt op de SFM-definitie als 

vastgesteld naar aanleiding van de pan-

Europese ministerconferentie over de 
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in de toekomst relevante ecologische, 

economische en sociale functies op 

lokaal, nationaal en mondiaal niveau te 

vervullen, en waarbij geen schade aan 

andere ecosystemen wordt toegebracht. 

bescherming van de bossen in Europa 

(MCPFE), de verbintenissen in het kader 

van de verordening inzake landgebruik, 

verandering in landgebruik en bosbouw 

(LULUCF) en in het kader van de EU-

houtverordening. 

Or. en 

Motivering 

In dit amendement wordt overeenkomstig het evenredigheidsbeginsel en de doelstelling tot het 

voorkomen van onnodige administratieve lasten, de definitie erkend als vastgesteld naar 

aanleiding van de pan-Europese ministerconferentie over de bescherming van de bossen in 

Europa (MCPFE), de verbintenissen in het kader van de verordening inzake landgebruik, 

verandering in landgebruik en bosbouw (LULUCF) en in het kader van de verordening tot 

vaststelling van de verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten op de 

markt brengen (de EU-houtverordening). 

 

Amendement  313 

Sirpa Pietikäinen 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter n 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(n) "duurzaam bosbeheer": het gebruik 

van bossen en bosgronden op een manier 

en met een intensiteit waarbij deze hun 

biodiversiteit, productiviteit, 

regeneratiecapaciteit en vitaliteit behouden, 

alsook het vermogen om nu en in de 

toekomst relevante ecologische, 

economische en sociale functies op lokaal, 

nationaal en mondiaal niveau te vervullen, 

en waarbij geen schade aan andere 

ecosystemen wordt toegebracht. 

(n) "duurzaam bosbeheer": het gebruik 

van bossen en bosgronden op een manier 

en met een intensiteit waarbij hun 

biodiversiteit, productiviteit, 

regeneratiecapaciteit en vitaliteit worden 

hersteld en behouden, alsook het 

vermogen om nu en in de toekomst 

relevante ecologische, economische en 

sociale functies op lokaal, nationaal en 

mondiaal niveau te vervullen en ten minste 

op gelijk niveau te verwezenlijken, en 

waarbij geen schade aan andere 

ecosystemen wordt toegebracht, rekening 

houdend met nationale boswetgeving, de 

EU-houtverordening, de LULUCF-

verordening van de EU, en in het geval 

van bio-energie uit hout, de vereisten uit 

hoofde van de EU-richtlijn hernieuwbare 

energie. 
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Or. en 

 

Amendement  314 

Paul Tang, Pervenche Berès 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter n 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(n) "duurzaam bosbeheer": het gebruik 

van bossen en bosgronden op een manier 

en met een intensiteit waarbij deze hun 

biodiversiteit, productiviteit, 

regeneratiecapaciteit en vitaliteit behouden, 

alsook het vermogen om nu en in de 

toekomst relevante ecologische, 

economische en sociale functies op lokaal, 

nationaal en mondiaal niveau te vervullen, 

en waarbij geen schade aan andere 

ecosystemen wordt toegebracht. 

(n) "duurzaam bosbeheer": het gebruik 

van aangetaste bossen en aangetaste 

bosgronden op een manier waarbij hun 

biodiversiteit, productiviteit, 

regeneratiecapaciteit en vitaliteit worden 

behouden en hersteld, alsook het 

vermogen om nu en in de toekomst 

relevante ecologische, economische en 

sociale functies op lokaal, nationaal en 

mondiaal niveau te vervullen en ten minste 

op gelijk niveau te verwezenlijken, en 

waarbij geen schade aan andere 

ecosystemen wordt toegebracht. 

Or. en 

 

Amendement  315 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Voorstel voor een verordening 

Hoofdstuk II – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Ecologisch duurzame economische 

activiteiten 

Ecologisch en sociaal duurzame 

economische activiteiten 

Or. en 

 

Amendement  316 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 
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Voorstel voor een verordening 

Hoofdstuk II – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Ecologisch duurzame economische 

activiteiten 

Ecologisch en sociaal duurzame 

economische activiteiten 

Or. en 

 

Amendement  317 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Criteria voor ecologisch duurzame 

economische activiteiten 

Criteria voor ecologisch en sociaal 

duurzame economische activiteiten 

Or. en 

 

Amendement  318 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – alinea 1 – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Met het oog op het bepalen van de mate 

van ecologische duurzaamheid van een 

belegging is een economische activiteit 

ecologisch duurzaam wanneer die activiteit 

aan elk van de volgende criteria voldoet: 

Met het oog op het bepalen van de mate 

van ecologische duurzaamheid van een 

belegging is een economische activiteit, 

een technologie of dienst ecologisch 

duurzaam wanneer die activiteit, 

technologie of dienst aan elk van de 

volgende criteria voldoet: 

Or. fr 

 

Amendement  319 
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Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – alinea 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Met het oog op het bepalen van de mate 

van ecologische duurzaamheid van een 

belegging is een economische activiteit 

ecologisch duurzaam wanneer die activiteit 

aan elk van de volgende criteria voldoet: 

Met het oog op het bepalen van de mate 

van ecologische of sociale duurzaamheid 

van een belegging is een economische 

activiteit ecologisch en sociaal duurzaam 

wanneer die activiteit aan elk van de 

volgende criteria voldoet: 

Or. en 

 

Amendement  320 

Elena Gentile 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – alinea 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) de economische activiteit draagt, 

overeenkomstig de artikelen 6 tot en met 

11, substantieel bij aan één of meer van de 

in artikel 5 genoemde 

milieudoelstellingen; 

(a) de economische activiteit draagt nu 

of in de toekomst, overeenkomstig de 

artikelen 6 tot en met 11 bis, substantieel 

bij aan één of meer van de in artikel 5 

genoemde milieu- of sociale 

doelstellingen; 

Or. en 

 

Amendement  321 

Elena Gentile 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – alinea 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) de economische activiteit draagt, 

overeenkomstig de artikelen 6 tot en met 

11, substantieel bij aan één of meer van de 

(a) de economische activiteit draagt, 

overeenkomstig de artikelen 6 tot en met 

11 bis, substantieel bij aan één of meer van 
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in artikel 5 genoemde 

milieudoelstellingen; 

de in artikel 5 genoemde milieu- en sociale 

doelstellingen; 

Or. en 

 

Amendement  322 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – alinea 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) de economische activiteit draagt, 

overeenkomstig de artikelen 6 tot en met 

11, substantieel bij aan één of meer van de 

in artikel 5 genoemde 

milieudoelstellingen; 

(a) de economische activiteit draagt, 

overeenkomstig de artikelen 6 tot en met 

11 bis, substantieel bij aan één of meer van 

de in artikel 5 genoemde milieu- of sociale 

doelstellingen; 

Or. en 

 

Amendement  323 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – alinea 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) de economische activiteit draagt, 

overeenkomstig de artikelen 6 tot en met 

11, substantieel bij aan één of meer van de 

in artikel 5 genoemde milieudoelstellingen; 

(a) de economische activiteit draagt nu 

of in de toekomst, overeenkomstig de 

artikelen 6 tot en met 11, substantieel bij 

aan één of meer van de in artikel 5 

genoemde milieudoelstellingen; 

Or. en 

 

Amendement  324 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – alinea 1 – letter a 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) de economische activiteit draagt, 

overeenkomstig de artikelen 6 tot en met 

11, substantieel bij aan één of meer van de 

in artikel 5 genoemde milieudoelstellingen; 

(a) de economische activiteit draagt nu 

of in de toekomst, overeenkomstig de 

artikelen 6 tot en met 11, substantieel bij 

aan één of meer van de in artikel 5 

genoemde milieudoelstellingen; 

Or. en 

 

Amendement  325 

Elena Gentile 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – alinea 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) de economische activiteit 

berokkent, overeenkomstig artikel 12, geen 

aanzienlijke schade aan de in artikel 5 

genoemde milieudoelstellingen; 

(b) de economische activiteit berokkent 

nu en in de toekomst, overeenkomstig 

artikel 12, geen aanzienlijke schade aan de 

in artikel 5 genoemde milieudoelstellingen, 

noch aan de in artikel 11 bis genoemde 

doelstelling inzake sociale duurzaamheid; 

Or. en 

 

Amendement  326 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – alinea 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) de economische activiteit 

berokkent, overeenkomstig artikel 12, geen 

aanzienlijke schade aan de in artikel 5 

genoemde milieudoelstellingen; 

(b) de economische activiteit berokkent 

nu en in de toekomst, overeenkomstig 

artikel 12, geen aanzienlijke schade aan de 

in artikel 5 genoemde milieudoelstellingen; 

Or. en 
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Amendement  327 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – alinea 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) de economische activiteit 

berokkent, overeenkomstig artikel 12, geen 

aanzienlijke schade aan de in artikel 5 

genoemde milieudoelstellingen; 

(b) de economische activiteit 

berokkent, overeenkomstig artikel 12, geen 

aanzienlijke schade aan de in artikel 5 

genoemde milieu- en sociale 

doelstellingen; 

Or. en 

 

Amendement  328 

Elena Gentile 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – alinea 1 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) de economische activiteit voldoet 

aan de technische screeningcriteria 

wanneer de Commissie die nader heeft 

uitgewerkt in overeenstemming met artikel 

6, lid 2, artikel 7, lid 2, artikel 8, lid 2, 

artikel 9, lid 2, artikel 10, lid 2, en artikel 

11, lid 2. 

