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Alteração 124
Fulvio Martusciello
Proposta de regulamento
Título 1
Texto da Comissão

Alteração

Proposta de
REGULAMENTO DO PARLAMENTO
EUROPEU E DO CONSELHO
relativo ao estabelecimento de um
enquadramento para promover o
investimento sustentável
(Texto relevante para efeitos do EEE)

Proposta de
REGULAMENTO DO PARLAMENTO
EUROPEU E DO CONSELHO
relativo ao estabelecimento de um
enquadramento para promover o
financiamento sustentável
(Texto relevante para efeitos do EEE)
Or. en

Alteração 125
Mireille D'Ornano
Proposta de regulamento
Considerando 1
Texto da Comissão

Alteração

(1)
O artigo 3.º, n.º 3, do Tratado sobre
o Funcionamento da União Europeia visa
estabelecer um mercado interno que
contribua para o desenvolvimento
sustentável da Europa, com base
nomeadamente num crescimento
económico equilibrado e num elevado
nível de proteção e de melhoria da
qualidade do ambiente.

(1)
O artigo 3.º, n.º 3, do Tratado sobre
o Funcionamento da União Europeia visa
estabelecer um mercado interno que
contribua para o desenvolvimento
sustentável da Europa, com base
nomeadamente num crescimento
económico equilibrado e num elevado
nível de proteção e de melhoria da
qualidade do ambiente. Os resultados
obtidos tanto em termos de crescimento
económico como de proteção ambiental
estão longe dos objetivos aqui evocados.
Or. fr

Alteração 126
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Simona Bonafè, Luigi Morgano
Proposta de regulamento
Considerando 1
Texto da Comissão

Alteração

(1)
O artigo 3.º, n.º 3, do Tratado sobre
o Funcionamento da União Europeia visa
estabelecer um mercado interno que
contribua para o desenvolvimento
sustentável da Europa, com base
nomeadamente num crescimento
económico equilibrado e num elevado
nível de proteção e de melhoria da
qualidade do ambiente.

(1)
O artigo 3.º, n.º 3, do Tratado sobre
o Funcionamento da União Europeia visa
estabelecer um mercado interno que
contribua para o desenvolvimento
sustentável da Europa, com base
nomeadamente num crescimento
económico equilibrado, num progresso
social e num elevado nível de proteção e
de melhoria da qualidade do ambiente.
Or. en

Alteração 127
Simona Bonafè, Luigi Morgano
Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)
Texto da Comissão

Alteração
(3-A) Em novembro de 2017, o
Parlamento Europeu, o Conselho e a
Comissão proclamaram e assinaram o
Pilar Europeu dos Direitos Sociais, em
prol de uma Europa que combata o
desemprego, a pobreza e a discriminação,
dando oportunidades iguais aos jovens e
pessoas vulneráveis. Uma implementação
abrangente e aprofundada do pilar pode
ser facilitada harmonizando os fluxos
financeiros com esse percurso.
Or. en

Alteração 128
Mireille D'Ornano
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Proposta de regulamento
Considerando 4
Texto da Comissão

Alteração

(4)
A sustentabilidade e a transição
para uma economia hipocarbónica e
resiliente às alterações climáticas, mais
eficiente na utilização de recursos e
circular, são essenciais para garantir a
competitividade a longo prazo da economia
da União. A sustentabilidade ocupa, há já
muito tempo, uma posição central no
projeto da União Europeia, sendo
reconhecida nos Tratados nas suas
vertentes social e ambiental.

(4)
A sustentabilidade e a transição
para uma economia hipocarbónica e
resiliente às alterações climáticas, mais
eficiente na utilização de recursos e
circular, são essenciais para garantir a
competitividade a longo prazo da economia
da União. A sustentabilidade ocupa, há já
muito tempo, uma posição central no
projeto da União Europeia, sendo
reconhecida nos Tratados nas suas
vertentes social e ambiental, porém
continua a ser vista como uma aspiração,
uma vez que os resultados são
dececionantes do ponto de vista social e
ambiental.
Or. fr

Alteração 129
Luigi Morgano
Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)
Texto da Comissão

Alteração
(4-A) O Grupo de Trabalho de Alto
Nível sobre investimento em
infraestruturas sociais publicou em
janeiro de 2018 o seu relatório, sendo que
considera existir um défice mínimo a
nível de investimento em infraestruturas
sociais na UE de 100 a 150 mil milhões de
EUR anuais e um défice total superior a
1,5 biliões de EUR no período de 20182030.
Or. en
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Alteração 130
Luke Ming Flanagan
Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)
Texto da Comissão

Alteração
(4-A) Os principais acordos comerciais,
como a TTIP, o CETA, o JEFTA, etc., e o
consequente aumento do trânsito massivo
de mercadorias podem ter um impacto
ambiental negativo considerável;
Or. en

Alteração 131
Stefan Gehrold
Proposta de regulamento
Considerando 5
Texto da Comissão

Alteração

(5)
Em dezembro de 2016, a Comissão
mandatou um Grupo de Peritos de Alto
Nível para elaborar uma estratégia global e
abrangente da União em matéria de
financiamento sustentável. O relatório do
Grupo de Peritos de Alto Nível, publicado
em 31 de janeiro de 201824, apela à criação
de um sistema de classificação
tecnicamente sólido ao nível da União para
estabelecer claramente quais as atividades
que são «verdes» ou «sustentáveis»,
começando com a atenuação das alterações
climáticas.

(5)
Em dezembro de 2016, a Comissão
mandatou um Grupo de Peritos de Alto
Nível para elaborar uma estratégia global e
abrangente da União em matéria de
financiamento sustentável. O relatório do
Grupo de Peritos de Alto Nível, publicado
em 31 de janeiro de 201824, apela à criação
de um sistema de classificação
tecnicamente sólido ao nível da União para
estabelecer claramente quais as atividades
que são «verdes» ou «sustentáveis»,
começando com a atenuação da influência
humana sobre as alterações climáticas.

_________________

_________________

24

24

Relatório final do Grupo de Peritos de
Alto Nível da UE sobre o Financiamento
Sustentável, Financing a Sustainable
European Economy, disponível em:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180
131-sustainable-finance-finalreport_en.pdf.
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Relatório final do Grupo de Peritos de
Alto Nível da UE sobre o Financiamento
Sustentável, Financing a Sustainable
European Economy, disponível em:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180
131-sustainable-finance-finalreport_en.pdf.
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Alteração 132
Simona Bonafè, Luigi Morgano
Proposta de regulamento
Considerando 6
Texto da Comissão

Alteração

(6)
Em março de 2018, a Comissão
publicou o seu Plano de Ação «Financiar
um Crescimento Sustentável»25, onde
definia uma estratégia abrangente e
ambiciosa em matéria de finanças
sustentáveis. Um dos objetivos enunciados
no referido plano de ação consiste em
reorientar os fluxos de capitais para
investimentos sustentáveis, a fim de
alcançar um crescimento sustentável e
inclusivo. O estabelecimento de um
sistema de classificação único para as
atividades sustentáveis constitui a ação
mais importante e urgente prevista no
plano de ação. O plano de ação reconhece
que a reorientação dos fluxos de capitais
para atividades mais sustentáveis tem de
assentar num entendimento comum sobre o
significado de «sustentável». Numa
primeira fase, a definição de orientações
claras sobre as atividades que podem
considerar-se como representando um
contributo para os objetivos ambientais,
deveria ajudar a informar os investidores
sobre os investimentos que financiam
atividades económicas sustentáveis do
ponto de vista ambiental. Numa fase
posterior, poderão ser desenvolvidas
orientações adicionais sobre as atividades
que contribuem para outros objetivos em
matéria de sustentabilidade,
nomeadamente os objetivos sociais.

(6)
Em março de 2018, a Comissão
publicou o seu Plano de Ação «Financiar
um Crescimento Sustentável»25, onde
definia uma estratégia abrangente e
ambiciosa em matéria de finanças
sustentáveis. Um dos objetivos enunciados
no referido plano de ação consiste em
reorientar os fluxos de capitais para
investimentos sustentáveis, a fim de
alcançar um crescimento sustentável e
inclusivo. O estabelecimento de um
sistema de classificação único para as
atividades sustentáveis e de indicadores
destinados a identificar o grau de
sustentabilidade das atividades constitui a
ação mais importante e urgente prevista no
plano de ação. O plano de ação reconhece
que a reorientação dos fluxos de capitais
para atividades mais sustentáveis tem de
assentar num entendimento comum e
holístico sobre o impacto das atividades e
investimentos económicos em termos de
sustentabilidade ambiental. Numa
primeira fase, a definição de orientações
claras sobre as atividades que podem
considerar-se como representando um
contributo para os objetivos ambientais,
deveria ajudar a informar os investidores
sobre os investimentos que financiam
atividades económicas sustentáveis do
ponto de vista ambiental. Paralelamente,
são desenvolvidas orientações adicionais
sobre as atividades que contribuem para os
objetivos sociais, reconhecendo que os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) da ONU abrangem a totalidade dos
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três pilares da sustentabilidade:
ambiental, social e governação
económica. Tal reflete igualmente as
conclusões do Conselho Europeu de 20 de
junho de 2017 que confirmaram o
empenhamento da União e dos
Estados-Membros no sentido da
implementação da Agenda 2030 de forma
plena, coerente, abrangente, integrada e
eficaz.
_________________

_________________

25

25

COM(2018) 97 final.

COM(2018) 97 final.
Or. en

Justificação
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

Alteração 133
Elena Gentile
Proposta de regulamento
Considerando 6
Texto da Comissão

Alteração

(6)
Em março de 2018, a Comissão
publicou o seu Plano de Ação «Financiar
um Crescimento Sustentável»25, onde
definia uma estratégia abrangente e
ambiciosa em matéria de finanças
sustentáveis. Um dos objetivos enunciados
no referido plano de ação consiste em
reorientar os fluxos de capitais para
investimentos sustentáveis, a fim de
alcançar um crescimento sustentável e

(6)
Em março de 2018, a Comissão
publicou o seu Plano de Ação «Financiar
um Crescimento Sustentável»25, onde
definia uma estratégia abrangente e
ambiciosa em matéria de finanças
sustentáveis. Um dos objetivos enunciados
no referido plano de ação consiste em
reorientar os fluxos de capitais para
investimentos sustentáveis, a fim de
alcançar um crescimento sustentável e
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inclusivo. O estabelecimento de um
sistema de classificação único para as
atividades sustentáveis constitui a ação
mais importante e urgente prevista no
plano de ação. O plano de ação reconhece
que a reorientação dos fluxos de capitais
para atividades mais sustentáveis tem de
assentar num entendimento comum sobre o
significado de «sustentável». Numa
primeira fase, a definição de orientações
claras sobre as atividades que podem
considerar-se como representando um
contributo para os objetivos ambientais,
deveria ajudar a informar os investidores
sobre os investimentos que financiam
atividades económicas sustentáveis do
ponto de vista ambiental. Numa fase
posterior, poderão ser desenvolvidas
orientações adicionais sobre as atividades
que contribuem para outros objetivos em
matéria de sustentabilidade, nomeadamente
os objetivos sociais.

inclusivo. O estabelecimento de um
sistema de classificação único e de
indicadores destinados a identificar as
atividades sustentáveis constituem as
ações mais importantes e urgentes
previstas no plano de ação. O plano de
ação reconhece que a reorientação dos
fluxos de capitais para atividades mais
sustentáveis tem de assentar num
entendimento comum e holístico sobre
atividades e investimentos económicos em
sustentabilidade ambiental e social e
eficiência de recursos. Numa primeira
fase, a definição de orientações claras
sobre as atividades que podem considerarse como representando um contributo para
os objetivos ambientais, deveria ajudar a
informar os investidores sobre os
investimentos que financiam atividades
económicas sustentáveis. Numa fase
posterior, poderão ser desenvolvidas
orientações adicionais sobre as atividades
que contribuem para outros objetivos em
matéria de sustentabilidade, nomeadamente
os objetivos sociais.

_________________

_________________

25

25

COM(2018) 97 final.

COM(2018) 97 final.
Or. en

Alteração 134
Anne Sander
Proposta de regulamento
Considerando 6
Texto da Comissão

Alteração

(6)
Em março de 2018, a Comissão
publicou o seu Plano de Ação «Financiar
um Crescimento Sustentável»25 que cria
uma estratégia ambiciosa e global em
matéria de financiamento sustentável. Um
dos objetivos enunciados no referido plano
de ação consiste em reorientar os fluxos de

(6)
Em março de 2018, a Comissão
publicou o seu Plano de Ação «Financiar
um Crescimento Sustentável»25 que cria
uma estratégia ambiciosa e global em
matéria de financiamento sustentável. Um
dos objetivos enunciados no referido plano
de ação consiste em reorientar os fluxos de
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capitais para investimentos sustentáveis, a
fim de alcançar um crescimento sustentável
e inclusivo. O estabelecimento de um
sistema de classificação único para as
atividades sustentáveis constitui a ação
mais importante e urgente prevista no
plano de ação. O plano de ação reconhece
que a reorientação dos fluxos de capitais
para atividades mais sustentáveis tem de
assentar num entendimento comum sobre o
significado de «sustentável». Numa
primeira fase, a definição de orientações
claras sobre as atividades que podem
considerar-se como representando um
contributo para os objetivos ambientais,
deveria ajudar a informar os investidores
sobre os investimentos que financiam
atividades económicas sustentáveis do
ponto de vista ambiental. Numa fase
posterior, poderão ser desenvolvidas
orientações adicionais sobre as atividades
que contribuem para outros objetivos em
matéria de sustentabilidade, nomeadamente
os objetivos sociais.

capitais para investimentos sustentáveis, a
fim de alcançar um crescimento sustentável
e inclusivo. O estabelecimento de um
sistema de classificação único e de
indicadores que avaliem a pegada de
carbono, se as atividades sustentáveis
constituírem a ação mais importante e
urgente prevista no plano de ação. O plano
de ação reconhece que a reorientação dos
fluxos de capitais para atividades mais
sustentáveis tem de assentar num
entendimento comum sobre o significado
de «sustentável». Numa primeira fase, a
definição de orientações claras sobre as
atividades que podem considerar-se como
representando um contributo para os
objetivos ambientais, deveria ajudar a
informar os investidores sobre os
investimentos que financiam atividades
económicas sustentáveis do ponto de vista
ambiental. Numa fase posterior, poderão
ser desenvolvidas orientações adicionais
sobre as atividades que contribuem para
outros objetivos em matéria de
sustentabilidade, nomeadamente os
objetivos sociais.

_________________

_________________

25

25

COM(2018) 97 final.

COM(2018) 97 final.
Or. en

Alteração 135
Dimitrios Papadimoulis
Proposta de regulamento
Considerando 6
Texto da Comissão

Alteração

(6)
Em março de 2018, a Comissão
publicou o seu Plano de Ação «Financiar
um Crescimento Sustentável»25 que cria
uma estratégia ambiciosa e global em
matéria de financiamento sustentável. Um
dos objetivos enunciados no referido plano

(6)
Em março de 2018, a Comissão
publicou o seu Plano de Ação «Financiar
um Crescimento Sustentável»25 que cria
uma estratégia ambiciosa e global em
matéria de financiamento sustentável. Um
dos objetivos enunciados no referido plano
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de ação consiste em reorientar os fluxos de
capitais para investimentos sustentáveis, a
fim de alcançar um crescimento sustentável
e inclusivo. O estabelecimento de um
sistema de classificação único para as
atividades sustentáveis constitui a ação
mais importante e urgente prevista no
plano de ação. O plano de ação reconhece
que a reorientação dos fluxos de capitais
para atividades mais sustentáveis tem de
assentar num entendimento comum sobre o
significado de «sustentável». Numa
primeira fase, a definição de orientações
claras sobre as atividades que podem
considerar-se como representando um
contributo para os objetivos ambientais,
deveria ajudar a informar os investidores
sobre os investimentos que financiam
atividades económicas sustentáveis do
ponto de vista ambiental. Numa fase
posterior, poderão ser desenvolvidas
orientações adicionais sobre as atividades
que contribuem para outros objetivos em
matéria de sustentabilidade, nomeadamente
os objetivos sociais.

de ação consiste em reorientar os fluxos de
capitais para investimentos sustentáveis, a
fim de alcançar um crescimento sustentável
e inclusivo. O estabelecimento de um
sistema de classificação único para as
atividades sustentáveis constitui a ação
mais importante e urgente prevista no
plano de ação. O plano de ação reconhece
que a reorientação dos fluxos de capitais
para atividades mais sustentáveis tem de
assentar num entendimento comum sobre o
significado de «sustentável». Numa
primeira fase, a definição de orientações
claras sobre as atividades que podem
considerar-se como representando um
contributo para os objetivos ambientais,
deveria ajudar a informar os investidores
sobre os investimentos que financiam
atividades económicas sustentáveis do
ponto de vista ambiental. Logo a seguir,
numa fase posterior, deverão ser
desenvolvidas orientações adicionais sobre
as atividades que contribuem para outros
objetivos em matéria de sustentabilidade,
nomeadamente os objetivos sociais e de
governação.

_________________

_________________

25

25

COM(2018) 97 final.

COM(2018) 97 final.
Or. en

Alteração 136
Paul Tang, Pervenche Berès
Proposta de regulamento
Considerando 6
Texto da Comissão

Alteração

(6)
Em março de 2018, a Comissão
publicou o seu Plano de Ação «Financiar
um Crescimento Sustentável»25 que cria
uma estratégia ambiciosa e global em
matéria de financiamento sustentável. Um
dos objetivos enunciados no referido plano

(6)
Em março de 2018, a Comissão
publicou o seu Plano de Ação «Financiar
um Crescimento Sustentável»25 que cria
uma estratégia ambiciosa e global em
matéria de financiamento sustentável. Um
dos objetivos enunciados no referido plano
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de ação consiste em reorientar os fluxos de
capitais para investimentos sustentáveis, a
fim de alcançar um crescimento sustentável
e inclusivo. O estabelecimento de um
sistema de classificação único para as
atividades sustentáveis constitui a ação
mais importante e urgente prevista no
plano de ação. O plano de ação reconhece
que a reorientação dos fluxos de capitais
para atividades mais sustentáveis tem de
assentar num entendimento comum sobre o
significado de «sustentável». Numa
primeira fase, a definição de orientações
claras sobre as atividades que podem
considerar-se como representando um
contributo para os objetivos ambientais,
deveria ajudar a informar os investidores
sobre os investimentos que financiam
atividades económicas sustentáveis do
ponto de vista ambiental. Numa fase
posterior, poderão ser desenvolvidas
orientações adicionais sobre as atividades
que contribuem para outros objetivos em
matéria de sustentabilidade, nomeadamente
os objetivos sociais.

de ação consiste em reorientar os fluxos de
capitais para investimentos sustentáveis, a
fim de alcançar um crescimento sustentável
e inclusivo. O estabelecimento de um
sistema de classificação único para as
atividades sustentáveis constitui a ação
mais importante e urgente prevista no
plano de ação. O plano de ação reconhece
que a reorientação dos fluxos de capitais
para atividades mais sustentáveis tem de
assentar num entendimento comum sobre o
significado de «sustentável». Numa
primeira fase, a definição de orientações
claras sobre as atividades que podem
considerar-se como representando um
contributo para os objetivos ambientais,
deveria ajudar a informar os investidores
sobre os investimentos que financiam
atividades económicas sustentáveis do
ponto de vista ambiental. Paralelamente,
deverão ser desenvolvidas orientações
adicionais sobre as atividades que
contribuem para outros objetivos em
matéria de sustentabilidade, nomeadamente
os objetivos sociais.

_________________

_________________

25

25

COM(2018) 97 final.

COM(2018) 97 final.
Or. en

Alteração 137
Mireille D'Ornano
Proposta de regulamento
Considerando 6
Texto da Comissão

Alteração

(6)
Em março de 2018, a Comissão
publicou o seu Plano de Ação «Financiar
um Crescimento Sustentável»25, onde
definia uma estratégia abrangente e
ambiciosa em matéria de finanças
sustentáveis. Um dos objetivos enunciados
no referido plano de ação consiste em

(6)
Em março de 2018, a Comissão
publicou o seu Plano de Ação «Financiar
um Crescimento Sustentável»25, onde
definia uma estratégia em matéria de
finanças sustentáveis. Um dos objetivos
enunciados no referido plano de ação
consiste em reorientar os fluxos de capitais
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reorientar os fluxos de capitais para
investimentos sustentáveis, a fim de
alcançar um crescimento sustentável e
inclusivo. O estabelecimento de um
sistema de classificação único para as
atividades sustentáveis constitui a ação
mais importante e urgente prevista no
plano de ação. O plano de ação reconhece
que a reorientação dos fluxos de capitais
para atividades mais sustentáveis tem de
assentar num entendimento comum sobre o
significado de «sustentável». Numa
primeira fase, a definição de orientações
claras sobre as atividades que podem
considerar-se como representando um
contributo para os objetivos ambientais,
deveria ajudar a informar os investidores
sobre os investimentos que financiam
atividades económicas sustentáveis do
ponto de vista ambiental. Numa fase
posterior, poderão ser desenvolvidas
orientações adicionais sobre as atividades
que contribuem para outros objetivos em
matéria de sustentabilidade, nomeadamente
os objetivos sociais.

para investimentos sustentáveis, a fim de
alcançar um crescimento sustentável e
inclusivo. O estabelecimento de um
sistema de classificação único para as
atividades sustentáveis constitui a ação
mais importante e urgente prevista no
plano de ação. O plano de ação reconhece
que a reorientação dos fluxos de capitais
para atividades mais sustentáveis tem de
assentar num entendimento comum sobre o
significado de «sustentável». Numa
primeira fase, a definição de orientações
claras sobre as atividades que podem
considerar-se como representando um
contributo para os objetivos ambientais,
deveria ajudar a informar os investidores
sobre os investimentos que financiam
atividades económicas sustentáveis do
ponto de vista ambiental. Numa fase
posterior, poderão ser desenvolvidas
orientações adicionais sobre as atividades
que contribuem para outros objetivos em
matéria de sustentabilidade, nomeadamente
os objetivos sociais.

_________________

_________________

25

25

COM(2018) 97 final.

COM(2018) 97 final.
Or. fr

Alteração 138
Dimitrios Papadimoulis
Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)
Texto da Comissão

Alteração
(7-A) O relatório do Parlamento
Europeu sobre finanças sustentáveis, de
29 de maio de 2018, estabelece os
elementos essenciais dos indicadores de
sustentabilidade e da taxonomia, como
incentivo ao investimento sustentável. A
coerência entre a legislação relevante
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deve ser garantida.
Or. en

Alteração 139
Dimitrios Papadimoulis
Proposta de regulamento
Considerando 7-B (novo)
Texto da Comissão

Alteração
(7-B) A importância de manter um
equilíbrio entre as dimensões ambiental,
social e de governação (ESG) das
finanças e dos investimentos sustentáveis
deve ser enfatizada e assegurada,
reforçando um crescimento sustentável
sensível do ponto de vista ambiental e
socialmente inclusivo.
Or. en

Alteração 140
Fulvio Martusciello
Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)
Texto da Comissão

Alteração
(8-A) A escala do desafio exige a
transferência gradual de todo o sistema
financeiro e da economia para uma
posição em que possam funcionar de
forma sustentável. Para tal, é necessário
que o financiamento sustentável seja
integrado no sistema geral, devendo ser
tido em conta o impacto da
sustentabilidade no que diz respeito a
todos os produtos e serviços financeiros
comercializados como sustentáveis.
Or. en
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Alteração 141
Kay Swinburne
Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)
Texto da Comissão

Alteração
(8-A) A escala do desafio que implica a
reorientação de todo o sistema financeiro
e da economia para uma posição em que
possam funcionar de forma sustentável
exigirá uma transferência gradual e uma
transição progressiva ao longo do tempo.
Or. en

Alteração 142
Costas Mavrides
Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)
Texto da Comissão

Alteração
(8-A) A escala do desafio exige a
transferência gradual de todo o sistema
financeiro para apoiar uma economia que
funcione de forma sustentável.
Or. en

Alteração 143
Miguel Viegas
Proposta de regulamento
Considerando 9
Texto da Comissão

Alteração

(9)
A oferta de produtos financeiros
que prosseguem objetivos de
sustentabilidade ambiental é uma forma
AM\1172566PT.docx

(9)
Os resultados anunciados
recentemente na 24ª conferência sobre o
clima da ONU celebrada na Polónia
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eficaz de canalizar o investimento privado
para atividades sustentáveis. Os requisitos
nacionais relativos à comercialização de
produtos financeiros e obrigações de
empresas como investimentos
sustentáveis, em especial os requisitos
exigidos para os intervenientes no
mercado relevante poderem utilizar um
rótulo nacional, têm por objetivo
aumentar a confiança dos investidores,
bem como chamar a atenção e dar
respostas às apreensões expressas em
relação ao «ecobranqueamento»
(«greenwashing»). O
«ecobranqueamento» é um termo que
designa a prática de obter uma vantagem
concorrencial indevida ao comercializar
um produto financeiro como sendo
ecológico, quando, na realidade, não
satisfaz os padrões ambientais básicos.
Atualmente, um pequeno número de
Estados-Membros dispõe de sistemas de
rotulagem. Estes sistemas baseiam-se em
taxonomias diferentes para classificar as
atividades económicas sustentáveis do
ponto de vista ambiental. Tendo em conta
os compromissos políticos assumidos ao
abrigo do Acordo de Paris e ao nível da
União, é provável que cada vez mais
Estados-Membros criem sistemas de
rotulagem ou outros requisitos para os
intervenientes no mercado no que diz
respeito aos produtos financeiros ou
obrigações de empresas comercializados
como sendo sustentáveis do ponto de vista
ambiental. Ao fazê-lo, os EstadosMembros utilizariam as suas próprias
taxonomias nacionais para determinar
quais os investimentos que podem ser
considerados sustentáveis. Se essas
disposições nacionais se basearem em
critérios diferentes para determinar quais
as atividades económicas que podem ser
consideradas como sustentáveis do ponto
de vista ambiental, os investidores
poderão ser desencorajados de investir
além-fronteiras, devido às dificuldades em
comparar as diferentes oportunidades de
PE632.153v01-00
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(COP24) demonstram a falência de todos
os instrumentos de mercado postos em
prática até hoje para resolver esta
emergência climática. Neste sentido,
impõe-se uma rutura com todas as
orientações que dominaram as políticas
ambientais até ao presente. Urge por em
prática uma abordagem regulamentar
coerente e assente na necessidade de
garantir o domínio públicos sobre setores
estratégicos como seja a energia, a
banca e os transportes. Sem estas
premissas, é óbvio que as emissões de CO2
nunca chegarão a diminuir o suficiente
para a neutralidade carbónica
indispensável à sobrevivência do nosso
planeta.
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investimento. Além disso, os operadores
económicos que pretendam atrair
investimentos de toda a União teriam de
cumprir critérios diferentes nos diferentes
Estados-Membros para que as suas
atividades se pudessem considerar como
sustentáveis do ponto de vista ambiental
para beneficiarem dos diferentes rótulos.
A ausência de critérios uniformes
aumentaria assim os custos e criaria um
desincentivo significativo para os
operadores económicos, representando
um obstáculo no acesso aos mercados de
capitais transfronteiras para
investimentos sustentáveis. As barreiras
ao acesso aos mercados de capitais
transfronteiras para fins de angariação de
fundos para projetos sustentáveis ver-seiam amplificadas. Os critérios para
determinar se uma atividade económica é
sustentável do ponto de vista ambiental
deverão, pois, ser harmonizados ao nível
da União, a fim de eliminar os obstáculos
ao funcionamento do mercado interno e
evitar a sua emergência no futuro. Com
essa harmonização, os operadores
económicos terão mais facilidade em
obter financiamento transfronteiras para
as suas atividades verdes, uma vez que as
suas atividades económicas poderão ser
comparadas segundo critérios uniformes
para serem selecionadas como ativos
subjacentes para investimentos
sustentáveis do ponto de vista ambiental.
Essa harmonização irá, por conseguinte,
facilitar a atração de investimento
transfronteiras no seio da União.
Or. pt
Alteração 144
Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello
Proposta de regulamento
Considerando 9
Texto da Comissão

AM\1172566PT.docx
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(9)
A oferta de produtos financeiros
que prosseguem objetivos de
sustentabilidade ambiental é uma forma
eficaz de canalizar o investimento privado
para atividades sustentáveis. Os requisitos
nacionais relativos à comercialização de
produtos financeiros e obrigações de
empresas como investimentos sustentáveis,
em especial os requisitos exigidos para os
intervenientes no mercado relevante
poderem utilizar um rótulo nacional, têm
por objetivo aumentar a confiança dos
investidores, bem como chamar a atenção e
dar respostas às apreensões expressas em
relação ao «ecobranqueamento»
(«greenwashing»). O
«ecobranqueamento» é um termo que
designa a prática de obter uma vantagem
concorrencial indevida ao comercializar
um produto financeiro como sendo
ecológico, quando, na realidade, não
satisfaz os padrões ambientais básicos.
Atualmente, um pequeno número de
Estados-Membros dispõe de sistemas de
rotulagem. Estes sistemas baseiam-se em
taxonomias diferentes para classificar as
atividades económicas sustentáveis do
ponto de vista ambiental. Tendo em conta
os compromissos políticos assumidos ao
abrigo do Acordo de Paris e ao nível da
União, é provável que cada vez mais
Estados-Membros criem sistemas de
rotulagem ou outros requisitos para os
intervenientes no mercado no que diz
respeito aos produtos financeiros ou
obrigações de empresas comercializados
como sendo sustentáveis do ponto de vista
ambiental. Ao fazê-lo, os EstadosMembros utilizariam as suas próprias
taxonomias nacionais para determinar
quais os investimentos que podem ser
considerados sustentáveis. Se essas
disposições nacionais se basearem em
critérios diferentes para determinar quais as
atividades económicas que podem ser
consideradas como sustentáveis do ponto
de vista ambiental, os investidores poderão
ser desencorajados de investir alémPE632.153v01-00

PT

(9)
A oferta de produtos financeiros
que prosseguem objetivos de
sustentabilidade ambiental e económica é
uma forma eficaz de canalizar
gradualmente o investimento privado para
atividades sustentáveis. Os requisitos
nacionais relativos à comercialização de
produtos financeiros e obrigações de
empresas como investimentos sustentáveis,
em especial os requisitos exigidos para os
intervenientes no mercado relevante
poderem utilizar um rótulo nacional, têm
por objetivo aumentar a confiança dos
investidores, bem como chamar a atenção e
dar respostas às apreensões expressas em
relação ao «ecobranqueamento»
(«greenwashing»). Atualmente, um
pequeno número de Estados-Membros
dispõe de sistemas de rotulagem. Estes
sistemas baseiam-se em taxonomias
diferentes para classificar as atividades
económicas sustentáveis do ponto de vista
ambiental. Se essas disposições nacionais
se basearem em critérios diferentes para
determinar quais as atividades económicas
que podem ser consideradas como
sustentáveis do ponto de vista ambiental,
os investidores poderão ser desencorajados
de investir além-fronteiras, devido às
dificuldades em comparar as diferentes
oportunidades de investimento. Além
disso, os operadores económicos que
pretendam atrair investimentos de toda a
União teriam de cumprir critérios
diferentes nos diferentes Estados-Membros
para que as suas atividades se pudessem
considerar como sustentáveis do ponto de
vista ambiental para beneficiarem dos
diferentes rótulos. A ausência de critérios
uniformes aumentaria assim os custos e
criaria um desincentivo significativo para
os operadores económicos, representando
um obstáculo no acesso aos mercados de
capitais transfronteiras para investimentos
sustentáveis. As barreiras ao acesso aos
mercados de capitais transfronteiras para
fins de angariação de fundos para projetos
sustentáveis ver-se-iam amplificadas. Os
18/184
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fronteiras, devido às dificuldades em
comparar as diferentes oportunidades de
investimento. Além disso, os operadores
económicos que pretendam atrair
investimentos de toda a União teriam de
cumprir critérios diferentes nos diferentes
Estados-Membros para que as suas
atividades se pudessem considerar como
sustentáveis do ponto de vista ambiental
para beneficiarem dos diferentes rótulos. A
ausência de critérios uniformes aumentaria
assim os custos e criaria um desincentivo
significativo para os operadores
económicos, representando um obstáculo
no acesso aos mercados de capitais
transfronteiras para investimentos
sustentáveis. As barreiras ao acesso aos
mercados de capitais transfronteiras para
fins de angariação de fundos para projetos
sustentáveis ver-se-iam amplificadas. Os
critérios para determinar se uma atividade
económica é sustentável do ponto de vista
ambiental deverão, pois, ser harmonizados
ao nível da União, a fim de eliminar os
obstáculos ao funcionamento do mercado
interno e evitar a sua emergência no futuro.
Com essa harmonização, os operadores
económicos terão mais facilidade em obter
financiamento transfronteiras para as suas
atividades verdes, uma vez que as suas
atividades económicas poderão ser
comparadas segundo critérios uniformes
para serem selecionadas como ativos
subjacentes para investimentos sustentáveis
do ponto de vista ambiental. Essa
harmonização irá, por conseguinte, facilitar
a atração de investimento transfronteiras no
seio da União.

critérios para determinar se uma atividade
económica é sustentável do ponto de vista
ambiental e económico deverão, pois, ser
gradualmente harmonizados ao nível da
União, a fim de eliminar os obstáculos ao
funcionamento do mercado interno e evitar
a sua emergência no futuro. Com essa
harmonização, os operadores económicos
terão mais facilidade em obter
financiamento transfronteiras para as suas
atividades verdes, uma vez que as suas
atividades económicas poderão ser
comparadas segundo critérios uniformes
para serem selecionadas como ativos
subjacentes para investimentos sustentáveis
do ponto de vista ambiental. Essa
harmonização irá, por conseguinte, facilitar
a atração de investimento transfronteiras no
seio da União.