(d) de economische activiteit voldoet 

aan de technische screeningcriteria, met 

inbegrip van prestatie-indicatoren op het 

gebied van duurzaamheid op het niveau 

van de bedrijven of installaties die deel 

uitmaken van de economische activiteit, 
wanneer de Commissie die nader heeft 

uitgewerkt in overeenstemming met 

artikel 6, lid 2, artikel 7, lid 2, artikel 8, 

lid 2, artikel 9, lid 2, artikel 10, lid 2, en 

artikel 11, lid 2. Bij de vaststelling van die 

technische screeningcriteria wordt 

rekening gehouden met geplande 

beleggingen die tot doel hebben één of 

meer van de in artikel 5 genoemde 

milieudoelstellingen te verwezenlijken. 

Or. en 

 

Amendement  329 
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Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – alinea 1 – letter d 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) de economische activiteit voldoet 

aan de technische screeningcriteria 

wanneer de Commissie die nader heeft 

uitgewerkt in overeenstemming met artikel 

6, lid 2, artikel 7, lid 2, artikel 8, lid 2, 

artikel 9, lid 2, artikel 10, lid 2, en artikel 

11, lid 2. 

(d) de economische activiteit voldoet 

aan de technische screeningcriteria 

wanneer de Commissie die nader heeft 

uitgewerkt in overeenstemming met artikel 

6, lid 2, artikel 7, lid 2, artikel 8, lid 2, 

artikel 9, lid 2, artikel 10, lid 2, en artikel 

11, lid 2. Deze criteria moeten rekening 

houden met de geplande investeringen die 

substantieel bijdragen aan een of meer 

van de in artikel 5 opgesomde 

milieudoelstellingen. 

Or. fr 

Motivering 

De technische screeningcriteria moeten niet alleen rekening houden met de economische 

activiteiten, maar ook met de reeds geplande investeringen die bijdragen tot de ecologische 

duurzaamheid. 

 

Amendement  330 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – alinea 1 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) de economische activiteit voldoet 

aan de technische screeningcriteria 

wanneer de Commissie die nader heeft 

uitgewerkt in overeenstemming met artikel 

6, lid 2, artikel 7, lid 2, artikel 8, lid 2, 

artikel 9, lid 2, artikel 10, lid 2, en artikel 

11, lid 2. 

(d) de economische activiteit voldoet 

aan de technische screeningcriteria, met 

inbegrip van prestatie-indicatoren op het 

gebied van duurzaamheid op het niveau 

van de bedrijven of installaties die deel 

uitmaken van de economische activiteit, 
wanneer de Commissie die nader heeft 

uitgewerkt in overeenstemming met 

artikel 6, lid 2, artikel 7, lid 2, artikel 8, 

lid 2, artikel 9, lid 2, artikel 10, lid 2, en 

artikel 11, lid 2. 
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Or. en 

 

Amendement  331 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – alinea 1 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) de economische activiteit voldoet 

aan de technische screeningcriteria 

wanneer de Commissie die nader heeft 

uitgewerkt in overeenstemming met artikel 

6, lid 2, artikel 7, lid 2, artikel 8, lid 2, 

artikel 9, lid 2, artikel 10, lid 2, en artikel 

11, lid 2. 

(d) de economische activiteit voldoet 

aan de technische screeningcriteria 

wanneer de Commissie die aan de hand 

van geharmoniseerde indicatoren nader 

heeft uitgewerkt in overeenstemming met 

artikel 6, lid 2, artikel 7, lid 2, artikel 8, 

lid 2, artikel 9, lid 2, artikel 10, lid 2, 

artikel 11, lid 2, en artikel 11, lid 2 bis; 

Or. en 

 

Amendement  332 

Molly Scott Cato 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – alinea 1 – letter d bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (d bis) ongeacht de onder letter d) 

genoemde technische screeningcriteria, 

worden de volgende economische 

activiteiten niet als ecologisch duurzaam 

beschouwd: 

 i) de exploratie, winning, productie, 

distributie, opslag en verwerking van 

fossiele brandstoffen, 

 ii) de opwekking en distributie van 

kernenergie, met inbegrip van de aanleg 

van nieuwe kerncentrales en de 

ontmanteling van kerncentrales, alsook de 

exploratie en winning van splijtstoffen 

voor het opwekken van kernenergie, 
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 iii) de productie van wapens voor 

oorlogvoering en alle andere soorten 

vuurwapens, 

 iv) het verbouwen, verwerken en 

verkopen van tabak, 

 v) landbouwactiviteiten die intensief 

zijn en in grote mate afhankelijk zijn van 

het gebruik van chemicaliën, waaronder 

intensieve veehouderij, 

 vi) de bouw, de exploitatie en het 

onderhoud van infrastructuur voor de 

luchtvaart. 

Or. en 

 

Amendement  333 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – alinea 1 – letter d bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (d bis) de economische activiteit wordt 

verricht overeenkomstig door de 

onderneming vastgestelde procedures en 

interne regels gericht op het mitigeren 

van eventuele negatieve effecten op de 

duurzaamheid. 

Or. en 

 

Amendement  334 

Pavel Poc 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Bij het vaststellen van de criteria wordt 

rekening gehouden met de specifieke 

kenmerken van de verschillende sectoren 
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en de geografische eigenschappen, en 

worden ecologische, sociale en 

economische externaliteiten in een 

kosten-batenanalyse meegenomen. De 

betrokken economische activiteiten 

binnen grote economische sectoren, 

waaronder de sectoren landbouw, bouw, 

energie, vervoer en productie, dienen als 

ecologisch duurzaam te worden 

gekwalificeerd en gelijk te worden 

behandeld indien zij aan één of meer van 

de in deze verordening bepaalde 

milieudoelstellingen bijdragen. Hun 

potentiële vermogen om aan die 

milieudoelstellingen bij te dragen, kan 

verschillen tussen bedrijfstakken en 

regio's, hetgeen in de criteria tot uiting 

dient te komen. 

Or. en 

Motivering 

Er dient een technologieneutrale aanpak te worden gehanteerd, rekening houdend met de 

specifieke kenmerken tussen bedrijfstakken en regio's, teneinde prioriteit te geven aan de 

verwezenlijking van de primaire decarbonisatiedoelstelling. 

 

Amendement  335 

Kateřina Konečná 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Grote verschillen tussen de lidstaten waar 

het hun economieën, bedrijfstakken en 

geografische eigenschappen betreft, 

moeten in de criteria tot uiting komen. 

Economische activiteiten die bijdragen 

aan de in deze verordening bepaalde 

milieudoelstellingen worden als zijnde 

duurzaam beschouwd. 

Or. en 
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Motivering 

Het is van belang rekening te houden met de verschillen tussen regio's en bedrijfstakken. Alle 

activiteiten die de Europese Unie dichter bij onze doelstelling tot de afname van emissies 

brengen, moeten het label "duurzaam" toegekend krijgen. 

 

Amendement  336 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 3 bis 

 Criteria voor sociaal duurzame 

economische activiteiten 

 Met het oog op het bepalen van de mate 

van sociale duurzaamheid van een 

belegging is een economische activiteit 

sociaal duurzaam wanneer die activiteit 

aan elk van de volgende criteria voldoet: 

 (a) de economische activiteit draagt, 

overeenkomstig artikel 11 bis, substantieel 

bij aan de in artikel 5 genoemde sociale 

doelstellingen; 

 (b) de economische activiteit 

berokkent overeenkomstig artikel 12, geen 

aanzienlijke schade aan de in artikel 5 

genoemde milieudoelstellingen, noch aan 

de in artikel 11 bis genoemde sociale 

doelstellingen; 

 (c) de economische activiteit wordt 

verricht overeenkomstig de in artikel 13 

vastgestelde minimumgaranties en leidt 

niet tot het ontzeggen van basisbehoeften, 

met inbegrip van voedsel, onderdak en 

medische zorg, maakt geen gebruik van 

mineralen uit conflictgebieden, wordt niet 

verricht in samenwerking met partijen die 

de politieke en burgerrechten niet in acht 

nemen, of met partijen die strategische 

producten en diensten leveren aan 

partijen die rechtstreeks een bijdrage 
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leveren aan schendingen van politieke en 

burgerrechten; 

 (d) de economische activiteit heeft 

geen betrekking op speculatieve financiële 

activiteiten, zoals de flitshandel, 

baissetransacties of de speculatieve 

handel in grondstoffen; 

 (e) de economische activiteit voldoet 

aan de vereisten betreffende solide en 

transparante beheersstructuren en due-

diligenceprocedures, 

arbeidsverhoudingen, een transparant 

beloningsbeleid ten aanzien van het 

betreffende personeel en naleving van de 

belastingwetgeving, met een verhouding 

van maximaal 5:1; 

 (f) de economische activiteit voldoet 

aan de technische screeningcriteria 

wanneer de Commissie die nader heeft 

uitgewerkt in overeenstemming met 

artikel 11 bis. 

Or. en 

 

Amendement  337 

Molly Scott Cato 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 3 bis 

 Criteria voor economische activiteiten met 

een negatief milieueffect 

 Om de mate van ecologische 

duurzaamheid van een belegging vast te 

stellen, wordt een economische activiteit 

beschouwd als een economische activiteit 

met een negatief milieueffect als de 

activiteit overeenkomstig artikel 12 in 

aanzienlijke mate afbreuk doet aan de in 

artikel 5 genoemde milieudoelstellingen. 
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 Ongeacht de in artikel 12, lid 1 bis 

(nieuw) genoemde technische 

screeningcriteria, worden de volgende 

economische activiteiten als economische 

activiteiten met een aanzienlijk negatief 

milieueffect beschouwd: 

 i) de exploratie, winning, productie, 

distributie, opslag en verwerking van 

fossiele brandstoffen; 

 ii) de opwekking en distributie van 

kernenergie, met inbegrip van de aanleg 

van nieuwe kerncentrales, alsook de 

exploratie en winning van splijtstoffen 

voor het opwekken van kernenergie; 

 iii) de productie van wapens voor 

oorlogvoering en alle andere soorten 

vuurwapens; 

 iv) het verbouwen, verwerken en 

verkopen van tabak; 

 v) landbouwactiviteiten die intensief 

zijn en in grote mate afhankelijk zijn van 

het gebruik van chemicaliën, waaronder 

intensieve veehouderij; 

 vi) de bouw, de exploitatie en het 

onderhoud van infrastructuur voor de 

luchtvaart. 

Or. en 

 

Amendement  338 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 3 bis 

 Criteria voor ecologisch schadelijke 

economische activiteiten 

 Met het oog op het bepalen van de mate 

van ecologische duurzaamheid van een 
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belegging wordt een economische 

activiteit beschouwd als ecologisch 

schadelijk wanneer die activiteit aan de 

volgende criteria voldoet: 

 (a) de economische activiteit 

berokkent, overeenkomstig artikel 12, 

aanzienlijke schade aan de in artikel 5 

genoemde milieudoelstellingen; 

 (b) de economische activiteit voldoet 

aan de technische screeningcriteria voor 

schadelijke activiteiten wanneer de 

Commissie die nader heeft uitgewerkt in 

overeenstemming met artikel 6, lid 2, 

artikel 7, lid 2, artikel 8, lid 2, artikel 9, 

lid 2, artikel 10, lid 2, en artikel 11, lid 2. 

 (c) de economische activiteit levert 

geen belangrijke bijdrage aan de 

overgang naar een duurzamere economie 

overeenkomstig artikel 12 door de 

verwezenlijking van de in artikel 5 

genoemde milieudoelstellingen te 

bevorderen. 

Or. en 

 

Amendement  339 

Bas Eickhout 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 3 ter 

 Criteria voor economische activiteiten met 

een aanzienlijk negatief milieueffect 

 Om de mate van ecologische 

duurzaamheid van een belegging vast te 

stellen, wordt een economische activiteit 

beschouwd als een economische activiteit 

met een aanzienlijk negatief milieueffect 

als de activiteit overeenkomstig artikel 12 

in aanzienlijke mate afbreuk doet aan de 
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in artikel 5 genoemde 

milieudoelstellingen. 

Or. en 

 

Amendement  340 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Gebruik van de criteria voor ecologisch 

duurzame economische activiteiten 

Gebruik van de criteria voor ecologisch 

duurzame en ecologisch schadelijke 

economische activiteiten 

Or. en 

 

Amendement  341 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Gebruik van de criteria voor ecologisch 

duurzame economische activiteiten 

Gebruik van de criteria voor ecologisch en 

sociaal duurzame economische activiteiten 

Or. en 

 

Amendement  342 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Gebruik van de criteria voor ecologisch 

duurzame economische activiteiten 

Gebruik van de criteria voor ecologisch en 

sociaal duurzame economische activiteiten 
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Or. en 

 

Amendement  343 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten passen de in artikel 3 

voor het bepalen van ecologisch duurzame 

economische activiteiten vastgelegde 

criteria toe met het oog op maatregelen tot 

vaststelling van vereisten voor 

marktspelers ten aanzien van financiële 

producten of bedrijfsobligaties die als 

"ecologisch duurzaam" in de markt 

worden gezet. 

1. De lidstaten passen de in artikel 3 

voor het bepalen van ecologisch duurzame 

economische activiteiten vastgelegde 

criteria toe, alsook de in artikel 3 bis voor 

het bepalen van ecologisch schadelijke 

economische activiteiten vastgelegde 

criteria, met het oog op maatregelen tot 

vaststelling van vereisten voor 

marktspelers ten aanzien van financiële 

producten of bedrijfsobligaties. 

Or. en 

 

Amendement  344 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten passen de in artikel 3 

voor het bepalen van ecologisch duurzame 

economische activiteiten vastgelegde 

criteria toe met het oog op maatregelen tot 

vaststelling van vereisten voor 

marktspelers ten aanzien van financiële 

producten of bedrijfsobligaties die als 

"ecologisch duurzaam" in de markt worden 

gezet. 

1. De lidstaten passen de in artikel 3 

voor het bepalen van duurzame activiteiten 

vastgelegde criteria toe met het oog op 

maatregelen tot vaststelling van vereisten 

voor marktspelers ten aanzien van 

financiële producten of bedrijfsobligaties 

die als "duurzaam" in de markt worden 

gezet. 

Or. en 
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Amendement  345 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten passen de in artikel 3 

voor het bepalen van ecologisch duurzame 

economische activiteiten vastgelegde 

criteria toe met het oog op maatregelen tot 

vaststelling van vereisten voor 

marktspelers ten aanzien van financiële 

producten of bedrijfsobligaties die als 

"ecologisch duurzaam" in de markt 

worden gezet. 

1. De lidstaten passen de in artikel 3 

voor het bepalen van ecologisch en sociaal 

duurzame economische activiteiten 

vastgelegde criteria toe met het oog op 

maatregelen tot vaststelling van vereisten 

voor marktspelers ten aanzien van 

financiële producten of bedrijfsobligaties. 

Or. en 

 

Amendement  346 

Elena Gentile 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten passen de in artikel 3 

voor het bepalen van ecologisch duurzame 

economische activiteiten vastgelegde 

criteria toe met het oog op maatregelen tot 

vaststelling van vereisten voor 

marktspelers ten aanzien van financiële 

producten of bedrijfsobligaties die als 

"ecologisch duurzaam" in de markt 

worden gezet. 

1. De lidstaten passen de in artikel 3 

voor het bepalen van ecologisch en sociaal 

duurzame economische activiteiten 

vastgelegde criteria toe met het oog op 

maatregelen tot vaststelling van 

duurzaamheidsvereisten voor marktspelers 

ten aanzien van financiële producten of 

bedrijfsobligaties. 

Or. en 

 

Amendement  347 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Voorstel voor een verordening 
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Artikel 4 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten passen de in artikel 3 

voor het bepalen van ecologisch duurzame 

economische activiteiten vastgelegde 

criteria toe met het oog op maatregelen tot 

vaststelling van vereisten voor 

marktspelers ten aanzien van financiële 

producten of bedrijfsobligaties die als 

"ecologisch duurzaam" in de markt worden 

gezet. 

1. De lidstaten passen de in artikel 3 

voor het bepalen van ecologisch of sociaal 

duurzame economische activiteiten 

vastgelegde criteria toe met het oog op 

maatregelen tot vaststelling van vereisten 

voor marktspelers ten aanzien van 

financiële producten of bedrijfsobligaties 

die als "ecologisch duurzaam" of "sociaal 

duurzaam" in de markt worden gezet. 

Or. en 

 

Amendement  348 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. De Unie en de lidstaten passen 

voorts de in artikel 3 voor het bepalen van 

ecologisch duurzame economische 

activiteiten vastgelegde criteria toe, alsook 

de in artikel 3 bis voor het bepalen van 

ecologisch schadelijke economische 

activiteiten vastgelegde criteria, met het 

oog op vereisten met betrekking tot 

openbare financiële steun door de Unie 

en de lidstaten ten behoeve van 

beleggingen, onder meer in de vorm van 

garanties, aandelen, leningen, subsidies, 

exportkredieten en overheidsopdrachten. 

De Unie en de lidstaten gebruiken 

openbare financiële steun niet voor het 

financieren van ecologisch schadelijke 

economische activiteiten. 

Or. en 
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Amendement  349 

Markus Ferber 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Financiëlemarktdeelnemers die 

financiële producten aanbieden als zijnde 

ecologisch duurzaam of als beleggingen 

met vergelijkbare kenmerken, verschaffen 

informatie over de vraag hoe en in welke 

mate de in artikel 3 voor ecologisch 

duurzame economische activiteiten 

vastgelegde criteria worden gebruikt om 

de ecologische duurzaamheid van de 

belegging te bepalen. Wanneer 

financiëlemarktdeelnemers van oordeel 

zijn dat een economische activiteit die niet 

voldoet aan de in overeenstemming met 

deze verordening vastgestelde technische 

screeningcriteria of waarvoor die 

technische screeningcriteria nog niet zijn 

vastgesteld, als ecologisch duurzaam dient 

te worden beschouwd, kunnen zij de 

Commissie daarvan in kennis stellen. 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

De informatieverschaffingsverplichtingen zijn reeds vastgelegd in de verordening betreffende 

informatieverschaffing in verband met duurzame beleggingen en duurzaamheidsrisico's en tot 

wijziging van Richtlijn (EU) 2016/2341, en mogen hier niet worden herhaald. 