Or. en

Alteração 145
Elena Gentile
Proposta de regulamento
Considerando 9
AM\1172566PT.docx
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Texto da Comissão

Alteração

(9)
A oferta de produtos financeiros
que prosseguem objetivos de
sustentabilidade ambiental é uma forma
eficaz de canalizar o investimento privado
para atividades sustentáveis. Os requisitos
nacionais relativos à comercialização de
produtos financeiros e obrigações de
empresas como investimentos sustentáveis,
em especial os requisitos exigidos para os
intervenientes no mercado relevante
poderem utilizar um rótulo nacional, têm
por objetivo aumentar a confiança dos
investidores, bem como chamar a atenção e
dar respostas às apreensões expressas em
relação ao «ecobranqueamento»
(«greenwashing»). O «ecobranqueamento»
é um termo que designa a prática de obter
uma vantagem concorrencial indevida ao
comercializar um produto financeiro como
sendo ecológico, quando, na realidade, não
satisfaz os padrões ambientais básicos.
Atualmente, um pequeno número de
Estados-Membros dispõe de sistemas de
rotulagem. Estes sistemas baseiam-se em
taxonomias diferentes para classificar as
atividades económicas sustentáveis do
ponto de vista ambiental. Tendo em conta
os compromissos políticos assumidos ao
abrigo do Acordo de Paris e ao nível da
União, é provável que cada vez mais
Estados-Membros criem sistemas de
rotulagem ou outros requisitos para os
intervenientes no mercado no que diz
respeito aos produtos financeiros ou
obrigações de empresas comercializados
como sendo sustentáveis do ponto de vista
ambiental. Ao fazê-lo, os EstadosMembros utilizariam as suas próprias
taxonomias nacionais para determinar
quais os investimentos que podem ser
considerados sustentáveis. Se essas
disposições nacionais se basearem em
critérios diferentes para determinar quais as
atividades económicas que podem ser
consideradas como sustentáveis do ponto

(9)
A oferta de produtos e serviços
financeiros que prosseguem objetivos de
sustentabilidade ambiental é uma forma
eficaz de canalizar e reorientar
gradualmente o investimento privado para
atividades sustentáveis. Os requisitos
nacionais relativos à comercialização de
produtos financeiros e obrigações de
empresas como investimentos sustentáveis,
em especial os requisitos exigidos para os
intervenientes no mercado relevante
poderem utilizar um rótulo nacional, têm
por objetivo aumentar a confiança dos
investidores, bem como chamar a atenção e
dar respostas às apreensões expressas em
relação ao «ecobranqueamento»
(«greenwashing»). O «ecobranqueamento»
é um termo que designa a prática de obter
uma vantagem concorrencial indevida ao
comercializar um produto financeiro como
sendo ecológico, quando, na realidade, não
satisfaz os padrões ambientais básicos.
Atualmente, um pequeno número de
Estados-Membros dispõe de sistemas de
rotulagem. Estes sistemas baseiam-se em
taxonomias diferentes para classificar as
atividades económicas sustentáveis do
ponto de vista ambiental. Tendo em conta
os compromissos políticos assumidos ao
abrigo do Acordo de Paris e ao nível da
União, é provável que cada vez mais
Estados-Membros criem sistemas de
rotulagem ou outros requisitos para os
intervenientes no mercado no que diz
respeito aos produtos financeiros ou
obrigações de empresas comercializados
como sendo sustentáveis do ponto de vista
ambiental. Ao fazê-lo, os EstadosMembros utilizariam as suas próprias
taxonomias nacionais para determinar
quais os investimentos que podem ser
considerados sustentáveis. Se essas
disposições nacionais se basearem em
critérios diferentes para determinar quais as
atividades económicas que podem ser
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de vista ambiental, os investidores poderão
ser desencorajados de investir
além-fronteiras, devido às dificuldades em
comparar as diferentes oportunidades de
investimento. Além disso, os operadores
económicos que pretendam atrair
investimentos de toda a União teriam de
cumprir critérios diferentes nos diferentes
Estados-Membros para que as suas
atividades se pudessem considerar como
sustentáveis do ponto de vista ambiental
para beneficiarem dos diferentes rótulos. A
ausência de critérios uniformes aumentaria
assim os custos e criaria um desincentivo
significativo para os operadores
económicos, representando um obstáculo
no acesso aos mercados de capitais
transfronteiras para investimentos
sustentáveis. As barreiras ao acesso aos
mercados de capitais transfronteiras para
fins de angariação de fundos para projetos
sustentáveis ver-se-iam amplificadas. Os
critérios para determinar se uma atividade
económica é sustentável do ponto de vista
ambiental deverão, pois, ser harmonizados
ao nível da União, a fim de eliminar os
obstáculos ao funcionamento do mercado
interno e evitar a sua emergência no futuro.
Com essa harmonização, os operadores
económicos terão mais facilidade em obter
financiamento transfronteiras para as suas
atividades verdes, uma vez que as suas
atividades económicas poderão ser
comparadas segundo critérios uniformes
para serem selecionadas como ativos
subjacentes para investimentos sustentáveis
do ponto de vista ambiental. Essa
harmonização irá, por conseguinte, facilitar
a atração de investimento transfronteiras no
seio da União.

consideradas como sustentáveis do ponto
de vista ambiental, os investidores poderão
ser desencorajados de investir
além-fronteiras, devido às dificuldades em
comparar as diferentes oportunidades de
investimento. Além disso, os operadores
económicos que pretendam atrair
investimentos de toda a União teriam de
cumprir critérios diferentes nos diferentes
Estados-Membros para que as suas
atividades se pudessem considerar como
sustentáveis do ponto de vista ambiental
para beneficiarem dos diferentes rótulos. A
ausência de critérios uniformes aumentaria
assim os custos e criaria um desincentivo
significativo para os operadores
económicos, representando um obstáculo
no acesso aos mercados de capitais
transfronteiras para investimentos
sustentáveis. As barreiras ao acesso aos
mercados de capitais transfronteiras para
fins de angariação de fundos para projetos
sustentáveis ver-se-iam amplificadas. Os
critérios para determinar se uma atividade
económica é sustentável do ponto de vista
ambiental deverão, pois, ser harmonizados
ao nível da União, a fim de eliminar os
obstáculos ao funcionamento do mercado
interno e evitar a sua emergência no futuro.
Com essa harmonização, os operadores
económicos terão mais facilidade em obter
financiamento transfronteiras para as suas
atividades verdes, uma vez que as suas
atividades económicas poderão ser
comparadas segundo critérios uniformes
para serem selecionadas como ativos
subjacentes para investimentos sustentáveis
do ponto de vista ambiental. Essa
harmonização irá, por conseguinte, facilitar
a atração de investimento transfronteiras no
seio da União.
Or. en

Alteração 146
Mireille D'Ornano
AM\1172566PT.docx
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Proposta de regulamento
Considerando 9
Texto da Comissão

Alteração

(9)
A oferta de produtos financeiros
que prosseguem objetivos de
sustentabilidade ambiental é uma forma
eficaz de canalizar o investimento privado
para atividades sustentáveis. Os requisitos
nacionais relativos à comercialização de
produtos financeiros e obrigações de
empresas como investimentos sustentáveis,
em especial os requisitos exigidos para os
intervenientes no mercado relevante
poderem utilizar um rótulo nacional, têm
por objetivo aumentar a confiança dos
investidores, bem como chamar a atenção e
dar respostas às apreensões expressas em
relação ao «ecobranqueamento»
(«greenwashing»). O «ecobranqueamento»
é um termo que designa a prática de obter
uma vantagem concorrencial indevida ao
comercializar um produto financeiro como
sendo ecológico, quando, na realidade, não
satisfaz os padrões ambientais básicos.
Atualmente, um pequeno número de
Estados-Membros dispõe de sistemas de
rotulagem. Estes sistemas baseiam-se em
taxonomias diferentes para classificar as
atividades económicas sustentáveis do
ponto de vista ambiental. Tendo em conta
os compromissos políticos assumidos ao
abrigo do Acordo de Paris e ao nível da
União, é provável que cada vez mais
Estados-Membros criem sistemas de
rotulagem ou outros requisitos para os
intervenientes no mercado no que diz
respeito aos produtos financeiros ou
obrigações de empresas comercializados
como sendo sustentáveis do ponto de vista
ambiental. Ao fazê-lo, os
Estados-Membros utilizariam as suas
próprias taxonomias nacionais para
determinar quais os investimentos que
podem ser considerados sustentáveis. Se
essas disposições nacionais se basearem

(9)
A oferta de produtos financeiros
que prosseguem objetivos de
sustentabilidade ambiental é uma forma
eficaz de canalizar o investimento privado
para atividades sustentáveis. Os requisitos
nacionais relativos à comercialização de
produtos financeiros e obrigações de
empresas como investimentos sustentáveis,
em especial os requisitos exigidos para os
intervenientes no mercado relevante
poderem utilizar um rótulo nacional, têm
por objetivo aumentar a confiança dos
investidores, bem como chamar a atenção e
dar respostas às apreensões expressas em
relação ao «ecobranqueamento»
(«greenwashing»). O «ecobranqueamento»
é um termo que designa a prática de obter
uma vantagem concorrencial indevida ao
comercializar um produto financeiro como
sendo ecológico, quando, na realidade, não
satisfaz os padrões ambientais básicos.
Atualmente, um pequeno número de
Estados-Membros dispõe de sistemas de
rotulagem. Estes sistemas baseiam-se em
taxonomias diferentes para classificar as
atividades económicas sustentáveis do
ponto de vista ambiental. Tendo em conta
os compromissos políticos assumidos ao
abrigo do Acordo de Paris e ao nível da
União, é possível que cada vez mais
Estados-Membros criem sistemas de
rotulagem ou outros requisitos para os
intervenientes no mercado no que diz
respeito aos produtos financeiros ou
obrigações de empresas comercializados
como sendo sustentáveis do ponto de vista
ambiental. Ao fazê-lo, os
Estados-Membros utilizariam as suas
próprias taxonomias nacionais para
determinar quais os investimentos que
podem ser considerados sustentáveis. Se
essas disposições nacionais se basearem
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em critérios diferentes para determinar
quais as atividades económicas que podem
ser consideradas como sustentáveis do
ponto de vista ambiental, os investidores
poderão ser desencorajados de investir
além-fronteiras, devido às dificuldades em
comparar as diferentes oportunidades de
investimento. Além disso, os operadores
económicos que pretendam atrair
investimentos de toda a União teriam de
cumprir critérios diferentes nos diferentes
Estados-Membros para que as suas
atividades se pudessem considerar como
sustentáveis do ponto de vista ambiental
para beneficiarem dos diferentes rótulos. A
ausência de critérios uniformes aumentaria
assim os custos e criaria um desincentivo
significativo para os operadores
económicos, representando um obstáculo
no acesso aos mercados de capitais
transfronteiras para investimentos
sustentáveis. As barreiras ao acesso aos
mercados de capitais transfronteiras para
fins de angariação de fundos para projetos
sustentáveis ver-se-iam amplificadas. Os
critérios para determinar se uma atividade
económica é sustentável do ponto de vista
ambiental deverão, pois, ser harmonizados
ao nível da União, a fim de eliminar os
obstáculos ao funcionamento do mercado
interno e evitar a sua emergência no futuro.
Com essa harmonização, os operadores
económicos terão mais facilidade em obter
financiamento transfronteiras para as suas
atividades verdes, uma vez que as suas
atividades económicas poderão ser
comparadas segundo critérios uniformes
para serem selecionadas como ativos
subjacentes para investimentos sustentáveis
do ponto de vista ambiental. Essa
harmonização irá, por conseguinte, facilitar
a atração de investimento transfronteiras no
seio da União.

em critérios diferentes para determinar
quais as atividades económicas que podem
ser consideradas como sustentáveis do
ponto de vista ambiental, os investidores
poderão ser desencorajados de investir
além-fronteiras, devido às dificuldades em
comparar as diferentes oportunidades de
investimento. Além disso, os operadores
económicos que pretendam atrair
investimentos de toda a União teriam de
cumprir critérios diferentes nos diferentes
Estados-Membros para que as suas
atividades se pudessem considerar como
sustentáveis do ponto de vista ambiental
para beneficiarem dos diferentes rótulos. A
ausência de critérios uniformes aumentaria
assim os custos e criaria um desincentivo
significativo para os operadores
económicos, representando um obstáculo
no acesso aos mercados de capitais
transfronteiras para investimentos
sustentáveis. As barreiras ao acesso aos
mercados de capitais transfronteiras para
fins de angariação de fundos para projetos
sustentáveis ver-se-iam amplificadas. A
harmonização ao nível da União dos
critérios para determinar se uma atividade
económica é sustentável do ponto de vista
ambiental é uma das soluções previstas
para eliminar os obstáculos ao
funcionamento do mercado interno e evitar
a sua emergência no futuro. Com essa
harmonização, os operadores económicos
terão mais facilidade em obter
financiamento transfronteiras para as suas
atividades verdes, uma vez que as suas
atividades económicas poderão ser
comparadas segundo critérios uniformes
para serem selecionadas como ativos
subjacentes para investimentos sustentáveis
do ponto de vista ambiental. Essa
harmonização irá, por conseguinte, facilitar
a atração de investimento transfronteiras no
seio da União.
Or. fr
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Alteração 147
Anne Sander, Alain Lamassoure
Proposta de regulamento
Considerando 9
Texto da Comissão

Alteração

(9)
A oferta de produtos financeiros
que prosseguem objetivos de
sustentabilidade ambiental é uma forma
eficaz de canalizar o investimento privado
para atividades sustentáveis. Os requisitos
nacionais relativos à comercialização de
produtos financeiros e obrigações de
empresas como investimentos sustentáveis,
em especial os requisitos exigidos para os
intervenientes no mercado relevante
poderem utilizar um rótulo nacional, têm
por objetivo aumentar a confiança dos
investidores, bem como chamar a atenção e
dar respostas às apreensões expressas em
relação ao «ecobranqueamento»
(«greenwashing»). O «ecobranqueamento»
é um termo que designa a prática de obter
uma vantagem concorrencial indevida ao
comercializar um produto financeiro como
sendo ecológico, quando, na realidade, não
satisfaz os padrões ambientais básicos.
Atualmente, um pequeno número de
Estados-Membros dispõe de sistemas de
rotulagem. Estes sistemas baseiam-se em
taxonomias diferentes para classificar as
atividades económicas sustentáveis do
ponto de vista ambiental. Tendo em conta
os compromissos políticos assumidos ao
abrigo do Acordo de Paris e ao nível da
União, é provável que cada vez mais
Estados-Membros criem sistemas de
rotulagem ou outros requisitos para os
intervenientes no mercado no que diz
respeito aos produtos financeiros ou
obrigações de empresas comercializados
como sendo sustentáveis do ponto de vista
ambiental. Ao fazê-lo, os
Estados-Membros utilizariam as suas
próprias taxonomias nacionais para
determinar quais os investimentos que

(9)
A oferta de produtos financeiros
que são comercializados como e
prosseguem objetivos de sustentabilidade
ambiental é uma forma eficaz de canalizar
o investimento privado para atividades
sustentáveis. Os requisitos nacionais
relativos à comercialização de produtos
financeiros e obrigações de empresas como
investimentos sustentáveis, em especial os
requisitos exigidos para os intervenientes
no mercado relevante poderem utilizar um
rótulo nacional, têm por objetivo aumentar
a confiança dos investidores, bem como
chamar a atenção e dar respostas às
apreensões expressas em relação ao
«ecobranqueamento» («greenwashing»). O
«ecobranqueamento» é um termo que
designa a prática de obter uma vantagem
concorrencial indevida ao comercializar
um produto financeiro como sendo
ecológico, quando, na realidade, não
satisfaz os padrões ambientais básicos.
Atualmente, um pequeno número de
Estados-Membros dispõe de sistemas de
rotulagem. Estes sistemas baseiam-se em
taxonomias diferentes para classificar as
atividades económicas sustentáveis do
ponto de vista ambiental. Tendo em conta
os compromissos políticos assumidos ao
abrigo do Acordo de Paris e ao nível da
União, é provável que cada vez mais
Estados-Membros criem sistemas de
rotulagem ou outros requisitos para os
intervenientes no mercado no que diz
respeito aos produtos financeiros ou
obrigações de empresas comercializados
como sendo sustentáveis do ponto de vista
ambiental. Ao fazê-lo, os
Estados-Membros utilizariam as suas
próprias taxonomias nacionais para
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podem ser considerados sustentáveis. Se
essas disposições nacionais se basearem
em critérios diferentes para determinar
quais as atividades económicas que podem
ser consideradas como sustentáveis do
ponto de vista ambiental, os investidores
poderão ser desencorajados de investir
além-fronteiras, devido às dificuldades em
comparar as diferentes oportunidades de
investimento. Além disso, os operadores
económicos que pretendam atrair
investimentos de toda a União teriam de
cumprir critérios diferentes nos diferentes
Estados-Membros para que as suas
atividades se pudessem considerar como
sustentáveis do ponto de vista ambiental
para beneficiarem dos diferentes rótulos. A
ausência de critérios uniformes aumentaria
assim os custos e criaria um desincentivo
significativo para os operadores
económicos, representando um obstáculo
no acesso aos mercados de capitais
transfronteiras para investimentos
sustentáveis. As barreiras ao acesso aos
mercados de capitais transfronteiras para
fins de angariação de fundos para projetos
sustentáveis ver-se-iam amplificadas. Os
critérios para determinar se uma atividade
económica é sustentável do ponto de vista
ambiental deverão, pois, ser harmonizados
ao nível da União, a fim de eliminar os
obstáculos ao funcionamento do mercado
interno e evitar a sua emergência no futuro.
Com essa harmonização, os operadores
económicos terão mais facilidade em obter
financiamento transfronteiras para as suas
atividades verdes, uma vez que as suas
atividades económicas poderão ser
comparadas segundo critérios uniformes
para serem selecionadas como ativos
subjacentes para investimentos sustentáveis
do ponto de vista ambiental. Essa
harmonização irá, por conseguinte, facilitar
a atração de investimento transfronteiras no
seio da União.

determinar quais os investimentos que
podem ser considerados sustentáveis. Se
essas disposições nacionais se basearem
em critérios diferentes para determinar
quais as atividades económicas que podem
ser consideradas como sustentáveis do
ponto de vista ambiental, os investidores
poderão ser desencorajados de investir
além-fronteiras, devido às dificuldades em
comparar as diferentes oportunidades de
investimento. Além disso, os operadores
económicos que pretendam atrair
investimentos de toda a União teriam de
cumprir critérios diferentes nos diferentes
Estados-Membros para que as suas
atividades se pudessem considerar como
sustentáveis do ponto de vista ambiental
para beneficiarem dos diferentes rótulos. A
ausência de critérios uniformes aumentaria
assim os custos e criaria um desincentivo
significativo para os operadores
económicos, representando um obstáculo
no acesso aos mercados de capitais
transfronteiras para investimentos
sustentáveis. As barreiras ao acesso aos
mercados de capitais transfronteiras para
fins de angariação de fundos para projetos
sustentáveis ver-se-iam amplificadas. Os
critérios para determinar se uma atividade
económica é sustentável do ponto de vista
ambiental deverão, pois, ser harmonizados
ao nível da União, a fim de eliminar os
obstáculos ao funcionamento do mercado
interno e evitar a sua emergência no futuro.
Com essa harmonização, os operadores
económicos terão mais facilidade em obter
financiamento transfronteiras para as suas
atividades verdes, uma vez que as suas
atividades económicas poderão ser
comparadas segundo critérios uniformes
para serem selecionadas como ativos
subjacentes para investimentos sustentáveis
do ponto de vista ambiental. Essa
harmonização irá, por conseguinte, facilitar
a atração de investimento transfronteiras no
seio da União.
Or. en
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Alteração 148
Pavel Poc
Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)
Texto da Comissão

Alteração
(9-A) A estrutura de taxonomia para
investir em investimentos sustentáveis
deve servir principalmente para facilitar o
investimento desta natureza, não devendo
ser uma ferramenta para a reafetação
forçada de investimentos de outros
projetos. A estrutura de taxonomia para
investir em investimentos sustentáveis não
deve afetar fundamentalmente a
disponibilidade/custos de outras formas
de financiamento. É necessário
considerar quais os impactos que os
instrumentos «sustentáveis» podem ter
sobre os «não sustentáveis» que foram
realizados anteriormente. Também é
importante estipular que o presente
regulamento apenas será aplicável a
novos investimentos por forma a evitar
efeitos de retroatividade.
Or. en
Justificação

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 nonsustainable 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.