 

Amendement  350 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Financiëlemarktdeelnemers die 

financiële producten aanbieden als zijnde 

2. Financiëlemarktdeelnemers die 

financiële producten aanbieden als zijnde 
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ecologisch duurzaam of als beleggingen 

met vergelijkbare kenmerken, verschaffen 
informatie over de vraag hoe en in welke 

mate de in artikel 3 voor ecologisch 

duurzame economische activiteiten 

vastgelegde criteria worden gebruikt om de 

ecologische duurzaamheid van de 

belegging te bepalen. Wanneer 

financiëlemarktdeelnemers van oordeel 

zijn dat een economische activiteit die niet 

voldoet aan de in overeenstemming met 

deze verordening vastgestelde technische 

screeningcriteria of waarvoor die 

technische screeningcriteria nog niet zijn 

vastgesteld, als ecologisch duurzaam dient 

te worden beschouwd, kunnen zij de 

Commissie daarvan in kennis stellen. 

duurzame beleggingen, kunnen ervoor 

kiezen informatie te verschaffen over de 

vraag hoe en in welke mate de in artikel 3 

voor duurzame activiteiten vastgelegde 

criteria worden gebruikt om de 

duurzaamheid van de belegging te bepalen. 

Or. en 

 

Amendement  351 

Sirpa Pietikäinen 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Financiëlemarktdeelnemers die 

financiële producten aanbieden als zijnde 

ecologisch duurzaam of als beleggingen 

met vergelijkbare kenmerken, verschaffen 

informatie over de vraag hoe en in welke 

mate de in artikel 3 voor ecologisch 

duurzame economische activiteiten 

vastgelegde criteria worden gebruikt om 

de ecologische duurzaamheid van de 

belegging te bepalen. Wanneer 

financiëlemarktdeelnemers van oordeel 

zijn dat een economische activiteit die niet 

voldoet aan de in overeenstemming met 

deze verordening vastgestelde technische 

screeningcriteria of waarvoor die 

technische screeningcriteria nog niet zijn 

vastgesteld, als ecologisch duurzaam dient 

2. Financiëlemarktdeelnemers die 

financiële producten aanbieden verschaffen 

informatie over de vraag of de producten 

die zij aanbieden als ecologisch duurzame 

beleggingen kunnen worden 

gekwalificeerd overeenkomstig de in 

artikel 3 vastgelegde criteria, of als 

beleggingen met een negatief milieueffect 

overeenkomstig de in artikel 3 bis 

vastgelegde criteria. Wanneer 

financiëlemarktdeelnemers van oordeel 

zijn dat een economische activiteit 

waarvoor technische screeningcriteria nog 

niet zijn vastgesteld, als ecologisch 

duurzaam dient te worden beschouwd, 

stellen zij de Commissie daarvan in kennis. 

Financiëlemarktdeelnemers dienen geen 

financiële producten aan te bieden als 
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te worden beschouwd, kunnen zij de 

Commissie daarvan in kennis stellen. 
zijnde ecologisch duurzame beleggingen 

of als beleggingen met vergelijkbare 

kenmerken indien die producten niet als 

ecologisch duurzaam kunnen worden 

gekwalificeerd. 

De verstrekte informatie dient door een 

onafhankelijke auditor te worden 

geverifieerd teneinde de juistheid ervan te 

waarborgen zoals bepaald in artikel 4 bis. 

Or. en 

 

Amendement  352 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Financiëlemarktdeelnemers die 

financiële producten aanbieden als zijnde 

ecologisch duurzaam of als beleggingen 

met vergelijkbare kenmerken, verschaffen 

informatie over de vraag hoe en in welke 

mate de in artikel 3 voor ecologisch 

duurzame economische activiteiten 

vastgelegde criteria worden gebruikt om 

de ecologische duurzaamheid van de 

belegging te bepalen. Wanneer 

financiëlemarktdeelnemers van oordeel 

zijn dat een economische activiteit die niet 

voldoet aan de in overeenstemming met 

deze verordening vastgestelde technische 

screeningcriteria of waarvoor die 

technische screeningcriteria nog niet zijn 

vastgesteld, als ecologisch duurzaam dient 

te worden beschouwd, kunnen zij de 

Commissie daarvan in kennis stellen. 

2. Financiëlemarktdeelnemers die 

financiële producten aanbieden verschaffen 

informatie voor het bepalen van de mate 

van ecologische en sociale duurzaamheid 

van die producten overeenkomstig de in 

artikel 3 vastgelegde criteria. Wanneer 

financiëlemarktdeelnemers van oordeel 

zijn dat een economische activiteit die niet 

voldoet aan de in overeenstemming met 

deze verordening vastgestelde technische 

screeningcriteria of waarvoor die 

technische screeningcriteria nog niet zijn 

vastgesteld, als ecologisch en sociaal 

duurzaam dient te worden beschouwd, 

stellen zij de Commissie daarvan in kennis. 

Financiëlemarktdeelnemers dienen geen 

financiële producten aan te bieden als 

zijnde ecologisch of sociaal duurzame 

beleggingen of als beleggingen met 

vergelijkbare kenmerken indien die 

producten niet als ecologisch of sociaal 

duurzaam kunnen worden gekwalificeerd. 

Or. en 
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Amendement  353 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Financiëlemarktdeelnemers die 

financiële producten aanbieden als zijnde 

ecologisch duurzaam of als beleggingen 

met vergelijkbare kenmerken, verschaffen 

informatie over de vraag hoe en in welke 

mate de in artikel 3 voor ecologisch 

duurzame economische activiteiten 

vastgelegde criteria worden gebruikt om 

de ecologische duurzaamheid van de 

belegging te bepalen. Wanneer 

financiëlemarktdeelnemers van oordeel 

zijn dat een economische activiteit die niet 

voldoet aan de in overeenstemming met 

deze verordening vastgestelde technische 

screeningcriteria of waarvoor die 

technische screeningcriteria nog niet zijn 

vastgesteld, als ecologisch duurzaam dient 

te worden beschouwd, kunnen zij de 

Commissie daarvan in kennis stellen. 

2. Financiëlemarktdeelnemers die 

financiële producten aanbieden, 

verschaffen informatie over de vraag hoe 

de in artikel 3 voor ecologisch duurzame 

economische activiteiten vastgelegde 

criteria, alsook de in artikel 3 bis voor 

ecologisch schadelijke economische 

activiteiten vastgelegde criteria, van 

toepassing zijn op een financieel product. 

Wanneer financiëlemarktdeelnemers van 

oordeel zijn dat een economische activiteit 

die niet voldoet aan de in overeenstemming 

met deze verordening vastgestelde 

technische screeningcriteria of waarvoor 

die technische screeningcriteria nog niet 

zijn vastgesteld, als ecologisch duurzaam 

dient te worden beschouwd, kunnen zij de 

Commissie daarvan in kennis stellen. 

Or. en 

 

Amendement  354 

Elena Gentile 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Financiëlemarktdeelnemers die 

financiële producten aanbieden als zijnde 

ecologisch duurzaam of als beleggingen 

met vergelijkbare kenmerken, verschaffen 

informatie over de vraag hoe en in welke 

mate de in artikel 3 voor ecologisch 

duurzame economische activiteiten 

vastgelegde criteria worden gebruikt om de 

2. Financiëlemarktdeelnemers die 

financiële producten aanbieden als zijnde 

ecologisch duurzaam of als beleggingen 

met vergelijkbare kenmerken, verschaffen 

informatie over de vraag hoe en in welke 

mate de in artikel 3 voor ecologisch 

duurzame economische activiteiten 

vastgelegde criteria worden gebruikt om de 
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ecologische duurzaamheid van de 

belegging te bepalen. Wanneer 

financiëlemarktdeelnemers van oordeel 

zijn dat een economische activiteit die niet 

voldoet aan de in overeenstemming met 

deze verordening vastgestelde technische 

screeningcriteria of waarvoor die 

technische screeningcriteria nog niet zijn 

vastgesteld, als ecologisch duurzaam dient 

te worden beschouwd, kunnen zij de 

Commissie daarvan in kennis stellen. 

ecologische duurzaamheid van de 

belegging te bepalen. Wanneer 

financiëlemarktdeelnemers van oordeel 

zijn dat een economische activiteit 

waarvoor technische screeningcriteria nog 

niet zijn vastgesteld, als ecologisch 

duurzaam dient te worden beschouwd, 

stellen zij de Commissie daarvan in kennis. 

Financiëlemarktdeelnemers dienen geen 

financiële producten aan te bieden als 

zijnde ecologisch duurzame beleggingen 

met vergelijkbare kenmerken indien die 

producten niet als ecologisch duurzaam 

kunnen worden gekwalificeerd. 

Or. en 

 

Amendement  355 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Financiëlemarktdeelnemers die 

financiële producten aanbieden als zijnde 

ecologisch duurzaam of als beleggingen 

met vergelijkbare kenmerken, verschaffen 

informatie over de vraag hoe en in welke 

mate de in artikel 3 voor ecologisch 

duurzame economische activiteiten 

vastgelegde criteria worden gebruikt om de 

ecologische duurzaamheid van de 

belegging te bepalen. Wanneer 

financiëlemarktdeelnemers van oordeel 

zijn dat een economische activiteit die niet 

voldoet aan de in overeenstemming met 

deze verordening vastgestelde technische 

screeningcriteria of waarvoor die 

technische screeningcriteria nog niet zijn 

vastgesteld, als ecologisch duurzaam dient 

te worden beschouwd, kunnen zij de 

Commissie daarvan in kennis stellen. 

2. Financiëlemarktdeelnemers die 

financiële producten aanbieden als zijnde 

ecologisch duurzaam of als beleggingen 

met vergelijkbare kenmerken, verschaffen 

informatie over de vraag hoe en in welke 

mate de in artikel 3 voor ecologisch 

duurzame economische activiteiten 

vastgelegde criteria worden gebruikt om de 

ecologische duurzaamheid van de 

belegging te bepalen. Wanneer 

financiëlemarktdeelnemers of andere 

actoren van oordeel zijn dat een 

economische activiteit onterecht wel of 

niet als zijnde conform de in 

overeenstemming met deze verordening 

vastgestelde technische screeningcriteria 

wordt beschouwd, of dat die technische 

screeningcriteria nog niet voor de 

betreffende activiteit zijn vastgesteld, 
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kunnen zij de Commissie daarvan in kennis 

stellen. 

Or. en 

 

Amendement  356 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Financiëlemarktdeelnemers die 

financiële producten aanbieden als zijnde 

ecologisch duurzaam of als beleggingen 

met vergelijkbare kenmerken, verschaffen 

informatie over de vraag hoe en in welke 

mate de in artikel 3 voor ecologisch 

duurzame economische activiteiten 

vastgelegde criteria worden gebruikt om de 

ecologische duurzaamheid van de 

belegging te bepalen. Wanneer 

financiëlemarktdeelnemers van oordeel 

zijn dat een economische activiteit die niet 

voldoet aan de in overeenstemming met 

deze verordening vastgestelde technische 

screeningcriteria of waarvoor die 

technische screeningcriteria nog niet zijn 

vastgesteld, als ecologisch duurzaam dient 

te worden beschouwd, kunnen zij de 

Commissie daarvan in kennis stellen. 

2. Financiëlemarktdeelnemers die 

financiële producten aanbieden als zijnde 

ecologisch duurzaam of als beleggingen 

met vergelijkbare kenmerken, verschaffen 

informatie over de vraag hoe en in welke 

mate de in artikel 3 voor ecologisch 

duurzame economische activiteiten 

vastgelegde criteria worden gebruikt om de 

ecologische duurzaamheid van de 

belegging te bepalen. Wanneer 

financiëlemarktdeelnemers van oordeel 

zijn dat een economische activiteit die niet 

voldoet aan de in overeenstemming met 

deze verordening vastgestelde technische 

screeningcriteria of waarvoor die 

technische screeningcriteria nog niet zijn 

vastgesteld, als ecologisch duurzaam dient 

te worden beschouwd, kunnen zij de 

Commissie daarvan in kennis stellen. In 

voorkomend geval stelt de Commissie het 

platform voor duurzame financiering in 

kennis van dergelijke verzoeken door 

financiëlemarktdeelnemers. 

Or. en 

 

Amendement  357 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Financiëlemarktdeelnemers die 

financiële producten aanbieden als zijnde 

ecologisch duurzaam of als beleggingen 

met vergelijkbare kenmerken, verschaffen 

informatie over de vraag hoe en in welke 

mate de in artikel 3 voor ecologisch 

duurzame economische activiteiten 

vastgelegde criteria worden gebruikt om de 

ecologische duurzaamheid van de 

belegging te bepalen. Wanneer 

financiëlemarktdeelnemers van oordeel 

zijn dat een economische activiteit die niet 

voldoet aan de in overeenstemming met 

deze verordening vastgestelde technische 

screeningcriteria of waarvoor die 

technische screeningcriteria nog niet zijn 

vastgesteld, als ecologisch duurzaam dient 

te worden beschouwd, kunnen zij de 

Commissie daarvan in kennis stellen. 

2. Financiëlemarktdeelnemers die 

financiële producten aanbieden als zijnde 

ecologisch duurzaam of als beleggingen 

met vergelijkbare kenmerken, verschaffen 

informatie over de vraag hoe en in welke 

mate de in artikel 3 voor ecologisch 

duurzame economische activiteiten 

vastgelegde criteria worden gebruikt om de 

ecologische duurzaamheid van de 

belegging te bepalen. Wanneer 

financiëlemarktdeelnemers van oordeel 

zijn dat een economische activiteit die niet 

voldoet aan de in overeenstemming met 

deze verordening vastgestelde technische 

screeningcriteria of waarvoor die 

technische screeningcriteria nog niet zijn 

vastgesteld, als ecologisch duurzaam dient 

te worden beschouwd, kunnen zij de 

Commissie daarvan in kennis stellen. De 

Commissie moet deze informatie 

vervolgens onmiddellijk bezorgen aan het 

platform voor duurzame financiering. 

Or. fr 

Amendement  358 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Financiëlemarktdeelnemers die 

financiële producten aanbieden als zijnde 

ecologisch duurzaam of als beleggingen 

met vergelijkbare kenmerken, verschaffen 

informatie over de vraag hoe en in welke 

mate de in artikel 3 voor ecologisch 

duurzame economische activiteiten 

vastgelegde criteria worden gebruikt om de 

ecologische duurzaamheid van de 

belegging te bepalen. Wanneer 

financiëlemarktdeelnemers van oordeel 

zijn dat een economische activiteit die niet 

2. Financiëlemarktdeelnemers die 

financiële producten aanbieden als zijnde 

ecologisch of sociaal duurzaam of als 

beleggingen met vergelijkbare kenmerken, 

verschaffen informatie over de vraag hoe 

en in welke mate de in artikel 3 voor 

ecologisch duurzame economische 

activiteiten vastgelegde criteria, alsook de 

in artikel 3 bis voor sociaal duurzame 

economische activiteiten vastgelegde 

criteria, worden gebruikt om de 

duurzaamheid van de belegging te bepalen. 
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voldoet aan de in overeenstemming met 

deze verordening vastgestelde technische 

screeningcriteria of waarvoor die 

technische screeningcriteria nog niet zijn 

vastgesteld, als ecologisch duurzaam dient 

te worden beschouwd, kunnen zij de 

Commissie daarvan in kennis stellen. 

Wanneer financiëlemarktdeelnemers van 

oordeel zijn dat een economische activiteit 

die niet voldoet aan de in overeenstemming 

met deze verordening vastgestelde 

technische screeningcriteria of waarvoor 

die technische screeningcriteria nog niet 

zijn vastgesteld, als ecologisch duurzaam 

of sociaal duurzaam dient te worden 

beschouwd, kunnen zij de Commissie 

daarvan in kennis stellen. 

Or. en 

 

Amendement  359 

Kay Swinburne 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Financiëlemarktdeelnemers die 

financiële producten aanbieden als zijnde 

ecologisch duurzaam of als beleggingen 

met vergelijkbare kenmerken, verschaffen 

informatie over de vraag hoe en in welke 

mate de in artikel 3 voor ecologisch 

duurzame economische activiteiten 

vastgelegde criteria worden gebruikt om de 

ecologische duurzaamheid van de 

belegging te bepalen. Wanneer 

financiëlemarktdeelnemers van oordeel 

zijn dat een economische activiteit die niet 

voldoet aan de in overeenstemming met 

deze verordening vastgestelde technische 

screeningcriteria of waarvoor die 

technische screeningcriteria nog niet zijn 

vastgesteld, als ecologisch duurzaam dient 

te worden beschouwd, kunnen zij de 

Commissie daarvan in kennis stellen. 

2. Financiëlemarktdeelnemers die 

financiële producten of bedrijfsobligaties 

aanbieden als zijnde ecologisch duurzaam 

of als beleggingen met vergelijkbare 

kenmerken, verschaffen informatie over de 

vraag hoe en in welke mate de in artikel 3 

voor ecologisch duurzame economische 

activiteiten vastgelegde criteria worden 

gebruikt om de ecologische duurzaamheid 

van de belegging te bepalen. Wanneer 

financiëlemarktdeelnemers van oordeel 

zijn dat een economische activiteit die niet 

voldoet aan de in overeenstemming met 

deze verordening vastgestelde technische 

screeningcriteria of waarvoor die 

technische screeningcriteria nog niet zijn 

vastgesteld, als ecologisch duurzaam dient 

te worden beschouwd, kunnen zij de 

Commissie daarvan in kennis stellen. 

Or. en 

 

Amendement  360 
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Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Financiëlemarktdeelnemers die 

financiële producten aanbieden als zijnde 

ecologisch duurzaam of als beleggingen 

met vergelijkbare kenmerken, verschaffen 

informatie over de vraag hoe en in welke 

mate de in artikel 3 voor ecologisch 

duurzame economische activiteiten 

vastgelegde criteria worden gebruikt om de 

ecologische duurzaamheid van de 

belegging te bepalen. Wanneer 

financiëlemarktdeelnemers van oordeel 

zijn dat een economische activiteit die niet 

voldoet aan de in overeenstemming met 

deze verordening vastgestelde technische 

screeningcriteria of waarvoor die 

technische screeningcriteria nog niet zijn 

vastgesteld, als ecologisch duurzaam dient 

te worden beschouwd, kunnen zij de 

Commissie daarvan in kennis stellen. 