Alteração 149
Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld
Proposta de regulamento
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Considerando 9-A (novo)
Texto da Comissão

Alteração
(9-A) Além disso, quando apropriado, a
rotulagem de produtos financeiros ou
obrigações de empresas como prejudiciais
ao ambiente com critérios uniformes
forneceria informações adicionais de
mercado em relação a atividades
económicas que prejudicam
significativamente os objetivos ambientais
e permitiria ao mercado financeiro
canalizar gradualmente investimentos
privados para atividades económicas
neutras do ponto de vista ambiental, que
não têm rótulo específico, ou atividades
económicas ambientalmente sustentáveis.
Permitirá igualmente à União e aos
Estados-Membros acabar com o apoio
financeiro público a investimentos que
prejudiquem significativamente os
objetivos ambientais.
Or. en

Alteração 150
Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Ulrike Müller,
Elsi Katainen, Petri Sarvamaa
Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)
Texto da Comissão

Alteração
(9-A) Para que a União honre os seus
compromissos ambientais e climáticos, é
necessário mobilizar investimentos
privados. Consegui-lo requer
planeamento a longo prazo, bem como
estabilidade regulamentar e
previsibilidade para os investidores. A fim
de garantir um quadro político coerente
para investimentos sustentáveis, é pois
importante que as disposições do presente
regulamento tenham por base a legislação
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da União em vigor.
Or. en

Alteração 151
Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark
Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)
Texto da Comissão

Alteração
(9-A) O cumprimento dos compromissos
ambientais e climáticos da União requer
investimentos privados. A fim de
mobilizar investimentos privados, é
necessário garantir um quadro político
coerente para os investimentos
sustentáveis. Tal requer estabilidade
regulamentar e previsibilidade para os
investidores a longo prazo. Por
conseguinte, é importante que as
disposições do presente regulamento se
baseiem na legislação da União em vigor.
Or. en

Alteração 152
Fulvio Martusciello
Proposta de regulamento
Considerando 10
Texto da Comissão

Alteração

(10) Além disso, se os intervenientes do
mercado não fornecerem qualquer
explicação aos investidores quanto à
forma como as atividades em que investem
contribuem para os objetivos ambientais,
ou se recorrerem a diferentes conceitos na
sua explicação do que é uma atividade
económica «sustentável», os investidores
considerar desproporcionadamente oneroso

(10) Além disso, se os intervenientes do
mercado não divulgarem a forma como as
atividades em que investem contribuem
para os objetivos ambientais, ou se
recorrerem a diferentes métricas e
conceitos para determinar o que é uma
atividade económica «sustentável», os
investidores considerarão
desproporcionadamente oneroso verificar e
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verificar e comparar os diferentes produtos
financeiros. Constatou-se que isto
desencoraja os investidores de investir em
produtos financeiros «verdes». Além disso,
a falta de confiança dos investidores
prejudica substancialmente o mercado do
investimento sustentável. Além disso, ficou
demonstrado que regras nacionais ou
iniciativas baseadas no mercado adotadas
para resolver este problema dentro das
fronteiras nacionais conduziriam a uma
fragmentação do mercado interno. Se os
intervenientes do mercado financeiro
divulgarem o modo como os produtos
financeiros que eles apresentam como
«ecológicos» prosseguem objetivos
ambientais, e se utilizarem para esse fim
critérios comuns a toda a União
relativamente ao que constitui uma
atividade económica sustentável do ponto
de vista ambiental, tal ajudará os
investidores a compararem oportunidades
de investimento «ecológicos»
transfronteiras. Os investidores irão
investir em produtos financeiros verdes
com mais confiança em toda a União,
melhorando o funcionamento do mercado
interno.

comparar os diferentes produtos
financeiros. Constatou-se que isto
desencoraja os investidores de investir em
produtos financeiros sustentáveis. Além
disso, a falta de confiança dos investidores
prejudica substancialmente o mercado do
investimento sustentável. Além disso, ficou
demonstrado que regras nacionais ou
iniciativas baseadas no mercado adotadas
para resolver este problema dentro das
fronteiras nacionais conduziriam a uma
fragmentação do mercado interno. Se os
intervenientes do mercado financeiro
divulgarem o modo como os produtos
financeiros que eles apresentam como
«ecológicos» prosseguem objetivos
ambientais, e se utilizarem para esse fim
critérios comuns a toda a União
relativamente ao que constitui uma
atividade económica sustentável do ponto
de vista ambiental, tal ajudará os
investidores a compararem o impacto
ambiental das oportunidades de
investimento transfronteiras. Os
investidores irão investir em produtos
financeiros verdes com mais confiança em
toda a União, melhorando o funcionamento
do mercado interno.
Or. en

Alteração 153
Elena Gentile
Proposta de regulamento
Considerando 10
Texto da Comissão

Alteração

(10) Além disso, se os intervenientes do
mercado não fornecerem qualquer
explicação aos investidores quanto à
forma como as atividades em que investem
contribuem para os objetivos ambientais,
ou se recorrerem a diferentes conceitos na
sua explicação do que é uma atividade

(10) Além disso, se os intervenientes do
mercado não divulgarem a forma como as
atividades em que investem contribuem
para os objetivos ambientais, ou se
recorrerem a diferentes métricas e
conceitos para determinar o que é uma
atividade económica «sustentável», os
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económica «sustentável», os investidores
considerar desproporcionadamente oneroso
verificar e comparar os diferentes produtos
financeiros. Constatou-se que isto
desencoraja os investidores de investir em
produtos financeiros «verdes». Além disso,
a falta de confiança dos investidores
prejudica substancialmente o mercado do
investimento sustentável. Além disso, ficou
demonstrado que regras nacionais ou
iniciativas baseadas no mercado adotadas
para resolver este problema dentro das
fronteiras nacionais conduziriam a uma
fragmentação do mercado interno. Se os
intervenientes do mercado financeiro
divulgarem o modo como os produtos
financeiros que eles apresentam como
«ecológicos» prosseguem objetivos
ambientais, e se utilizarem para esse fim
critérios comuns a toda a União
relativamente ao que constitui uma
atividade económica sustentável do ponto
de vista ambiental, tal ajudará os
investidores a compararem oportunidades
de investimento «ecológicos»
transfronteiras. Os investidores irão
investir em produtos financeiros verdes
com mais confiança em toda a União,
melhorando o funcionamento do mercado
interno.

investidores considerar
desproporcionadamente oneroso verificar e
comparar os diferentes produtos
financeiros. Constatou-se que isto
desencoraja os investidores de investir em
produtos financeiros sustentáveis. Além
disso, a falta de confiança dos investidores
prejudica substancialmente o mercado do
investimento sustentável. Além disso, ficou
demonstrado que regras nacionais ou
iniciativas baseadas no mercado adotadas
para resolver este problema dentro das
fronteiras nacionais conduziriam a uma
fragmentação do mercado interno. Se os
intervenientes do mercado financeiro
divulgarem o modo como os produtos
financeiros que eles apresentam como
«ecológicos» prosseguem objetivos
ambientais, e se utilizarem para esse fim
critérios comuns a toda a União
relativamente ao que constitui uma
atividade económica sustentável do ponto
de vista ambiental, tal ajudará os
investidores a compararem oportunidades
de investimento «ecológicos»
transfronteiras. Os investidores irão
investir em produtos financeiros verdes
com mais confiança em toda a União,
melhorando o funcionamento do mercado
interno.
Or. en

Alteração 154
Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès
Proposta de regulamento
Considerando 10
Texto da Comissão

Alteração

(10) Além disso, se os intervenientes do
mercado não fornecerem qualquer
explicação aos investidores quanto à forma
como as atividades em que investem
contribuem para os objetivos ambientais,

(10) Além disso, se os intervenientes do
mercado não fornecerem qualquer
explicação aos investidores quanto à forma
como as atividades em que investem
contribuem para os objetivos ambientais,
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ou se recorrerem a diferentes conceitos na
sua explicação do que é uma atividade
económica «sustentável», os investidores
considerar desproporcionadamente oneroso
verificar e comparar os diferentes produtos
financeiros. Constatou-se que isto
desencoraja os investidores de investir em
produtos financeiros «verdes». Além disso,
a falta de confiança dos investidores
prejudica substancialmente o mercado do
investimento sustentável. Além disso, ficou
demonstrado que regras nacionais ou
iniciativas baseadas no mercado adotadas
para resolver este problema dentro das
fronteiras nacionais conduziriam a uma
fragmentação do mercado interno. Se os
intervenientes do mercado financeiro
divulgarem o modo como os produtos
financeiros que eles apresentam como
«ecológicos» prosseguem objetivos
ambientais, e se utilizarem para esse fim
critérios comuns a toda a União
relativamente ao que constitui uma
atividade económica sustentável do ponto
de vista ambiental, tal ajudará os
investidores a compararem oportunidades
de investimento «ecológicos»
transfronteiras. Os investidores irão
investir em produtos financeiros verdes
com mais confiança em toda a União,
melhorando o funcionamento do mercado
interno.

ou se recorrerem a diferentes conceitos na
sua explicação do que é uma atividade
económica «sustentável», os investidores
considerar desproporcionadamente oneroso
verificar e comparar os diferentes produtos
financeiros. Constatou-se que isto
desencoraja os investidores de investir em
produtos financeiros «verdes». Além disso,
a falta de confiança dos investidores
prejudica substancialmente o mercado do
investimento sustentável. Além disso, ficou
demonstrado que regras nacionais ou
iniciativas baseadas no mercado adotadas
para resolver este problema dentro das
fronteiras nacionais conduziriam a uma
fragmentação do mercado interno. Se os
intervenientes do mercado financeiro
divulgarem o modo como os produtos
financeiros que eles apresentam como
«ecológicos» prosseguem objetivos
ambientais, e se utilizarem para esse fim
critérios comuns a toda a União
relativamente ao que constitui uma
atividade económica sustentável do ponto
de vista ambiental, tal ajudará os
investidores a compararem oportunidades
de investimento «ecológicos»
transfronteiras e incentivará as empresas
investidas a tornar seus modelos de
negócios mais sustentáveis. Os
investidores irão investir em produtos
financeiros verdes com mais confiança
em toda a União, melhorando o
funcionamento do mercado interno.
Or. en

Alteração 155
Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb
Proposta de regulamento
Considerando 10
Texto da Comissão
(10)

Alteração

Além disso, se os intervenientes do
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mercado não fornecerem qualquer
explicação aos investidores quanto à forma
como as atividades em que investem
contribuem para os objetivos ambientais,
ou se recorrerem a diferentes conceitos na
sua explicação do que é uma atividade
económica «sustentável», os investidores
considerar desproporcionadamente oneroso
verificar e comparar os diferentes produtos
financeiros. Constatou-se que isto
desencoraja os investidores de investir em
produtos financeiros «verdes». Além disso,
a falta de confiança dos investidores
prejudica substancialmente o mercado do
investimento sustentável. Além disso, ficou
demonstrado que regras nacionais ou
iniciativas baseadas no mercado adotadas
para resolver este problema dentro das
fronteiras nacionais conduziriam a uma
fragmentação do mercado interno. Se os
intervenientes do mercado financeiro
divulgarem o modo como os produtos
financeiros que eles apresentam como
«ecológicos» prosseguem objetivos
ambientais, e se utilizarem para esse fim
critérios comuns a toda a União
relativamente ao que constitui uma
atividade económica sustentável do ponto
de vista ambiental, tal ajudará os
investidores a compararem oportunidades
de investimento «ecológicos»
transfronteiras. Os investidores irão
investir em produtos financeiros verdes
com mais confiança em toda a União,
melhorando o funcionamento do mercado
interno.

mercado não fornecerem qualquer
explicação aos investidores quanto à forma
como as atividades em que investem
contribuem para os objetivos ambientais,
ou se recorrerem a diferentes conceitos na
sua explicação do que é uma atividade
económica «sustentável», os investidores
considerar desproporcionadamente oneroso
verificar e comparar os diferentes produtos
financeiros. Constatou-se que isto
desencoraja os investidores de investir em
produtos financeiros sustentáveis. Além
disso, a falta de confiança dos investidores
prejudica substancialmente o mercado do
investimento sustentável. Além disso, ficou
demonstrado que regras nacionais ou
iniciativas baseadas no mercado adotadas
para resolver este problema dentro das
fronteiras nacionais conduziriam a uma
fragmentação do mercado interno. Se os
intervenientes do mercado financeiro
divulgarem o modo como os produtos
financeiros que eles apresentam como
«ecológicos» prosseguem objetivos
ambientais, e se utilizarem para esse fim
critérios comuns a toda a União
relativamente ao que constitui uma
atividade económica sustentável do ponto
de vista ambiental, tal ajudará os
investidores a compararem oportunidades
de investimento «ecológicos»
transfronteiras. Os investidores irão
investir em produtos financeiros
sustentáveis com mais confiança em toda a
União, melhorando o funcionamento do
mercado interno.
Or. en

Alteração 156
Mireille D'Ornano
Proposta de regulamento
Considerando 10
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Texto da Comissão

Alteração

(10) Além disso, se os intervenientes do
mercado não fornecerem qualquer
explicação aos investidores quanto à forma
como as atividades em que investem
contribuem para os objetivos ambientais,
ou se recorrerem a diferentes conceitos na
sua explicação do que é uma atividade
económica «sustentável», os investidores
considerar desproporcionadamente oneroso
verificar e comparar os diferentes produtos
financeiros. Constatou-se que isto
desencoraja os investidores de investir em
produtos financeiros «verdes». Além disso,
a falta de confiança dos investidores
prejudica substancialmente o mercado do
investimento sustentável. Além disso,
ficou demonstrado que regras nacionais ou
iniciativas baseadas no mercado adotadas
para resolver este problema dentro das
fronteiras nacionais conduziriam a uma
fragmentação do mercado interno. Se os
intervenientes do mercado financeiro
divulgarem o modo como os produtos
financeiros que eles apresentam como
«ecológicos» prosseguem objetivos
ambientais, e se utilizarem para esse fim
critérios comuns a toda a União
relativamente ao que constitui uma
atividade económica sustentável do ponto
de vista ambiental, tal ajudará os
investidores a compararem oportunidades
de investimento «ecológicos»
transfronteiras. Os investidores irão
investir em produtos financeiros verdes
com mais confiança em toda a União,
melhorando o funcionamento do mercado
interno.