2. Financiëlemarktdeelnemers die 

financiële producten aanbieden en op de 

markt brengen als zijnde ecologisch 

duurzaam of als beleggingen met 

vergelijkbare kenmerken, verschaffen 

informatie over de vraag hoe en in welke 

mate de in artikel 3 voor ecologisch 

duurzame economische activiteiten 

vastgelegde criteria worden gebruikt om de 

ecologische duurzaamheid van de 

belegging te bepalen. Wanneer 

financiëlemarktdeelnemers van oordeel 

zijn dat een economische activiteit die niet 

voldoet aan de in overeenstemming met 

deze verordening vastgestelde technische 

screeningcriteria of waarvoor die 

technische screeningcriteria nog niet zijn 

vastgesteld, als ecologisch duurzaam dient 

te worden beschouwd, kunnen zij de 

Commissie daarvan in kennis stellen. 

Or. en 

 

Amendement  361 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. De 

informatieverschaffingsverplichtingen die 

zijn vereist uit hoofde van [voorstel voor 

een verordening van de Commissie 

betreffende informatieverschaffing in 

verband met duurzame beleggingen en 

duurzaamheidsrisico's en tot wijziging 
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van Richtlijn (EU) 2016/2341], maken 

geen deel uit van deze verordening. 

Or. en 

 

Amendement  362 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De informatieverschaffingsverplichtingen 

die zijn vereist uit hoofde van [PB: 

Verwijzing invoegen naar de verordening 

betreffende informatieverschaffing in 

verband met duurzame beleggingen en 

duurzaamheidsrisico's en tot wijziging 

van Richtlijn (EU) 2016/2341], maken 

geen deel uit van deze verordening. 

Or. en 

 

Amendement  363 

Sirpa Pietikäinen 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. De financiëlemarktdeelnemer 

dient gebruik te maken van de diensten 

van een derde partij die hiertoe uit hoofde 

van artikel 4 bis is gemachtigd om te 

controleren of financiële producten 

voldoen aan de in artikel 3 vastgestelde 

criteria voor ecologisch duurzame 

economische activiteiten. Het gebruik van 

dergelijke diensten doet evenwel 

hoegenaamd niets af aan de 

aansprakelijkheid van de 
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financiëlemarktdeelnemer inzake zijn 

wettelijke verplichtingen uit hoofde van 

deze verordening. Indien de 

financiëlemarktdeelnemer gebruik maakt 

van de diensten van een derde partij die 

hiertoe uit hoofde van artikel 4 bis is 

gemachtigd om te controleren of een 

financieel product voldoet aan de in dat 

artikel vastgestelde criteria, omvat de uit 

hoofde van artikel 4, lid 2, te verschaffen 

informatie een verklaring dat de naleving 

van de criteria voor ecologisch duurzame 

economische activiteiten door die 

gemachtigde derde partij is bevestigd. 

Deze kennisgeving omvat de naam van de 

gemachtigde derde partij en haar 

vestigingsplaats. 

Or. en 

 

Amendement  364 

Bas Eickhout 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Financiëlemarktdeelnemers 

dienen gebruik te maken van de diensten 

van een derde partij die hiertoe uit hoofde 

van artikel 4 bis is gemachtigd om de 

naleving van de in lid 2 bedoelde vereisten 

te controleren. Kredietinstellingen dienen 

gebruik te maken van de diensten van een 

derde partij die hiertoe uit hoofde van 

artikel 4 bis is gemachtigd om de naleving 

van de in lid 2 bis bedoelde vereisten te 

controleren. 

 Onverminderd de eerste alinea doet het 

gebruik van dergelijke diensten 

hoegenaamd niets af aan de 

aansprakelijkheid van de 

financiëlemarktdeelnemer inzake zijn 

wettelijke verplichtingen uit hoofde van 
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deze verordening. De in de artikel 4, 

leden 2 en 2 bis bedoelde 

informatieverschaffingsverplichting 

omvat een verklaring dat de naleving van 

de in deze leden genoemde vereisten door 

die gemachtigde derde partij is bevestigd. 

Deze kennisgeving omvat de naam van de 

gemachtigde derde partij en haar 

vestigingsplaats. 

Or. en 

 

Amendement  365 

Barbara Kappel 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. De financiëlemarktdeelnemer die 

financiële producten aanbiedt als zijnde 

ecologisch duurzaam of als beleggingen 

met vergelijkbare kenmerken, is niet 

verantwoordelijk voor de onjuiste 

beoordeling van de ecologische 

duurzaamheid van een belegging indien 

deze beoordeling in overeenstemming met 

de bekendgemaakte criteria is uitgevoerd. 

De financiëlemarktdeelnemer is niet 

verplicht om de door ondernemingen 

bekendgemaakte informatie inzake hun 

economische activiteiten te controleren, 

maar mag deze informatie wel gebruiken 

ter beoordeling van de ecologische 

duurzaamheid van de belegging. 

Or. en 

 

Amendement  366 

Herbert Dorfmann 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Bedrijven zijn verantwoordelijk 

voor de certificering van hun specifieke 

economische activiteiten op basis van de 

in lid 2 bedoelde gedelegeerde handeling. 

Or. en 

 

Amendement  367 

Costas Mavrides 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Bedrijven zijn verantwoordelijk 

voor de certificering van hun specifieke 

economische activiteiten op basis van de 

in lid 2 bedoelde gedelegeerde handeling. 

Or. en 

 

Amendement  368 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. De Commissie stelt het platform 

voor duurzame financiering onverwijld in 

kennis van verzoeken door 

financiëlemarktdeelnemers. 

Or. en 

 

Amendement  369 

Markus Ferber 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De Commissie stelt in 

overeenstemming met artikel 16 

gedelegeerde handelingen vast tot 

aanvulling van lid 2 om nader aan te 

geven welke informatie vereist is om aan 

dat lid te voldoen, rekening houdende met 

de in overeenstemming met deze 

verordening vastgestelde technische 

screeningcriteria. Die informatie stelt 

beleggers in staat om het volgende te 

bepalen: 

Schrappen 

(a) het percentage van deelnemingen 

in ondernemingen die ecologisch 

duurzame economische activiteiten 

verrichten; 

 

(b) het aandeel van de belegging 

waarmee ecologisch duurzame 

economische activiteiten worden 

gefinancierd, uitgedrukt als percentage 

van alle economische activiteiten. 

 

Or. en 

 

Amendement  370 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 3 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De Commissie stelt in 

overeenstemming met artikel 16 

gedelegeerde handelingen vast tot 

aanvulling van lid 2 om nader aan te geven 

welke informatie vereist is om aan dat lid 

te voldoen, rekening houdende met de in 

overeenstemming met deze verordening 

vastgestelde technische screeningcriteria. 

3. De Commissie stelt in 

overeenstemming met artikel 16 

gedelegeerde handelingen vast tot 

aanvulling van lid 2 om nader aan te geven 

welke informatie vereist is om aan dat lid 

te voldoen, rekening houdende met de 

beschikbaarheid van relevante informatie 

en de in overeenstemming met deze 
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Die informatie stelt beleggers in staat om 

het volgende te bepalen: 

verordening vastgestelde technische 

screeningcriteria. Die informatie stelt 

beleggers in staat om het volgende te 

bepalen: 

Or. en 

 

Amendement  371 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 3 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De Commissie stelt in 

overeenstemming met artikel 16 

gedelegeerde handelingen vast tot 

aanvulling van lid 2 om nader aan te geven 

welke informatie vereist is om aan dat lid 

te voldoen, rekening houdende met de in 

overeenstemming met deze verordening 

vastgestelde technische screeningcriteria. 

Die informatie stelt beleggers in staat om 

het volgende te bepalen: 

3. De Commissie stelt in 

overeenstemming met artikel 16 

gedelegeerde handelingen vast tot 

aanvulling van lid 2 om nader aan te geven 

welke informatie vereist is om aan dat lid 

te voldoen, rekening houdende met de in 

overeenstemming met deze verordening 

vastgestelde technische screeningcriteria. 

Die informatie stelt beleggers mogelijk in 

staat om het volgende te bepalen: 

Or. en 

 

Amendement  372 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 3 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) het percentage van deelnemingen in 

ondernemingen die ecologisch duurzame 

economische activiteiten verrichten; 

(a) het percentage van deelnemingen in 

ondernemingen die duurzame activiteiten 

verrichten; 

Or. en 
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Amendement  373 

Elena Gentile 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 3 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) het percentage van deelnemingen in 

ondernemingen die ecologisch duurzame 

economische activiteiten verrichten; 

(a) het percentage van deelnemingen in 

ondernemingen die ecologisch en sociaal 

duurzame economische activiteiten 

verrichten; 

Or. en 

 

Amendement  374 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 3 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) het percentage van deelnemingen in 

ondernemingen die ecologisch duurzame 

economische activiteiten verrichten; 

(a) het percentage van deelnemingen in 

ondernemingen die ecologisch en sociaal 

duurzame economische activiteiten 

verrichten; 

Or. en 

 

Amendement  375 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 3 – letter a bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (a bis) het percentage van deelnemingen 

in ondernemingen die ecologisch 

schadelijke economische activiteiten 

verrichten; 

Or. en 
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Amendement  376 

Barbara Kappel 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 3 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) het aandeel van de belegging 

waarmee ecologisch duurzame 

economische activiteiten worden 

gefinancierd, uitgedrukt als percentage 

van alle economische activiteiten. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  377 

Costas Mavrides 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 3 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) het aandeel van de belegging 

waarmee ecologisch duurzame 

economische activiteiten worden 

gefinancierd, uitgedrukt als percentage 

van alle economische activiteiten. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  378 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 3 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) het aandeel van de belegging 

waarmee ecologisch duurzame 

(b) het aandeel van de belegging 

waarmee duurzame activiteiten worden 
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economische activiteiten worden 

gefinancierd, uitgedrukt als percentage van 

alle economische activiteiten. 

gefinancierd, uitgedrukt als percentage van 

alle economische activiteiten. 