(10) Além disso, se os intervenientes do
mercado não fornecerem qualquer
explicação aos investidores quanto à forma
como as atividades em que investem
contribuem para os objetivos ambientais,
ou se recorrerem a diferentes conceitos na
sua explicação do que é uma atividade
económica «sustentável», os investidores
considerar desproporcionadamente oneroso
verificar e comparar os diferentes produtos
financeiros. Constatou-se que isto
desencoraja os investidores de investir em
produtos financeiros «verdes». Além disso,
a falta de confiança dos investidores
prejudica substancialmente o mercado do
investimento sustentável. Além disso,
alguns argumentam que regras nacionais
ou iniciativas baseadas no mercado
adotadas para resolver este problema
dentro das fronteiras nacionais
conduziriam a uma fragmentação do
mercado interno. Se os intervenientes do
mercado financeiro divulgarem o modo
como os produtos financeiros que eles
apresentam como «ecológicos»
prosseguem objetivos ambientais, e se
utilizarem para esse fim critérios comuns a
toda a União relativamente ao que constitui
uma atividade económica sustentável do
ponto de vista ambiental, tal ajudará os
investidores a compararem oportunidades
de investimento «ecológicos»
transfronteiras. Os investidores irão
investir em produtos financeiros verdes
com mais confiança em toda a União,
melhorando o funcionamento do mercado
interno.
Or. fr

Alteração 157
Fulvio Martusciello
Proposta de regulamento
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Considerando 10-A (novo)
Texto da Comissão

Alteração
(10-A) Os indicadores devem ser
harmonizados com base em empresas
existentes, como o trabalho da Comissão,
da Agência Europeia do Ambiente e da
OCDE, entre outros, e devem ter em conta
o impacto ambiental sobre as emissões,
nomeadamente, de CO2, a biodiversidade,
a produção de resíduos, a utilização de
energia e de energias renováveis, as
matérias-primas, a água e a utilização
direta e indireta das terras, conforme
estabelecido no quadro de controlo da
economia circular da Comissão
(COM(2018) 29 final), no plano de ação
da UE para a economia circular
(COM(2015) 614 final) e na resolução do
Parlamento Europeu, de 9 de julho de
2015, sobre a eficiência de recursos:
transição para uma economia circular
(2014/2208(INI)). Além disso, os
indicadores devem ser concebidos tendo
também em conta as recomendações do
Grupo de Peritos de Alto Nível para o
Apoio ao Financiamento da Economia
Circular da Comissão Europeia. A
Comissão deve avaliar a forma de
integrar o trabalho deste grupo de peritos
no TEG (grupo de peritos técnicos). Os
indicadores devem levar em conta padrões
sustentáveis internacionalmente
reconhecidos.
Or. en

Alteração 158
Elena Gentile
Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)
Texto da Comissão
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(10-A) Os indicadores devem ser
harmonizados com base em empresas
existentes, como as desenvolvidas pela
Comissão, a Agência Europeia do
Ambiente e a OCDE, entre outros, e
devem ter em conta o impacto ambiental
sobre as emissões, nomeadamente, de
CO2, a biodiversidade, a produção de
resíduos, a utilização de energia, as
matérias-primas, a água e a utilização
direta e indireta das terras, conforme
estabelecido no quadro de controlo da
economia circular da Comissão
(COM(2018) 29 final), o plano de ação da
UE para a economia circular
(COM(2015) 614 final) e na resolução do
Parlamento Europeu, de 9 de julho de
2015, sobre a eficiência de recursos:
transição para uma economia circular
(2014/2208(INI)). Além disso, os
indicadores devem ser concebidos tendo
também em conta as recomendações do
Grupo de Peritos de Alto Nível para o
Apoio ao Financiamento da Economia
Circular da Comissão Europeia. A
Comissão deve avaliar a forma de
integrar o trabalho deste grupo de peritos
no TEG (grupo de peritos técnicos). Os
indicadores devem levar em conta padrões
sustentáveis internacionalmente
reconhecidos.
Or. en

Alteração 159
Othmar Karas, Lukas Mandl
Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)
Texto da Comissão

Alteração
(10-A) A fim de produzir um impacto
efetivo no ambiente e na sustentabilidade,
reduzir os encargos administrativos
desnecessários para os intervenientes no
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mercado financeiro e facilitar o
crescimento dos mercados financeiros
europeus que financiam atividades
económicas sustentáveis, a taxinomia
deve basear-se em critérios harmonizados,
comparáveis e uniformes. Deverá ser
evitada qualquer sobreposição de
regulamentação ou de medidas
legislativas preventivas que não esteja em
conformidade com os princípios da
melhoria da legislação e da
proporcionalidade, o objetivo de criar
uma terminologia coerente e um quadro
regulamentar claro ou que conduza
encargos desnecessários para ambos,
autoridades e instituições financeiras.
Or. en

Alteração 160
Mireille D'Ornano
Proposta de regulamento
Considerando 11
Texto da Comissão

Alteração

(11) A fim de eliminar os atuais
obstáculos ao funcionamento do mercado
interno e prevenir o ressurgimento desses
obstáculos no futuro, deverá ser exigido
aos Estados-Membros que utilizem um
conceito comum de investimento
sustentável do ponto de vista ambiental ao
estabelecerem os requisitos aplicáveis aos
intervenientes no mercado para efeitos de
rotulagem dos produtos financeiros e
obrigações de empresas comercializados
como sendo sustentáveis do ponto de vista
ambiental a nível nacional. Pelas mesmas
razões, os gestores de fundos e os
investidores institucionais que se
apresentam como prosseguindo objetivos
ambientais deverão utilizar o mesmo
conceito de investimento sustentável do
ponto de vista ambiental quando divulgam

(11) A fim de eliminar os atuais
obstáculos ao funcionamento do mercado
interno e prevenir o ressurgimento desses
obstáculos no futuro, poderá convidar-se
os Estados-Membros a utilizar um
conceito comum de investimento
sustentável do ponto de vista ambiental ao
estabelecerem os requisitos aplicáveis aos
intervenientes no mercado para efeitos de
rotulagem dos produtos financeiros e
obrigações de empresas comercializados
como sendo sustentáveis do ponto de vista
ambiental a nível nacional. Pelas mesmas
razões, os gestores de fundos e os
investidores institucionais que se
apresentam como prosseguindo objetivos
ambientais deverão utilizar o mesmo
conceito de investimento sustentável do
ponto de vista ambiental quando divulgam
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a forma como prosseguem tais objetivos.

a forma como prosseguem tais objetivos.
Or. fr

Alteração 161
Simona Bonafè, Luigi Morgano
Proposta de regulamento
Considerando 12
Texto da Comissão

Alteração

(12) Estabelecer critérios para definir
as atividades económicas sustentáveis do
ponto de vista ambiental poderá encorajar
as empresas a divulgarem nos seus
próprios Websites, voluntariamente,
informações sobre as atividades
económicas sustentáveis do ponto de vista
ambiental que exercem. Estas
informações não só ajudarão os
intervenientes relevantes nos mercados
financeiros a identificar facilmente as
empresas que exercem atividades
económicas sustentáveis do ponto de vista
ambiental, mas irá também facilitar a
essas empresas a angariação de
financiamento para as suas atividades
verdes.

(12) As informações sobre o impacto
ambiental e social das atividades ajudarão
os intervenientes relevantes nos mercados
financeiros a determinar facilmente o grau
de sustentabilidade das atividades
económicas realizadas pelas empresas,
facilitando também a angariação de
financiamento para as suas atividades
sustentáveis.

Or. en

Alteração 162
Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb
Proposta de regulamento
Considerando 12
Texto da Comissão

Alteração

(12) Estabelecer critérios para definir as
atividades económicas sustentáveis do
ponto de vista ambiental poderá encorajar
as empresas a divulgarem nos seus

(12) Estabelecer critérios para definir as
atividades económicas sustentáveis do
ponto de vista ambiental poderá encorajar
as empresas a divulgarem nos seus
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próprios Websites, voluntariamente,
informações sobre as atividades
económicas sustentáveis do ponto de vista
ambiental que exercem. Estas informações
não só ajudarão os intervenientes
relevantes nos mercados financeiros a
identificar facilmente as empresas que
exercem atividades económicas
sustentáveis do ponto de vista ambiental,
mas irá também facilitar a essas empresas a
angariação de financiamento para as suas
atividades verdes.

próprios Websites, voluntariamente,
informações sobre as atividades
económicas sustentáveis do ponto de vista
ambiental que exercem. Estas informações
não só ajudarão os intervenientes
relevantes nos mercados financeiros a
identificar facilmente as empresas que
exercem atividades económicas
sustentáveis do ponto de vista ambiental,
mas irá também facilitar a essas empresas a
angariação de financiamento para as suas
atividades sustentáveis.
Or. en

Alteração 163
Elena Gentile
Proposta de regulamento
Considerando 12
Texto da Comissão

Alteração

(12) Estabelecer critérios para definir as
atividades económicas sustentáveis do
ponto de vista ambiental poderá encorajar
as empresas a divulgarem nos seus
próprios Websites, voluntariamente,
informações sobre as atividades
económicas sustentáveis do ponto de vista
ambiental que exercem. Estas informações
não só ajudarão os intervenientes
relevantes nos mercados financeiros a
identificar facilmente as empresas que
exercem atividades económicas
sustentáveis do ponto de vista ambiental,
mas irá também facilitar a essas empresas a
angariação de financiamento para as suas
atividades verdes.

(12) Estabelecer critérios para definir as
atividades económicas sustentáveis do
ponto de vista ambiental poderá encorajar
as empresas a divulgarem nos seus
próprios Websites, voluntariamente,
informações sobre as atividades
económicas sustentáveis do ponto de vista
ambiental que exercem. Estas informações
não só ajudarão os intervenientes
relevantes nos mercados financeiros a
identificar facilmente as empresas que
exercem atividades económicas
sustentáveis do ponto de vista ambiental,
mas irá também facilitar a essas empresas a
angariação de financiamento para as suas
atividades sustentáveis.
Or. en

Alteração 164
Fulvio Martusciello
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Proposta de regulamento
Considerando 13
Texto da Comissão

Alteração

(13) Uma classificação da União para
as atividades económicas sustentáveis do
ponto de vista ambiental deverá agilizar a
conceção das futuras políticas da União,
nomeadamente normas à escala da União
aplicáveis aos produtos financeiros
sustentáveis do ponto de vista ambiental, e,
eventualmente, a criação de rótulos que
reconheçam formalmente a conformidade
com essas normas em toda a União. São
necessários requisitos jurídicos uniformes
para se classificar os investimentos como
sustentáveis do ponto de vista ambiental,
requisitos esses que devem assentar em
critérios uniformes para classificar as
atividades económicas como sustentáveis
do ponto de vista ambiental, que sirvam de
referência para a futura legislação da União
destinada a facilitar esses investimentos.

(13) Os indicadores a nível da União
que determinam o impacto ambiental das
atividades económicas deverão agilizar a
conceção das futuras políticas da União,
nomeadamente normas à escala da União
aplicáveis aos produtos financeiros
sustentáveis do ponto de vista ambiental, e,
eventualmente, a criação de rótulos que
reconheçam formalmente a conformidade
com essas normas em toda a União. São
necessários requisitos jurídicos uniformes
para avaliar a sustentabilidade ambiental
dos investimentos, requisitos esses que
devem assentar em critérios uniformes para
determinar a sustentabilidade ambiental
das atividades económicas, bem como
indicadores comuns para avaliar o
impacto ambiental dos investimentos, que
sirvam de referência para a futura
legislação da União destinada a facilitar a
transição de investimentos com um
impacto ambiental negativo para
investimentos com um impacto positivo.
Or. en

Alteração 165
Markus Ferber
Proposta de regulamento
Considerando 13
Texto da Comissão

Alteração

(13) Uma classificação da União para as
atividades económicas sustentáveis do
ponto de vista ambiental deverá agilizar a
conceção das futuras políticas da União,
nomeadamente normas à escala da União
aplicáveis aos produtos financeiros

(13) Uma classificação da União para as
atividades económicas sustentáveis do
ponto de vista ambiental deverá agilizar a
conceção das normas à escala da União
aplicáveis aos produtos financeiros
sustentáveis do ponto de vista ambiental, e,
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sustentáveis do ponto de vista ambiental, e,
eventualmente, a criação de rótulos que
reconheçam formalmente a conformidade
com essas normas em toda a União. São
necessários requisitos jurídicos uniformes
para se classificar os investimentos como
sustentáveis do ponto de vista ambiental,
requisitos esses que devem assentar em
critérios uniformes para classificar as
atividades económicas como sustentáveis
do ponto de vista ambiental, que sirvam de
referência para a futura legislação da
União destinada a facilitar esses
investimentos.

eventualmente, a criação de rótulos que
reconheçam formalmente a conformidade
com essas normas em toda a União.
Contudo, essas normas para classificar as
atividades económicas como sustentáveis
do ponto de vista ambiental não devem ser
a base para requisitos prudenciais, como
fundos próprios ou requisitos de capital.

Or. en
Justificação
Há que esclarecer que as considerações relativas à sustentabilidade não devem desempenhar
qualquer papel na definição de requisitos prudenciais, como fundos próprios ou requisitos de
capital. Os requisitos prudenciais devem ser baseados exclusivamente no risco.

Alteração 166
Jakob von Weizsäcker
Proposta de regulamento
Considerando 13
Texto da Comissão

Alteração

(13) Uma classificação da União para as
atividades económicas sustentáveis do
ponto de vista ambiental deverá agilizar a
conceção das futuras políticas da União,
nomeadamente normas à escala da União
aplicáveis aos produtos financeiros
sustentáveis do ponto de vista ambiental, e,
eventualmente, a criação de rótulos que
reconheçam formalmente a conformidade
com essas normas em toda a União. São
necessários requisitos jurídicos uniformes
para se classificar os investimentos como
sustentáveis do ponto de vista ambiental,
requisitos esses que devem assentar em
critérios uniformes para classificar as

(13) A Plataforma para o
financiamento sustentável e as revisões
recorrentes do presente regulamento pela
Comissão devem abranger a necessidade,
ou não, de transitar de critérios comuns
para a classificação de atividades
económicas como sustentáveis do ponto
de vista ambiental para uma classificação
da União de atividades e investimentos
sustentáveis do ponto de vista ambiental,
especialmente tendo em vista incentivos
para os governos nacionais classificarem
mais generosamente as atividades
económicas como sustentáveis no plano
ambiental, a fim de atrair mais

PE632.153v01-00

PT

40/184

AM\1172566PT.docx

atividades económicas como sustentáveis
do ponto de vista ambiental, que sirvam de
referência para a futura legislação da União
destinada a facilitar esses investimentos.

investimentos. Uma classificação da União
para as atividades económicas sustentáveis
do ponto de vista ambiental deverá, além
do mais, agilizar a conceção das futuras
políticas da União, nomeadamente normas
à escala da União aplicáveis aos produtos
financeiros sustentáveis do ponto de vista
ambiental, e, eventualmente, a criação de
rótulos que reconheçam formalmente a
conformidade com essas normas em toda a
União. São necessários requisitos jurídicos
uniformes para se classificar os
investimentos como sustentáveis do ponto
de vista ambiental, requisitos esses que
devem assentar em critérios uniformes para
classificar as atividades económicas como
sustentáveis do ponto de vista ambiental,
que sirvam de referência para a futura
legislação da União destinada a facilitar
esses investimentos, incluindo a
introdução de um fator de penalização
para artigos não ecológicos no quadro
prudencial aplicável às instituições
financeiras, a fim de ter adequadamente
em conta os riscos das alterações
climáticas associados aos ativos de uso
intensivo de carbono.
Or. en

Alteração 167
Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello
Proposta de regulamento
Considerando 13
Texto da Comissão

Alteração

(13) Uma classificação da União para as
atividades económicas sustentáveis do
ponto de vista ambiental deverá agilizar a
conceção das futuras políticas da União,
nomeadamente normas à escala da União
aplicáveis aos produtos financeiros
sustentáveis do ponto de vista ambiental,
e, eventualmente, a criação de rótulos que

(13) Uma classificação da União para as
atividades sustentáveis do ponto de vista
ambiental e económico deverá
gradualmente agilizar a conceção das
futuras políticas da União, nomeadamente
normas à escala da União aplicáveis aos
produtos financeiros sustentáveis, e,
eventualmente, a criação de rótulos que
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reconheçam formalmente a conformidade
com essas normas em toda a União. São
necessários requisitos jurídicos uniformes
para se classificar os investimentos como
sustentáveis do ponto de vista ambiental,
requisitos esses que devem assentar em
critérios uniformes para classificar as
atividades económicas como sustentáveis
do ponto de vista ambiental, que sirvam de
referência para a futura legislação da União
destinada a facilitar esses investimentos.

reconheçam formalmente a conformidade
com essas normas em toda a União. São
necessários requisitos jurídicos uniformes
para se classificar os investimentos como
sustentáveis, requisitos esses que devem
assentar em critérios uniformes para
classificar um determinado número de
atividades como sustentáveis, que sirvam
de referência para a futura legislação da
União destinada a facilitar esses
investimentos.
Or. en

Alteração 168
Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Fredrick Federley, Ramon Tremosa i Balcells,
Caroline Nagtegaal
Proposta de regulamento
Considerando 13
Texto da Comissão

Alteração

(13) Uma classificação da União para as
atividades económicas sustentáveis do
ponto de vista ambiental deverá agilizar a
conceção das futuras políticas da União,
nomeadamente normas à escala da União
aplicáveis aos produtos financeiros
sustentáveis do ponto de vista ambiental, e,
eventualmente, a criação de rótulos que
reconheçam formalmente a conformidade
com essas normas em toda a União. São
necessários requisitos jurídicos uniformes
para se classificar os investimentos como
sustentáveis do ponto de vista ambiental,
requisitos esses que devem assentar em
critérios uniformes para classificar as
atividades económicas como sustentáveis
do ponto de vista ambiental, que sirvam de
referência para a futura legislação da União
destinada a facilitar esses investimentos.

(13) Uma classificação da União para as
atividades económicas sustentáveis do
ponto de vista ambiental deverá agilizar a
conceção das futuras políticas e estratégias
da União, nomeadamente normas à escala
da União aplicáveis aos produtos
financeiros sustentáveis do ponto de vista
ambiental, e, eventualmente, a criação de
rótulos que reconheçam formalmente a
conformidade com essas normas em toda a
União. São necessários requisitos jurídicos
uniformes para se classificar os
investimentos como sustentáveis do ponto
de vista ambiental, requisitos esses que
devem assentar em critérios uniformes para
classificar as atividades económicas como
sustentáveis do ponto de vista ambiental,
que sirvam de referência para a futura
legislação da União destinada a facilitar
esses investimentos.
Or. en
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Alteração 169
Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld
Proposta de regulamento
Considerando 13
Texto da Comissão

Alteração

(13) Uma classificação da União para as
atividades económicas sustentáveis do
ponto de vista ambiental deverá agilizar a
conceção das futuras políticas da União,
nomeadamente normas à escala da União
aplicáveis aos produtos financeiros
sustentáveis do ponto de vista ambiental, e,
eventualmente, a criação de rótulos que
reconheçam formalmente a conformidade
com essas normas em toda a União. São
necessários requisitos jurídicos uniformes
para se classificar os investimentos como
sustentáveis do ponto de vista ambiental,
requisitos esses que devem assentar em
critérios uniformes para classificar as
atividades económicas como sustentáveis
do ponto de vista ambiental, que sirvam de
referência para a futura legislação da União
destinada a facilitar esses investimentos.

(13) Uma classificação da União para as
atividades económicas sustentáveis do
ponto de vista ambiental deverá agilizar a
conceção das futuras políticas e estratégias
da União, nomeadamente normas à escala
da União aplicáveis aos produtos
financeiros sustentáveis do ponto de vista
ambiental, e, eventualmente, a criação de
rótulos que reconheçam formalmente a
conformidade com essas normas em toda a
União. São necessários requisitos jurídicos
uniformes para se classificar os
investimentos como sustentáveis do ponto
de vista ambiental, requisitos esses que
devem assentar em critérios uniformes para
classificar as atividades económicas como
sustentáveis do ponto de vista ambiental,
que sirvam de referência para a futura
legislação da União destinada a facilitar
esses investimentos.
Or. en

Alteração 170
Othmar Karas, Lukas Mandl
Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)
Texto da Comissão

Alteração
(13-A) A fim de garantir uma ação
legislativa eficaz e eficiente sem criar
possíveis sobreposições, encargos
burocráticos ou custos adicionais para a
economia real, o âmbito e a utilização de
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critérios técnicos de avaliação, assim
como a associação a outras iniciativas,
devem ser claramente definidos antes que
a taxonomia e os critérios pertinentes
entrem em vigor.
Or. en

Alteração 171
Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Ulrike Müller,
Elsi Katainen, Petri Sarvamaa
Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)
Texto da Comissão

Alteração
(13-A) A definição de critérios
harmonizados para atividades económicas
sustentáveis do ponto de vista ambiental
não deve comprometer a repartição de
competências entre os Estados-Membros e
a União em diferentes domínios de ação.
Or. en

Alteração 172
Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark
Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)
Texto da Comissão

Alteração
(13-A) A definição de critérios
harmonizados para atividades económicas
sustentáveis do ponto de vista ambiental
não deve comprometer a repartição de
competências entre os Estados-Membros e
a União.
Or. en

PE632.153v01-00

PT

44/184

AM\1172566PT.docx

Alteração 173
Stefan Gehrold
Proposta de regulamento
Considerando 14
Texto da Comissão

Alteração

(14) No contexto da consecução dos
ODS na União, as opções estratégicas
como a criação de um Fundo Europeu para
Investimentos Estratégicos provaram ser
eficazes para canalizar o investimento
privado, bem como a despesa pública, para
investimentos sustentáveis. O Regulamento
(UE) 2015/1017 do Parlamento Europeu e
do Conselho27, estabelece um objetivo de
40 % de investimento no domínio
climático para os projetos de
infraestruturas e de inovação no âmbito do
Fundo Europeu para Investimentos
Estratégicos. Os critérios comuns para
determinar o caráter sustentável das
atividades económicas poderão servir de
base para futuras iniciativas da União em
apoio do investimento que prossegue
objetivos relacionados com o clima ou
outros objetivos ambientais.

(14) No contexto da consecução dos
ODS na União, as opções estratégicas
como a criação de um Fundo Europeu para
Investimentos Estratégicos provaram ser
eficazes para canalizar o investimento
privado, bem como a despesa pública, para
investimentos sustentáveis. O Regulamento
(UE) 2015/1017 do Parlamento Europeu e
do Conselho27, estabelece um objetivo de
40 % de investimento na diminuição da
influência humana sobre as alterações
climáticas para os projetos de
infraestruturas e de inovação no âmbito do
Fundo Europeu para Investimentos
Estratégicos. Os critérios comuns para
determinar o caráter sustentável das
atividades económicas poderão servir de
base para futuras iniciativas da União em
apoio do investimento que prossegue
objetivos relacionados com o clima ou
outros objetivos ambientais.

_________________

_________________

27

27

Regulamento do Parlamento Europeu e
do Conselho de 13 de dezembro de 2017
que altera os Regulamentos (UE) n.º
1316/2013 e (UE) 2015/1017, relativo à
prorrogação da duração do Fundo Europeu
para Investimentos Estratégicos, assim
como à introdução de melhorias técnicas
para esse Fundo e para a Plataforma
Europeia de Aconselhamento ao
Investimento (JO L 345, 27.12.2017, p.
34).

Regulamento do Parlamento Europeu e
do Conselho de 13 de dezembro de 2017
que altera os Regulamentos (UE) n.º
1316/2013 e (UE) 2015/1017, relativo à
prorrogação da duração do Fundo Europeu
para Investimentos Estratégicos, assim
como à introdução de melhorias técnicas
para esse Fundo e para a Plataforma
Europeia de Aconselhamento ao
Investimento (JO L 345, 27.12.2017, p.
34).
Or. de
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Othmar Karas
Proposta de regulamento
Considerando 14
Texto da Comissão

Alteração

(14) No contexto da consecução dos
ODS na União, as opções estratégicas
como a criação de um Fundo Europeu para
Investimentos Estratégicos provaram ser
eficazes para canalizar o investimento
privado, bem como a despesa pública, para
investimentos sustentáveis. O Regulamento
(UE) 2015/1017 do Parlamento Europeu e
do Conselho27, estabelece um objetivo de
40% de investimento no domínio climático
para os projetos de infraestruturas e de
inovação no âmbito do Fundo Europeu
para Investimentos Estratégicos. Os
critérios comuns para determinar o caráter
sustentável das atividades económicas
poderão servir de base para futuras
iniciativas da União em apoio do
investimento que prossegue objetivos
relacionados com o clima ou outros
objetivos ambientais.

(14) No contexto da consecução dos
ODS na União, as opções estratégicas
como a criação de um Fundo Europeu para
Investimentos Estratégicos provaram ser
eficazes para mobilizar o investimento
privado, bem como a despesa pública, no
âmbito de investimentos sustentáveis. O
Regulamento (UE) 2015/1017 do
Parlamento Europeu e do Conselho27,
estabelece um objetivo de 40% de
investimento horizontal no domínio
climático para os projetos de
infraestruturas e de inovação no âmbito do
Fundo Europeu para Investimentos
Estratégicos. Os critérios comuns para
determinar o caráter sustentável das
atividades económicas poderão servir de
base para futuras iniciativas da União que
mobilizem o investimento que prossegue
objetivos relacionados com o clima ou
outros objetivos ambientais.

_________________

_________________

27

27

Regulamento (UE) 2017/2396 do
Parlamento Europeu e do Conselho de 13
de dezembro de 2017 que altera os
Regulamentos (UE) n.º 1316/2013 e (UE)
2015/1017, relativo à prorrogação da
duração do Fundo Europeu para
Investimentos Estratégicos, assim como à
introdução de melhorias técnicas para esse
Fundo e para a Plataforma Europeia de
Aconselhamento ao Investimento (JO L
345, 27.12.2017, p. 34).

Regulamento (UE) 2017/2396 do
Parlamento Europeu e do Conselho de 13
de dezembro de 2017 que altera os
Regulamentos (UE) n.º 1316/2013 e (UE)
2015/1017, relativo à prorrogação da
duração do Fundo Europeu para
Investimentos Estratégicos, assim como à
introdução de melhorias técnicas para esse
Fundo e para a Plataforma Europeia de
Aconselhamento ao Investimento (JO L
345, 27.12.2017, p. 34).
Or. en

Alteração 175
Elena Gentile
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Proposta de regulamento
Considerando 15
Texto da Comissão

Alteração

(15) Para evitar a fragmentação do
mercado ou os prejuízos causados aos
interesses dos consumidores por
divergências a nível do conceito de
atividades económicas sustentáveis do
ponto de vista ambiental, os requisitos
nacionais que os intervenientes no mercado
devem cumprir quando pretendem
comercializar produtos financeiros ou
obrigações de empresas como sendo
sustentáveis do ponto de vista ambiental
devem basear-se nos critérios uniformes
que definem as atividades económicas
sustentáveis do ponto de vista ambiental.
Os intervenientes no mercado incluem os
intervenientes nos mercados financeiros
que propõem produtos financeiros
«verdes» e as sociedades não-financeiras
que emitem obrigações «verdes».

(15) Para evitar a fragmentação do
mercado ou os prejuízos causados aos
interesses dos consumidores por
divergências a nível do conceito de
atividades económicas sustentáveis do
ponto de vista ambiental, os requisitos
nacionais que os intervenientes no mercado
devem cumprir quando pretendem
comercializar produtos financeiros ou
obrigações de empresas, tal como definido
no presente regulamento, como sendo
sustentáveis do ponto de vista ambiental
devem basear-se nos critérios uniformes
que definem as atividades económicas
sustentáveis do ponto de vista ambiental.
Os intervenientes no mercado incluem os
intervenientes nos mercados financeiros
que propõem produtos ou serviços
financeiros sustentáveis e as sociedades
não-financeiras que emitem obrigações
sustentáveis.
Or. en

Alteração 176
Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb
Proposta de regulamento
Considerando 15
Texto da Comissão

Alteração

(15) Para evitar a fragmentação do
mercado ou os prejuízos causados aos
interesses dos consumidores por
divergências a nível do conceito de
atividades económicas sustentáveis do
ponto de vista ambiental, os requisitos
nacionais que os intervenientes no mercado
devem cumprir quando pretendem

(15) Para evitar a fragmentação do
mercado ou os prejuízos causados aos
interesses dos consumidores por
divergências a nível do conceito de
atividades económicas sustentáveis do
ponto de vista ambiental, os requisitos
nacionais que os intervenientes no mercado
devem cumprir quando pretendem
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comercializar produtos financeiros ou
obrigações de empresas como sendo
sustentáveis do ponto de vista ambiental
devem basear-se nos critérios uniformes
que definem as atividades económicas
sustentáveis do ponto de vista ambiental.
Os intervenientes no mercado incluem os
intervenientes nos mercados financeiros
que propõem produtos financeiros
«verdes» e as sociedades não-financeiras
que emitem obrigações «verdes».

comercializar produtos financeiros ou
obrigações de empresas como sendo
sustentáveis do ponto de vista ambiental
devem basear-se nos critérios uniformes
que definem as atividades económicas
sustentáveis do ponto de vista ambiental.
Os intervenientes no mercado incluem os
intervenientes nos mercados financeiros
que propõem produtos ou serviços
financeiros sustentáveis e as sociedades
não-financeiras que emitem obrigações
sustentáveis.
Or. en

Alteração 177
Mireille D'Ornano
Proposta de regulamento
Considerando 15
Texto da Comissão

Alteração

(15) Para evitar a fragmentação do
mercado ou os prejuízos causados aos
interesses dos consumidores por
divergências a nível do conceito de
atividades económicas sustentáveis do
ponto de vista ambiental, os requisitos
nacionais que os intervenientes no mercado
devem cumprir quando pretendem
comercializar produtos financeiros ou
obrigações de empresas como sendo
sustentáveis do ponto de vista ambiental
devem basear-se nos critérios uniformes
que definem as atividades económicas
sustentáveis do ponto de vista ambiental.
Os intervenientes no mercado incluem os
intervenientes nos mercados financeiros
que propõem produtos financeiros
«verdes» e as sociedades não-financeiras
que emitem obrigações «verdes».

(15) Para evitar a fragmentação do
mercado ou os prejuízos causados aos
interesses dos consumidores por
divergências a nível do conceito de
atividades económicas sustentáveis do
ponto de vista ambiental, os requisitos
nacionais que os intervenientes no mercado
devem cumprir quando pretendem
comercializar produtos financeiros ou
obrigações de empresas como sendo
sustentáveis do ponto de vista ambiental
podem basear-se nos critérios uniformes
que definem as atividades económicas
sustentáveis do ponto de vista ambiental.
Os intervenientes no mercado incluem os
intervenientes nos mercados financeiros
que propõem produtos financeiros
«verdes» e as sociedades não-financeiras
que emitem obrigações «verdes».
Or. fr
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Alteração 178
Othmar Karas
Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)
Texto da Comissão

Alteração
(15-A) Em consonância com o princípio
da proporcionalidade, os requisitos do
presente regulamento não devem
aplicar-se a instituições de pequena
dimensão e a instituições não complexas,
conforme definido nos termos do [SP:
inserir a referência ao artigo pertinente
do Regulamento (UE) n.º 575/2013].
Or. en

Alteração 179
Markus Ferber
Proposta de regulamento
Considerando 16
Texto da Comissão

Alteração

(16) A fim de evitar prejudicar os
interesses dos consumidores, os gestores de
fundos e os investidores institucionais que
propõem produtos financeiros como sendo
sustentáveis do ponto de vista ambiental
devem divulgar a forma e a que medida
em que os critérios que definem as
atividades económicas sustentáveis do
ponto de vista ambiental são utilizados
para determinar a sustentabilidade
ambiental dos investimentos. As
informações divulgadas devem permitir
aos investidores compreenderem qual a
parte do investimento que financia
atividades económicas sustentáveis do
ponto de vista ambiental, em percentagem
da totalidade das atividades económicas,
ou seja, qual o grau de sustentabilidade
ambiental do investimento. A Comissão

(16) A fim de evitar prejudicar os
interesses dos consumidores, os gestores de
fundos e os investidores institucionais que
propõem produtos financeiros como sendo
sustentáveis do ponto de vista ambiental
devem divulgar informações relevantes
em conformidade com as disposições
previstas no Regulamento relativo à
divulgação de informações relacionadas
com investimentos sustentáveis e riscos em
matéria de sustentabilidade e que altera a
Diretiva (UE) 2016/2341;
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deve especificar as informações a divulgar
para esse efeito. Essas informações devem
permitir às autoridades nacionais
competentes verificar facilmente a
conformidade com a obrigação de
divulgação e fazer com que essa
obrigação seja respeitada nos termos da
legislação nacional aplicável.
Or. en
Justificação
Todas as obrigações de divulgação são enunciadas no Regulamento relativo à divulgação de
informações relacionadas com investimentos sustentáveis e riscos em matéria de
sustentabilidade e que altera a Diretiva (UE) 2016/2341. A introdução de um segundo regime
de divulgação financeira sustentável não é necessária.