Or. en 

 

Amendement  379 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 3 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) het aandeel van de belegging 

waarmee ecologisch duurzame 

economische activiteiten worden 

gefinancierd, uitgedrukt als percentage van 

alle economische activiteiten. 

(b) het aandeel van de belegging 

waarmee ecologisch en sociaal duurzame 

economische activiteiten worden 

gefinancierd, uitgedrukt als percentage van 

alle economische activiteiten. 

Or. en 

 

Amendement  380 

Elena Gentile 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 3 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) het aandeel van de belegging 

waarmee ecologisch duurzame 

economische activiteiten worden 

gefinancierd, uitgedrukt als percentage van 

alle economische activiteiten. 

(b) het aandeel van de belegging 

waarmee ecologisch en sociaal duurzame 

economische activiteiten worden 

gefinancierd, uitgedrukt als percentage van 

alle economische activiteiten. 

Or. en 

 

Amendement  381 

Costas Mavrides 

 

Voorstel voor een verordening 
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Artikel 4 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De lidstaten houden in nauwe 

samenwerking met de relevante ESA 

toezicht op de informatie als bedoeld in de 

leden 2 en 2 bis. Na bekendmaking van 

die informatie geven de 

financiëlemarktdeelnemers de informatie 

door aan de relevante nationale bevoegde 

autoriteit die de informatie vervolgens 

onverwijld aan de relevante ESA 

doorgeeft. Wanneer de relevante 

nationale bevoegde autoriteit of de 

relevante ESA het niet eens is met de 

gerapporteerde informatie als bedoeld in 

de leden 2 en 2 bis, evalueren en 

corrigeren de financiëlemarktdeelnemers 

de bekendgemaakte informatie. 

Or. en 

 

Amendement  382 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 3 – letter b bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (b bis) het aandeel van de belegging 

waarmee ecologisch schadelijke 

economische activiteiten worden 

gefinancierd, uitgedrukt als percentage 

van alle economische activiteiten. 

Or. en 

 

Amendement  383 

Markus Ferber 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 4 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De Commissie stelt de 

gedelegeerde handeling overeenkomstig 

lid 3 uiterlijk 31 december 2019 vast, om 

ervoor te zorgen dat deze per 1 juli 2020 

van toepassing wordt. De Commissie kan 

die gedelegeerde handeling wijzigen, met 

name in het licht van wijzigingen van de 

gedelegeerde handelingen die in 

overeenstemming met artikel 6, lid 2, 

artikel 7, lid 2, artikel 8, lid 2, artikel 9, lid 

2, artikel 10, lid 2, en artikel 11, lid 2, zijn 

vastgesteld. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  384 

Bas Eickhout 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 4 bis 

 Controle door derde partijen van 

ecologisch duurzame beleggingen 

 Een in artikel 4, lid 2 ter, bedoelde derde 

partij wordt door de ESMA gemachtigd 

tot het beoordelen of financiële producten 

voldoen aan de in de artikelen 3 en 3 bis 

vastgestelde criteria, mits aan de volgende 

voorwaarden is voldaan:  

 (a) de derde partij is een in de Unie 

gevestigde rechtspersoon;  

 (b) de derde partij brengt de 

financiëlemarktdeelnemers waarvoor zij 

de financiële producten beoordeelt, alleen 

niet-discriminerende en op kosten 

gebaseerde vergoedingen in rekening. De 

vergoedingen variëren niet op basis van, 

of in correlatie met de resultaten van de 
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beoordeling. De prijzen en tarieven die 

met deze beoordelingsdiensten 

samengaan, worden per verstrekte dienst 

openbaar bekendgemaakt, met inbegrip 

van de kortingen en de voorwaarden 

waaraan moet worden voldaan om voor 

deze kortingen in aanmerking te komen. 

De derde partij biedt (potentiële) cliënten 

de mogelijkheid om specifieke diensten 

afzonderlijk af te nemen;  

 (c) het verrichten van andere 

activiteiten door de derde partij doet niet 

af aan de objectiviteit of integriteit van 

haar beoordeling;  

 (d) de derde partij kan aantonen over 

voldoende financieel vermogen te 

beschikken om de diensten 

ononderbroken te blijven leveren, zonder 

dat de objectiviteit of integriteit van haar 

beoordelingen in het geding komt; 

  (e) de derde partij of een verbonden 

entiteit als bedoeld in lid 9, onder b), van 

de internationale boekhoudnorm 24 

("informatieverschaffing over verbonden 

partijen") in de bijlage bij Verordening 

(EG) nr. 1126/2008 van de Commissie, 

levert geen advies-, audit- of 

gelijkwaardige diensten, in welke vorm 

dan ook, aan financiëlemarktdeelnemers 

die betrokken zijn bij de ontwikkeling, het 

op de markt brengen, de distributie of de 

verkoop van het desbetreffende financiële 

product; 

 (f) de derde partij neemt erkende 

gedragscodes op het gebied van corporate 

governance en de beginselen van 

deugdelijke corporate governance in acht; 

 (g) de leden van het leidinggevend 

orgaan van de derde partij, als bepaald in 

punt 36 van artikel 4, lid 1, MiFiD II, 

beschikken over beroepskwalificaties, 

opleiding, kennis en ervaring die 

toereikend zijn voor hun rol als derde 

partij, alsook over een goede reputatie en 

integriteit; 
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 (h) het leidinggevend orgaan van de 

derde partij bestaat uit ten minste één 

derde onafhankelijke leden, maar niet 

minder dan twee in aantal; 

 (i) de derde partij treft alle 

noodzakelijke maatregelen om erop toe te 

zien dat de controle van de naleving van 

de in de artikelen 3 en 3 bis vastgestelde 

criteria niet gehinderd wordt door 

bestaande of potentiële 

belangenconflicten of door zakelijke 

relaties waarbij de derde partij is 

betrokken, dan wel haar 

moedermaatschappij, de uiteindelijke 

moedermaatschappij, of een andere 

verbonden entiteit, haar aandeelhouders, 

leden of leidinggevenden, dan wel 

werknemers of andere natuurlijke 

personen waarvan de diensten ter 

beschikking of onder het beheer van de 

derde partij worden gesteld. Daartoe dient 

de derde partij een effectief systeem voor 

interne controle op de uitvoering van de 

beleidsmaatregelen en procedures ter 

constatering en voorkoming van 

mogelijke belangenconflicten op te zetten, 

in stand te houden, te handhaven en te 

documenteren. Indien potentiële of 

bestaande belangenconflicten worden 

geconstateerd, worden deze verholpen of 

beperkt en onverwijld meegedeeld. De 

derde partij dient toereikende procedures 

en processen in te richten, te 

onderhouden, te handhaven en te 

documenteren teneinde de objectiviteit te 

waarborgen van de beoordeling van de in 

de artikelen 3 en 3 bis bedoelde criteria. 

De derde partij monitort en toetst die 

beleidsmaatregelen en procedures op 

gezette tijden om de effectiviteit ervan te 

evalueren en om te beoordelen of ze 

moeten worden geactualiseerd; en 

 (j) de derde partij kan aantonen dat 

zij over toereikende methodologieën, 

operationele waarborgen en interne 

processen beschikt om de beoordeling van 

de naleving van de in de artikelen 3 en 
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3 bis bedoelde criteria te kunnen 

uitvoeren.  

 2. Een gemachtigde derde partij dient 

te allen tijde te voldoen aan de in lid 1 

vastgestelde voorwaarden voor 

machtiging. Een overeenkomstig lid 1 

gemachtigde derde partij stelt de ESMA 

onverwijld in kennis van eventuele 

wezenlijke wijzigingen ten aanzien van de 

uit hoofde van dat lid te verstrekken 

informatie, alsook van andere wijzigingen 

die redelijkerwijs geacht kunnen worden 

van invloed te zijn op de beoordeling van 

de ESMA. 

  3. De ESMA brengt de in lid 1 

bedoelde derde partij vergoedingen in 

rekening om de uitgaven in verband met 

de beoordeling van de verzoeken tot 

vergunningverlening en het 

daaropvolgende toezicht op de vervulling 

van de voorwaarden voor vergunning van 

lid 1 te dekken. 

 4. De uit hoofde van dit artikel aan 

een derde partij verleende vergunning is 

geldig voor het volledige grondgebied van 

de Unie.  

 5. De ESMA trekt de vergunning in 

indien: 

 (a) de derde partij uitdrukkelijk te 

kennen geeft geen gebruik van de 

vergunning te zullen maken; 

 (b) de derde partij de vergunning heeft 

verkregen door het afleggen van valse 

verklaringen of op een andere 

onregelmatige wijze, of; 

 (c) de ESMA van oordeel is dat de 

derde partij niet langer voldoet aan de in 

lid 1 vastgestelde voorwaarden. 

 6. De ESMA ontwikkelt ontwerpen 

van technische reguleringsnormen tot 

specificering van de informatie die 

overeenkomstig lid 1 dient te worden 

verstrekt bij het verzoek tot 

vergunningverlening aan een derde partij. 
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 De ESMA dient deze ontwerpen van 

technische reguleringsnormen uiterlijk 

[binnen twaalf maanden na de 

inwerkingtreding van deze verordening] 

bij de Commissie in. 

 7. De Commissie stelt een reglement 

inzake vergoedingen vast. In dat 

reglement wordt met name het type 

vergoedingen en de aangelegenheden 

waarvoor vergoedingen verschuldigd zijn 

bepaald, het bedrag van de vergoedingen 

en de wijze waarop zij moeten worden 

voldaan. Het bedrag van de vergoedingen 

die een derde partij in rekening worden 

gebracht dient ter dekking van alle 

administratieve kosten en moet in 

verhouding staan tot de omzet van de 

derde partij.  

 8. De Commissie is bevoegd om deze 

verordening aan te vullen door de in de 

dit lid bedoelde technische 

reguleringsnormen vast te stellen 

overeenkomstig de artikelen 10 tot en met 

14 van Verordening (EU) nr. 1095/2010. 

Or. en 

 

Amendement  385 

Sirpa Pietikäinen 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 4 bis 

 Controle door derde partijen van 

ecologisch duurzame beleggingen 

 1. Een in artikel 4, lid 2 bis, bedoelde 

derde partij wordt door de ESMA 

gemachtigd tot het beoordelen of 

financiële producten voldoen aan de in de 

artikel 3 vastgestelde criteria. De ESMA 
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verleent de vergunning indien aan de 

volgende voorwaarden is voldaan: 

 (a) de derde partij is een in de Unie 

gevestigde rechtspersoon;  

 (b) de derde partij brengt de 

financiëlemarktdeelnemers waarvoor zij 

de financiële producten beoordeelt, alleen 

niet-discriminerende en op kosten 

gebaseerde vergoedingen in rekening. De 

vergoedingen variëren niet op basis van, 

of in correlatie met de resultaten van de 

beoordeling. De prijzen en tarieven die 

met deze beoordelingsdiensten 

samengaan, worden per verstrekte dienst 

openbaar bekendgemaakt, met inbegrip 

van de kortingen en de voorwaarden 

waaraan moet worden voldaan om voor 

deze kortingen in aanmerking te komen. 

De derde partij biedt (potentiële) cliënten 

de mogelijkheid om specifieke diensten 

afzonderlijk af te nemen;  

 (c) het verrichten van andere 

activiteiten door de derde partij doet niet 

af aan de objectiviteit of integriteit van 

haar beoordeling; 

 (d) de derde partij kan aantonen over 

voldoende financieel vermogen te 

beschikken om de diensten 

ononderbroken te blijven leveren, zonder 

dat de objectiviteit of integriteit van haar 

beoordelingen in het geding komen;  

 (e) de derde partij of een verbonden 

entiteit als bedoeld in lid 9, onder b), van 

de internationale boekhoudnorm 24 

("informatieverschaffing over verbonden 

partijen") in de bijlage bij Verordening 

(EG) nr. 1126/2008 van de Commissie1 bis, 

levert geen advies-, audit- of 

gelijkwaardige diensten, in welke vorm 

dan ook, aan financiëlemarktdeelnemers 

die betrokken zijn bij de ontwikkeling, het 

op de markt brengen, de distributie of de 

verkoop van het desbetreffende financiële 

product;  
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 (f) de derde partij neemt erkende 

gedragscodes op het gebied van corporate 

governance en de beginselen van 

deugdelijke corporate governance in 

acht;  

 (g) de leden van het leidinggevend 

orgaan van de derde partij, als bepaald in 

punt 36 van artikel 4, lid 1, MiFiD II1 ter, 

beschikken over beroepskwalificaties, 

opleiding, kennis en ervaring die 

toereikend zijn voor hun rol als derde 

partij, alsook over een goede reputatie en 

integriteit; 

 (h) het leidinggevend orgaan van de 

derde partij bestaat uit ten minste één 

derde onafhankelijke leden, maar niet 

minder dan twee in aantal; 

 (i) de derde partij treft alle 

noodzakelijke maatregelen om erop toe te 

zien dat de controle van de naleving van 

de in de artikelen 3 en 3 bis vastgestelde 

criteria voor ecologisch duurzame 

economische activiteiten niet gehinderd 

wordt door bestaande of potentiële 

belangenconflicten of door zakelijke 

relaties waarbij de derde partij is 

betrokken, dan wel haar 

moedermaatschappij, de uiteindelijke 

moedermaatschappij, of een andere 

verbonden entiteit, haar aandeelhouders, 

leden of leidinggevenden, dan wel 

werknemers of andere natuurlijke 

personen waarvan de diensten ter 

beschikking of onder het beheer van de 

derde partij worden gesteld. Daartoe dient 

de derde partij een effectief systeem voor 

interne controle op de uitvoering van de 

beleidsmaatregelen en procedures ter 

constatering en voorkoming van 

mogelijke belangenconflicten op te zetten, 

in stand te houden, te handhaven en te 

documenteren. Indien potentiële of 

bestaande belangenconflicten worden 

geconstateerd, worden deze verholpen of 

beperkt en onverwijld meegedeeld. De 

derde partij dient toereikende procedures 

en processen in te richten, te 
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onderhouden, te handhaven en te 

documenteren teneinde de objectiviteit te 

waarborgen van de beoordeling van de 

criteria voor ecologisch duurzame 

economische activiteiten. De derde partij 

monitort en toetst die beleidsmaatregelen 

en procedures op gezette tijden om de 

effectiviteit ervan te evalueren en om te 

beoordelen of ze moeten worden 

geactualiseerd; en 

 (j) de derde partij kan aantonen dat 

zij over toereikende methodologieën, 

operationele waarborgen en interne 

processen beschikt om de beoordeling van 

de naleving van de in de artikelen 3 en 

3 bis bedoelde criteria voor ecologisch 

duurzame economische activiteiten te 

kunnen uitvoeren.  

 2. Een gemachtigde derde partij dient 

te allen tijde te voldoen aan de in lid 1 

vastgestelde voorwaarden voor 

machtiging. Een overeenkomstig lid 1 

gemachtigde derde partij stelt de ESMA 

onverwijld in kennis van eventuele 

wezenlijke wijzigingen ten aanzien van de 

uit hoofde van dat lid te verstrekken 

informatie, alsook van andere wijzigingen 

die redelijkerwijs geacht kunnen worden 

van invloed te zijn op de beoordeling van 

de ESMA. 

 3. De ESMA brengt de in lid 1 

bedoelde derde partij vergoedingen in 

rekening om de uitgaven in verband met 

de beoordeling van de verzoeken tot 

vergunningverlening en het 

daaropvolgende toezicht op de vervulling 

van de voorwaarden voor vergunning van 

lid 1 te dekken. 

 4. De uit hoofde van dit artikel aan 

een derde partij verleende vergunning is 

geldig voor het volledige grondgebied van 

de Unie.  

 5. De ESMA trekt de vergunning in 

indien: 
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 (a) de derde partij uitdrukkelijk te 

kennen geeft geen gebruik van de 

vergunning te zullen maken; 

 (b) de derde partij de vergunning heeft 

verkregen door het afleggen van valse 

verklaringen of op een andere 

onregelmatige wijze, of; 

 (c) de ESMA van oordeel is dat de 

derde partij niet langer voldoet aan de in 

lid 1 vastgestelde voorwaarden.  

 6. De ESMA ontwikkelt ontwerpen 

van technische reguleringsnormen tot 

specificering van de informatie die 

overeenkomstig lid 1 dient te worden 

verstrekt bij het verzoek tot 

vergunningverlening aan een derde partij. 

De ESMA dient deze ontwerpen van 

technische reguleringsnormen uiterlijk 

[binnen 12 maanden na de 

inwerkingtreding van deze verordening] 

bij de Commissie in. 

 7. De Commissie stelt een reglement 

inzake vergoedingen vast. In dat 

reglement wordt met name het type 

vergoedingen en de aangelegenheden 

waarvoor vergoedingen verschuldigd zijn 

bepaald, het bedrag van de vergoedingen 

en de wijze waarop zij moeten worden 

voldaan. Het bedrag van de vergoedingen 

die een derde partij in rekening worden 

gebracht dient ter dekking van alle 

administratieve kosten en moet in 

verhouding staan tot de omzet van de 

derde partij.  

 8. De Commissie is bevoegd deze 

verordening aan te vullen door de in dit 

lid bedoelde technische 

reguleringsnormen overeenkomstig de 

artikelen 10 tot en met 14 van 

Verordening (EU) nr. 1095/2010 vast te 

stellen. 

 _________________ 

 1 bis Verordening (EG) Nr. 1126/2008 van 

de Commissie van 3 november 2008 tot 

goedkeuring van bepaalde internationale 
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standaarden voor jaarrekeningen 

overeenkomstig Verordening (EG) 

nr. 1606/2002 van het Europees 

Parlement en de Raad (PB L 320 van 

29.11.2008, blz. 1). 

1 ter Richtlijn 2014/65/EU van het 

Europees Parlement en de Raad van 

15 mei 2014 betreffende markten voor 

financiële instrumenten en tot wijziging 

van Richtlijn 2002/92/EG en 

Richtlijn 2011/61/EU (PB L 173 van 

12.6.2014, blz. 349). 

Or. en 

 