Alteração 180
Sirpa Pietikäinen
Proposta de regulamento
Considerando 16
Texto da Comissão

Alteração

(16) A fim de evitar prejudicar os
interesses dos consumidores, os gestores
de fundos e os investidores institucionais
que propõem produtos financeiros como
sendo sustentáveis do ponto de vista
ambiental devem divulgar a forma e a que
medida em que os critérios que definem as
atividades económicas sustentáveis do
ponto de vista ambiental são utilizados
para determinar a sustentabilidade
ambiental dos investimentos. As
informações divulgadas devem permitir
aos investidores compreenderem qual a
parte do investimento que financia
atividades económicas sustentáveis do
ponto de vista ambiental, em percentagem
da totalidade das atividades económicas,
ou seja, qual o grau de sustentabilidade
ambiental do investimento. A Comissão
deve especificar as informações a divulgar

(16) A fim de informar os investidores
não profissionais e garantir a proteção
dos consumidores, os gestores de fundos e
os investidores institucionais que propõem
produtos financeiros como sendo
sustentáveis do ponto de vista ambiental
devem divulgar o grau de sustentabilidade
ambiental dos investimentos e o seu
impacto ambiental. As informações
divulgadas devem permitir aos investidores
compreenderem os critérios e os
indicadores utilizados para identificar o
impacto ambiental, o grau de
sustentabilidade ambiental do
investimento, bem como a percentagem do
volume de negócios das empresas
investidas que apoia atividades
consideradas como ambientalmente
sustentáveis ou com impacto ambiental
negativo. A Comissão deve especificar as
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para esse efeito. Essas informações devem
permitir às autoridades nacionais
competentes verificar facilmente a
conformidade com a obrigação de
divulgação e fazer com que essa obrigação
seja respeitada nos termos da legislação
nacional aplicável.

informações a divulgar nos relatórios
anuais e de gestão auditados para o efeito
e a auditar por auditores independentes
no âmbito de relatórios integrados. Essas
informações auditadas e verificadas
devem permitir às autoridades nacionais
competentes, e sempre que necessário às
AES, verificar facilmente a conformidade
com a obrigação de divulgação e fazer com
que essa obrigação seja respeitada nos
termos da legislação nacional e da União
aplicável. Os requisitos de divulgação
devem estar em consonância com as
iniciativas de requisitos de divulgação
global como a Global Reporting Initiative
(Iniciativa Global sobre a Elaboração de
Relatórios) e os Princípios das Nações
Unidas para o Investimento Responsável.
Os auditores independentes devem estar
sujeitos a autorização das AES.
Or. en

Alteração 181
Elena Gentile
Proposta de regulamento
Considerando 16
Texto da Comissão

Alteração

(16) A fim de evitar prejudicar os
interesses dos consumidores, os gestores
de fundos e os investidores institucionais
que propõem produtos financeiros como
sendo sustentáveis do ponto de vista
ambiental devem divulgar a forma e a que
medida em que os critérios que definem as
atividades económicas sustentáveis do
ponto de vista ambiental são utilizados
para determinar a sustentabilidade
ambiental dos investimentos. As
informações divulgadas devem permitir
aos investidores compreenderem qual a
parte do investimento que financia
atividades económicas sustentáveis do

(16) A fim de informar os investidores
não profissionais e garantir a proteção
dos consumidores, os gestores de fundos e
os investidores institucionais que propõem
produtos financeiros como sendo
sustentáveis do ponto de vista ambiental
devem divulgar a vertente de
sustentabilidade ambiental dos
investimentos, incluindo os critérios de
seleção ESG e o seu impacto ambiental.
As informações divulgadas devem permitir
aos investidores compreenderem os
critérios e os indicadores utilizados para
identificar o impacto ambiental, bem
como a vertente de sustentabilidade
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ambiental do investimento. A Comissão
deve especificar as informações a divulgar
para esse efeito. Os requisitos de
divulgação devem basear-se no trabalho
da Global Reporting Initiative (Iniciativa
Global sobre a Elaboração de Relatórios)
e nos Princípios das Nações Unidas para
o Investimento Responsável.

ponto de vista ambiental, em percentagem
da totalidade das atividades económicas,
ou seja, qual o grau de sustentabilidade
ambiental do investimento. A Comissão
deve especificar as informações a divulgar
para esse efeito. Essas informações devem
permitir às autoridades nacionais
competentes verificar facilmente a
conformidade com a obrigação de
divulgação e fazer com que essa obrigação
seja respeitada nos termos da legislação
nacional aplicável.

Or. en

Alteração 182
Fulvio Martusciello
Proposta de regulamento
Considerando 16
Texto da Comissão

Alteração

(16) A fim de evitar prejudicar os
interesses dos consumidores, os gestores
de fundos e os investidores institucionais
que propõem produtos financeiros como
sendo sustentáveis do ponto de vista
ambiental devem divulgar a forma e a que
medida em que os critérios que definem as
atividades económicas sustentáveis do
ponto de vista ambiental são utilizados
para determinar a sustentabilidade
ambiental dos investimentos. As
informações divulgadas devem permitir
aos investidores compreenderem qual a
parte do investimento que financia
atividades económicas sustentáveis do
ponto de vista ambiental, em percentagem
da totalidade das atividades económicas,
ou seja, qual o grau de sustentabilidade
ambiental do investimento. A Comissão
deve especificar as informações a divulgar
para esse efeito. Essas informações devem
permitir às autoridades nacionais
competentes verificar facilmente a

(16) A fim de informar os investidores
não profissionais e garantir a proteção
dos consumidores, os gestores de fundos e
os investidores institucionais que propõem
produtos financeiros como sendo
sustentáveis do ponto de vista ambiental
devem divulgar a vertente de
sustentabilidade ambiental dos
investimentos, incluindo os critérios de
seleção ESG e o seu impacto ambiental.
As informações divulgadas devem permitir
aos investidores compreenderem os
critérios e os indicadores utilizados para
identificar o impacto ambiental, bem
como a vertente de sustentabilidade
ambiental do investimento. A Comissão
deve especificar as informações a divulgar
para esse efeito. Os requisitos de
divulgação devem basear-se no trabalho
da Global Reporting Initiative (Iniciativa
Global sobre a Elaboração de Relatórios)
e nos Princípios das Nações Unidas para
o Investimento Responsável.
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conformidade com a obrigação de
divulgação e fazer com que essa obrigação
seja respeitada nos termos da legislação
nacional aplicável.
Or. en

Alteração 183
Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello
Proposta de regulamento
Considerando 16
Texto da Comissão

Alteração

(16) A fim de evitar prejudicar os
interesses dos consumidores, os gestores de
fundos e os investidores institucionais que
propõem produtos financeiros como sendo
sustentáveis do ponto de vista ambiental
devem divulgar a forma e a que medida em
que os critérios que definem as atividades
económicas sustentáveis do ponto de vista
ambiental são utilizados para determinar a
sustentabilidade ambiental dos
investimentos. As informações divulgadas
devem permitir aos investidores
compreenderem qual a parte do
investimento que financia atividades
económicas sustentáveis do ponto de vista
ambiental, em percentagem da totalidade
das atividades económicas, ou seja, qual o
grau de sustentabilidade ambiental do
investimento. A Comissão deve especificar
as informações a divulgar para esse
efeito. Essas informações devem permitir
às autoridades nacionais competentes
verificar facilmente a conformidade com
a obrigação de divulgação e fazer com
que essa obrigação seja respeitada nos
termos da legislação nacional aplicável.

(16) A fim de evitar prejudicar os
interesses dos consumidores, os gestores de
fundos e os investidores institucionais que
propõem produtos financeiros como sendo
sustentáveis do ponto de vista ambiental
podem optar por divulgar a forma e a que
medida em que os critérios que definem as
atividades económicas sustentáveis são
utilizados para determinar a
sustentabilidade dos investimentos. As
informações divulgadas podem permitir
aos investidores compreenderem qual a
parte do investimento que financia
atividades económicas sustentáveis do
ponto de vista ambiental, em percentagem
da totalidade das atividades económicas,
ou seja, qual o grau de sustentabilidade
ambiental do investimento.

Or. en
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Alteração 184
Kay Swinburne
Proposta de regulamento
Considerando 16
Texto da Comissão

Alteração

(16) A fim de evitar prejudicar os
interesses dos consumidores, os gestores de
fundos e os investidores institucionais que
propõem produtos financeiros como sendo
sustentáveis do ponto de vista ambiental
devem divulgar a forma e a que medida em
que os critérios que definem as atividades
económicas sustentáveis do ponto de vista
ambiental são utilizados para determinar a
sustentabilidade ambiental dos
investimentos. As informações divulgadas
devem permitir aos investidores
compreenderem qual a parte do
investimento que financia atividades
económicas sustentáveis do ponto de vista
ambiental, em percentagem da totalidade
das atividades económicas, ou seja, qual o
grau de sustentabilidade ambiental do
investimento. A Comissão deve especificar
as informações a divulgar para esse efeito.
Essas informações devem permitir às
autoridades nacionais competentes
verificar facilmente a conformidade com a
obrigação de divulgação e fazer com que
essa obrigação seja respeitada nos termos
da legislação nacional aplicável.

(16) A fim de evitar prejudicar os
interesses dos consumidores, os gestores de
fundos e os investidores institucionais que
propõem produtos financeiros como sendo
sustentáveis do ponto de vista ambiental
devem divulgar a forma e a que medida em
que os critérios que definem as atividades
económicas sustentáveis do ponto de vista
ambiental são utilizados para determinar a
sustentabilidade ambiental dos
investimentos. As informações divulgadas
devem permitir aos investidores
compreenderem qual a parte do
investimento que financia atividades
económicas sustentáveis do ponto de vista
ambiental, em percentagem da totalidade
das atividades económicas, ou seja, qual o
grau de sustentabilidade ambiental do
investimento. A Comissão deve especificar
as informações a divulgar para esse efeito,
bem como a frequência, o formato e os
destinatários da divulgação. Essas
informações devem permitir às autoridades
nacionais competentes verificar facilmente
a conformidade com a obrigação de
divulgação e fazer com que essa obrigação
seja respeitada nos termos da legislação
nacional aplicável. A Comissão deve
assegurar que quaisquer novos requisitos
de divulgação complementam os já
exigidos pela legislação em vigor e não
conduzam a duplicações desnecessárias
no que respeita à apresentação de
relatórios.
Or. en

Alteração 185
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Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark
Proposta de regulamento
Considerando 16-A (novo)
Texto da Comissão

Alteração
(16-A) A fim de continuar a promover a
inovação, a investigação e o
desenvolvimento no domínio das
alterações climáticas, onde é necessário
um elevado nível de investimentos a longo
prazo, o presente regulamento deve ser
harmonizado com outra legislação da
União. Assim sendo, proporcionar
estabilidade a longo prazo no quadro
regulamentar sem agravar a possibilidade
de investimentos de longo prazo.
Or. en

Alteração 186
Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Ulrike Müller,
Elsi Katainen, Petri Sarvamaa
Proposta de regulamento
Considerando 16-A (novo)
Texto da Comissão

Alteração
(16-A) A fim de evitar prejudicar o clima
de inovação na UE e nos EstadosMembros, o presente regulamento deve
ser harmonizado com outra legislação da
União que incentive a inovação, a
investigação e o desenvolvimento,
especialmente no domínio das alterações
climáticas, onde é necessário um elevado
nível de investimento a longo prazo.
Or. en

Alteração 187
Markus Ferber, Christophe Hansen
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Proposta de regulamento
Considerando 17
Texto da Comissão

Alteração

(17) A fim de evitar uma evasão à
obrigação de divulgação, essa obrigação
deve igualmente aplicar-se quando são
propostos produtos financeiros como
tendo características semelhantes aos
investimentos sustentáveis do ponto de
vista ambiental, nomeadamente os que
tenham por objetivo a proteção do
ambiente em sentido lato. Os
intervenientes no mercado financeiro não
devem ser obrigados a investir apenas em
atividades económicas sustentáveis do
ponto de vista ambiental, determinadas
em conformidade com os critérios
técnicos de avaliação estabelecidos no
presente Regulamento. Devem ser
encorajados a informar a Comissão caso
considerem que uma atividade económica
que não cumpre os critérios técnicos de
avaliação, ou para a qual não tenham
ainda sido definidos tais critérios, deve ser
considerada sustentável do ponto de vista
ambiental, para ajudar a Comissão a
avaliar a conveniência de complementar
ou atualizar os critérios técnicos de
avaliação.

Suprimido

Or. en
Justificação
Todas as obrigações de divulgação são enunciadas no Regulamento relativo à divulgação de
informações relacionadas com investimentos sustentáveis e riscos em matéria de
sustentabilidade e que altera a Diretiva (UE) 2016/2341. A introdução de um segundo regime
de divulgação financeira sustentável não é necessária.

Alteração 188
Anne Sander
Proposta de regulamento
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Considerando 17
Texto da Comissão

Alteração

(17) A fim de evitar uma evasão à
obrigação de divulgação, essa obrigação
deve igualmente aplicar-se quando são
propostos produtos financeiros como tendo
características semelhantes aos
investimentos sustentáveis do ponto de
vista ambiental, nomeadamente os que
tenham por objetivo a proteção do
ambiente em sentido lato. Os
intervenientes no mercado financeiro não
devem ser obrigados a investir apenas em
atividades económicas sustentáveis do
ponto de vista ambiental, determinadas em
conformidade com os critérios técnicos de
avaliação estabelecidos no presente
Regulamento. Devem ser encorajados a
informar a Comissão caso considerem que
uma atividade económica que não cumpre
os critérios técnicos de avaliação, ou para a
qual não tenham ainda sido definidos tais
critérios, deve ser considerada sustentável
do ponto de vista ambiental, para ajudar a
Comissão a avaliar a conveniência de
complementar ou atualizar os critérios
técnicos de avaliação.

(17) A fim de evitar uma evasão à
obrigação de divulgação, essa obrigação
deve igualmente aplicar-se quando são
propostos produtos financeiros como tendo
características semelhantes aos
investimentos sustentáveis do ponto de
vista ambiental, nomeadamente os que
tenham por objetivo a proteção do
ambiente em sentido lato. Os
intervenientes no mercado financeiro não
devem ser obrigados a investir apenas em
atividades económicas sustentáveis do
ponto de vista ambiental, determinadas em
conformidade com os critérios técnicos de
avaliação estabelecidos no presente
Regulamento. Devem ser encorajados a
informar a Comissão caso considerem que
uma atividade económica que não cumpre
os critérios técnicos de avaliação, ou para a
qual não tenham ainda sido definidos tais
critérios, deve ser considerada sustentável
do ponto de vista ambiental, para ajudar a
Comissão a avaliar a conveniência de
complementar ou atualizar os critérios
técnicos de avaliação. Da mesma forma,
os intervenientes no mercado financeiro
devem continuar a ser autorizados a
prosseguir abordagens de investimento
sustentável com características mais
amplas do que a mera afetação de capital
a domínios definidos neste regulamento.
As abordagens de investimento
sustentável devem incluir, inter alia,
integração ESG, avaliação, melhores
soluções, manutenção, compromisso e
votação;
Or. en

Alteração 189
Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld
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Proposta de regulamento
Considerando 17
Texto da Comissão

Alteração

(17) A fim de evitar uma evasão à
obrigação de divulgação, essa obrigação
deve igualmente aplicar-se quando são
propostos produtos financeiros como tendo
características semelhantes aos
investimentos sustentáveis do ponto de
vista ambiental, nomeadamente os que
tenham por objetivo a proteção do
ambiente em sentido lato. Os
intervenientes no mercado financeiro não
devem ser obrigados a investir apenas em
atividades económicas sustentáveis do
ponto de vista ambiental, determinadas em
conformidade com os critérios técnicos de
avaliação estabelecidos no presente
Regulamento. Devem ser encorajados a
informar a Comissão caso considerem que
uma atividade económica que não cumpre
os critérios técnicos de avaliação, ou para a
qual não tenham ainda sido definidos tais
critérios, deve ser considerada sustentável
do ponto de vista ambiental, para ajudar a
Comissão a avaliar a conveniência de
complementar ou atualizar os critérios
técnicos de avaliação.

(17) A fim de evitar uma evasão à
obrigação de divulgação, essa obrigação
deve aplicar-se a todos os produtos
financeiros. Os intervenientes no mercado
financeiro não devem ser obrigados a
investir apenas em atividades económicas
sustentáveis do ponto de vista ambiental,
determinadas em conformidade com os
critérios técnicos de avaliação
estabelecidos no presente Regulamento. Os
intervenientes no mercado financeiro e
outros atores devem ser encorajados a
informar a Comissão caso considerem que
uma atividade económica é incorretamente
avaliada como cumprindo ou não os
critérios técnicos de avaliação, ou para a
qual não tenham ainda sido definidos tais
critérios, para ajudar a Comissão a avaliar
a conveniência de complementar ou
atualizar os critérios técnicos de avaliação.

Or. en

Alteração 190
Simona Bonafè, Luigi Morgano
Proposta de regulamento
Considerando 18
Texto da Comissão

Alteração

(18) Para se determinar se uma atividade
económica é sustentável do ponto de vista
ambiental, deve ser estabelecida uma lista
exaustiva de objetivos ambientais.
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(18) Para se determinar o grau de
sustentabilidade ambiental ou social de
uma atividade económica, deve ser
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objetivos ambientais e sociais com base
58/184

AM\1172566PT.docx

em indicadores que meçam o impacto
ambiental e social.
Or. en

Alteração 191
Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Elsi Katainen,
Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa
Proposta de regulamento
Considerando 18
Texto da Comissão

Alteração

(18) Para se determinar se uma atividade
económica é sustentável do ponto de vista
ambiental, deve ser estabelecida uma lista
exaustiva de objetivos ambientais.

(18) Para se determinar se uma atividade
económica é sustentável do ponto de vista
ambiental, deve ser estabelecida uma lista
exaustiva de objetivos ambientais,
garantindo a coerência com a legislação
da União em vigor, como o pacote
«Energias Limpas».
Or. en

Alteração 192
Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander
Proposta de regulamento
Considerando 18
Texto da Comissão

Alteração

(18) Para se determinar se uma atividade
económica é sustentável do ponto de vista
ambiental, deve ser estabelecida uma lista
exaustiva de objetivos ambientais.

(18) Para se determinar se uma atividade
económica é sustentável do ponto de vista
ambiental, deve ser estabelecida uma lista
exaustiva de objetivos ambientais, tendo
em conta o seu impacto sobre toda a
cadeia de valor industrial.
Or. fr

Alteração 193
AM\1172566PT.docx
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Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld
Proposta de regulamento
Considerando 18
Texto da Comissão

Alteração

(18) Para se determinar se uma atividade
económica é sustentável do ponto de vista
ambiental, deve ser estabelecida uma lista
exaustiva de objetivos ambientais.

(18) Para se determinar se uma atividade
económica é sustentável ou prejudicial do
ponto de vista ambiental, deve ser
estabelecida uma lista exaustiva de
objetivos ambientais.
Or. en

Alteração 194
Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld
Proposta de regulamento
Considerando 20
Texto da Comissão

Alteração

(20) Para cada objetivo ambiental,
devem ser definidos critérios uniformes
para se classificar as atividades económicas
como contributos substanciais para a sua
realização. Um elemento dos critérios
uniformes deve ser o facto de evitar
prejuízos significativos para qualquer dos
objetivos ambientais estabelecidos no
presente Regulamento. Isto para evitar que
os investimentos sejam considerados
sustentáveis do ponto de vista ambiental
apesar de as atividades económicas que
deles beneficiam serem prejudiciais para
o ambiente numa medida que supera o
seu contributo para um objetivo
ambiental. As condições de representar um
contributo substancial e de não causar
prejuízos significativos deverão permitir
aos investimentos em atividades
económicas sustentáveis do ponto de vista
ambiental dar um contributo real para os
objetivos ambientais.

(20) Para cada objetivo ambiental,
devem ser definidos critérios uniformes
para se classificar as atividades económicas
como contributos substanciais para a sua
realização. Outro elemento dos critérios
uniformes deve ser o facto de identificar
atividades económicas que prejudiquem
significativamente qualquer dos objetivos
ambientais estabelecidos no presente
Regulamento. As condições de representar
um contributo substancial e de causar
prejuízos significativos deverão permitir
aos investimentos em atividades
económicas sustentáveis do ponto de vista
ambiental dar um contributo real para os
objetivos ambientais e possibilitar a
exclusão gradual dos investimentos em
atividades económicas prejudiciais ao
ambiente.
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Or. en

Alteração 195
Markus Ferber, Christophe Hansen
Proposta de regulamento
Considerando 20
Texto da Comissão

Alteração

(20) Para cada objetivo ambiental,
devem ser definidos critérios uniformes
para se classificar as atividades económicas
como contributos substanciais para a sua
realização. Um elemento dos critérios
uniformes deve ser o facto de evitar
prejuízos significativos para qualquer dos
objetivos ambientais estabelecidos no
presente Regulamento. Isto para evitar que
os investimentos sejam considerados
sustentáveis do ponto de vista ambiental
apesar de as atividades económicas que
deles beneficiam serem prejudiciais para o
ambiente numa medida que supera o seu
contributo para um objetivo ambiental. As
condições de representar um contributo
substancial e de não causar prejuízos
significativos deverão permitir aos
investimentos em atividades económicas
sustentáveis do ponto de vista ambiental
dar um contributo real para os objetivos
ambientais.

(20) Para cada objetivo ambiental,
devem ser definidos critérios uniformes
para se classificar as atividades económicas
como contributos substanciais para a sua
realização. Um elemento dos critérios
uniformes deve ser o facto de evitar
prejuízos significativos para qualquer dos
objetivos ambientais estabelecidos no
presente Regulamento. Isto para evitar que
os investimentos sejam considerados
sustentáveis do ponto de vista ambiental
apesar de as atividades económicas que
deles beneficiam serem prejudiciais para o
ambiente numa medida que supera o seu
contributo para um objetivo ambiental. As
condições de representar um contributo
substancial e de não causar prejuízos
significativos deverão permitir aos
investimentos em atividades económicas
sustentáveis do ponto de vista ambiental
dar um contributo real para os objetivos
ambientais. No entanto, o estabelecimento
do critério destinado a evitar prejuízos
significativos a qualquer um dos objetivos
ambientais não deve levar à criação de
uma lista negra ou «lista castanha».
Or. en

Alteração 196
Mireille D'Ornano
Proposta de regulamento
Considerando 20
AM\1172566PT.docx
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Texto da Comissão

Alteração

(20) Para cada objetivo ambiental,
devem ser definidos critérios uniformes
para se classificar as atividades económicas
como contributos substanciais para a sua
realização. Um elemento dos critérios
uniformes deve ser o facto de evitar
prejuízos significativos para qualquer dos
objetivos ambientais estabelecidos no
presente Regulamento. Isto para evitar que
os investimentos sejam considerados
sustentáveis do ponto de vista ambiental
apesar de as atividades económicas que
deles beneficiam serem prejudiciais para o
ambiente numa medida que supera o seu
contributo para um objetivo ambiental. As
condições de representar um contributo
substancial e de não causar prejuízos
significativos deverão permitir aos
investimentos em atividades económicas
sustentáveis do ponto de vista ambiental
dar um contributo real para os objetivos
ambientais.

(20) Para cada objetivo ambiental,
devem ser definidos critérios uniformes e
precisos para se classificar as atividades
económicas como contributos substanciais
para a sua realização. Um elemento dos
critérios uniformes deve ser o facto de
evitar prejuízos significativos para
qualquer dos objetivos ambientais
estabelecidos no presente Regulamento.
Isto para evitar que os investimentos sejam
considerados sustentáveis do ponto de vista
ambiental apesar de as atividades
económicas que deles beneficiam serem
prejudiciais para o ambiente numa medida
que supera o seu contributo para um
objetivo ambiental. As condições de
representar um contributo substancial e de
não causar prejuízos significativos deverão
permitir aos investimentos em atividades
económicas sustentáveis do ponto de vista
ambiental dar um contributo real para os
objetivos ambientais.
Or. fr

Alteração 197
Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès
Proposta de regulamento
Considerando 21
Texto da Comissão

Alteração

(21) Relembrando o compromisso
conjunto do Parlamento Europeu, do
Conselho e da Comissão no sentido de
aderir aos princípios consagrados no Pilar
Europeu dos Direitos Sociais em apoio ao
desenvolvimento sustentável e inclusivo e
reconhecendo a importância dos direitos e
padrões internacionais mínimos a nível
humano e laboral, a conformidade com
certas salvaguardas mínimas deve ser uma

(21) Relembrando o compromisso
conjunto do Parlamento Europeu, do
Conselho e da Comissão no sentido de
aderir aos princípios consagrados no Pilar
Europeu dos Direitos Sociais em apoio ao
desenvolvimento sustentável e inclusivo e
reconhecendo a importância dos direitos e
padrões internacionais mínimos a nível
humano e laboral, a conformidade com
certas salvaguardas mínimas deve ser uma

PE632.153v01-00

PT

62/184

AM\1172566PT.docx

condição para que as atividades
económicas sejam consideradas como
sustentáveis do ponto de vista ambiental.
Por esse motivo, apenas devem ser
consideradas como atividades económicas
sustentáveis do ponto de vista ambiental as
atividades que sejam exercidas de acordo
com a declaração da Organização
Internacional do Trabalho («OIT») sobre
os Princípios e Direitos Fundamentais no
Trabalho e as oito convenções
fundamentais da OIT. As convenções
fundamentais da OIT definem os direitos
humanos e do trabalho que as empresas
devem respeitar. Várias destas normas
internacionais estão também consagradas
na Carta dos Direitos Fundamentais da
União Europeia, nomeadamente a
proibição da escravatura e do trabalho
forçado, bem como o princípio da não
discriminação. Essas salvaguardas mínimas
não prejudicam a aplicação de exigências
mais rigorosas em matéria de ambiente,
saúde, segurança e sustentabilidade social
estabelecidas no direito da União, se
aplicável.

condição para que as atividades
económicas sejam consideradas como
sustentáveis do ponto de vista ambiental.
Por esse motivo, apenas devem ser
consideradas como atividades económicas
sustentáveis do ponto de vista ambiental as
atividades que sejam exercidas de acordo,
em primeiro lugar, com a declaração da
Organização Internacional do Trabalho
(«OIT») sobre os Princípios e Direitos
Fundamentais no Trabalho e as oito
convenções fundamentais da OIT. As
convenções fundamentais da OIT definem
os direitos humanos e do trabalho que as
empresas devem respeitar. Várias destas
normas internacionais estão também
consagradas na Carta dos Direitos
Fundamentais da União Europeia,
nomeadamente a proibição da escravatura e
do trabalho forçado, bem como o princípio
da não discriminação. Em segundo lugar,
os Princípios das Nações Unidas para o
Investimento Responsável - Quadro de
comunicação de informações devem ser
observados. Em terceiro lugar, os
investidores devem ter em conta o Guia da
OCDE sobre o dever de diligência para
comportamento empresarial responsável
(2018). Entende-se por dever de
diligência, neste contexto, os
procedimentos que as empresas adotam
para identificar, prevenir, mitigar e
contabilizar os riscos de sustentabilidade,
tal como definidos em [SP: inserir a
referência ao Regulamento relativo à
divulgação de informações relacionadas
com investimentos sustentáveis e riscos
em matéria de sustentabilidade e seu
Anexo I]. Essas salvaguardas mínimas não
prejudicam a aplicação de exigências mais
rigorosas em matéria de ambiente, saúde,
segurança e sustentabilidade social
estabelecidas no direito da União, se
aplicável.
Or. en
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Alteração 198
Markus Ferber
Proposta de regulamento
Considerando 21
Texto da Comissão

Alteração

(21) Relembrando o compromisso
conjunto do Parlamento Europeu, do
Conselho e da Comissão no sentido de
aderir aos princípios consagrados no Pilar
Europeu dos Direitos Sociais em apoio ao
desenvolvimento sustentável e inclusivo e
reconhecendo a importância dos direitos e
padrões internacionais mínimos a nível
humano e laboral, a conformidade com
certas salvaguardas mínimas deve ser uma
condição para que as atividades
económicas sejam consideradas como
sustentáveis do ponto de vista ambiental.
Por esse motivo, apenas devem ser
consideradas como atividades económicas
sustentáveis do ponto de vista ambiental as
atividades que sejam exercidas de acordo
com a declaração da Organização
Internacional do Trabalho («OIT») sobre
os Princípios e Direitos Fundamentais no
Trabalho e as oito convenções
fundamentais da OIT. As convenções
fundamentais da OIT definem os direitos
humanos e do trabalho que as empresas
devem respeitar. Várias destas normas
internacionais estão também consagradas
na Carta dos Direitos Fundamentais da
União Europeia, nomeadamente a
proibição da escravatura e do trabalho
forçado, bem como o princípio da não
discriminação. Essas salvaguardas mínimas
não prejudicam a aplicação de exigências
mais rigorosas em matéria de ambiente,
saúde, segurança e sustentabilidade social
estabelecidas no direito da União, se
aplicável.

(21) Relembrando o compromisso
conjunto do Parlamento Europeu, do
Conselho e da Comissão no sentido de
aderir aos princípios consagrados no Pilar
Europeu dos Direitos Sociais em apoio ao
desenvolvimento sustentável e inclusivo e
reconhecendo a importância dos direitos e
padrões internacionais mínimos a nível
humano e laboral, a conformidade com
certas salvaguardas mínimas deve ser uma
condição para que as atividades
económicas sejam consideradas como
sustentáveis do ponto de vista ambiental.
Por esse motivo, apenas devem ser
consideradas como atividades económicas
sustentáveis do ponto de vista ambiental as
atividades que sejam exercidas de acordo
com a declaração da Organização
Internacional do Trabalho («OIT») sobre
os Princípios e Direitos Fundamentais no
Trabalho e as oito convenções
fundamentais da OIT. As convenções
fundamentais da OIT definem os direitos
humanos e do trabalho que as empresas
devem respeitar, pelo que servem como
parâmetro suficiente para a atividade
económica sustentável. Várias destas
normas internacionais estão também
consagradas na Carta dos Direitos
Fundamentais da União Europeia,
nomeadamente a proibição da escravatura e
do trabalho forçado, bem como o princípio
da não discriminação. Essas salvaguardas
mínimas não prejudicam a aplicação de
exigências mais rigorosas em matéria de
ambiente, saúde, segurança e
sustentabilidade social estabelecidas no
direito da União, se aplicável.
Or. en
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Justificação
As normas da OIT são suficientes para determinar se uma atividade económica pode ser
considerada sustentável.

Alteração 199
Dimitrios Papadimoulis
Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)
Texto da Comissão

Alteração
(21-A) O BEI tem uma vasta experiência
no que respeita a obrigações verdes,
sobretudo através da Obrigação de
Responsabilidade Ambiental, que
contribuiu para obrigações verdes no
valor de 18 mil milhões de euros e para
160 projetos relacionados com energias
renováveis, os quais, infelizmente, foram
distribuídos a nível regional de forma
desigual e sem um planeamento adequado
e equilibrado a longo prazo à escala
regional. Não obstante, os organismos do
setor público como o BEI e as AES
poderão acompanhar os principais
desenvolvimentos para assegurar a
expansão gradual e adaptabilidade da
taxonomia de sustentabilidade da UE.
Or. en

Alteração 200
Elena Gentile
Proposta de regulamento
Considerando 22
Texto da Comissão

Alteração

(22) Dados os detalhes técnicos
específicos necessários para avaliar o
impacto ambiental da atividade económica
e a rapidez da evolução da ciência e da

(22) Dados os detalhes técnicos
específicos necessários para avaliar o
impacto ambiental da atividade económica
e a rapidez da evolução da ciência e da
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tecnologia, os critérios de sustentabilidade
ambiental das atividades económicas
devem ser adaptados regularmente em
função dessa evolução. Para que os
critérios se mantenham atualizados, com
base em dados científicos e no contributo
de peritos e partes interessadas relevantes,
as condições para se considerar que existe
uma contribuição substancial ou prejuízos
significativos devem ser especificadas com
mais pormenor para as diferentes
atividades económicas e ser atualizadas
com regularidade. Para esse efeito, a
Comissão deve estabelecer critérios
técnicos de avaliação granulares e
calibrados para as diferentes atividades
económicas, com base no contributo
técnico de uma plataforma multilateral para
o financiamento sustentável.

tecnologia, os critérios relevantes para
determinar o grau de sustentabilidade
ambiental das atividades económicas
devem ser adaptados regularmente em
função dessa evolução. Para que os
critérios e indicadores se mantenham
atualizados, com base em dados científicos
e no contributo de peritos e partes
interessadas relevantes, as condições para
se considerar que existe uma contribuição
substancial ou prejuízos significativos
devem ser especificadas com mais
pormenor para as diferentes atividades
económicas e ser atualizadas com
regularidade. Para esse efeito, a Comissão
deve estabelecer critérios técnicos de
avaliação granulares e calibrados, bem
como um conjunto de indicadores
harmonizados, para as diferentes
atividades económicas, com base no
contributo técnico de uma plataforma
multilateral para o financiamento
sustentável.
Or. en

Alteração 201
Jo Leinen
Proposta de regulamento
Considerando 23
Texto da Comissão

Alteração

(23) Algumas atividades económicas
têm um impacto negativo no ambiente, e
pode ser conseguida uma contribuição
significativa para um ou mais objetivos
ambientais através da redução desse
impacto negativo. Para essas atividades
económicas, convém definir critérios
técnicos de avaliação que exijam uma
melhoria substancial do desempenho
ambiental, em comparação designadamente
com a média do setor. Esses critérios
devem também ter em conta o impacto a

(23) Algumas atividades económicas
têm um impacto negativo no ambiente, e
pode ser conseguida uma contribuição
significativa para um ou mais objetivos
ambientais através da redução desse
impacto negativo. Para essas atividades
económicas, convém definir critérios
técnicos de avaliação que exijam uma
melhoria substancial do desempenho
ambiental, em comparação designadamente
com a média do setor. Esses critérios
devem também ter em conta o impacto a
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longo prazo de uma atividade económica
específica.

longo prazo de uma atividade económica
específica, em particular os benefícios
ambientais de produtos e serviços na sua
utilização, bem como o contributo de
produtos intermédios e,
consequentemente, avaliando a soma das
fases de produção e utilização ao longo de
toda a cadeia de valor e do ciclo de vida.
Or. de

Alteração 202
Bas Eickhout
Proposta de regulamento
Considerando 23
Texto da Comissão

Alteração

(23) Algumas atividades económicas
têm um impacto negativo no ambiente, e
pode ser conseguida uma contribuição
significativa para um ou mais objetivos
ambientais através da redução desse
impacto negativo. Para essas atividades
económicas, convém definir critérios
técnicos de avaliação que exijam uma
melhoria substancial do desempenho
ambiental, em comparação designadamente
com a média do setor. Esses critérios
devem também ter em conta o impacto a
longo prazo de uma atividade económica
específica.

(23) Algumas atividades económicas
têm um impacto negativo no ambiente, e
pode ser conseguida uma contribuição
significativa para um ou mais objetivos
ambientais através da redução desse
impacto negativo. Para essas atividades
económicas, convém definir critérios
técnicos de avaliação que exijam uma
melhoria substancial do desempenho
ambiental, em comparação designadamente
com a média do setor, a fim de considerar
se a atividade pode contribuir
substancialmente para um ou mais
objetivos ambientais. Esses critérios
devem também ter em conta o impacto a
longo prazo de uma atividade económica
específica e devem assegurar que as
atividades económicas que contribuem
para os efeitos de dependência de uso
intensivo de carbono não sejam
consideradas atividades económicas
sustentáveis.
Or. en
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Alteração 203
Luke Ming Flanagan
Proposta de regulamento
Considerando 23
Texto da Comissão

Alteração

(23) Algumas atividades económicas
têm um impacto negativo no ambiente, e
pode ser conseguida uma contribuição
significativa para um ou mais objetivos
ambientais através da redução desse
impacto negativo. Para essas atividades
económicas, convém definir critérios
técnicos de avaliação que exijam uma
melhoria substancial do desempenho
ambiental, em comparação designadamente
com a média do setor. Esses critérios
devem também ter em conta o impacto a
longo prazo de uma atividade económica
específica.

(23) Algumas atividades económicas como grandes acordos comerciais - têm
um impacto negativo não apenas nos
fabricantes locais, que muitas vezes não
conseguem competir com bases de
produção de baixo custo exteriores à
União Europeia, mas também no
ambiente, e pode ser conseguida uma
contribuição significativa para um ou mais
objetivos ambientais através da redução
desse impacto negativo. Para essas
atividades económicas, convém definir
critérios técnicos de avaliação que exijam
uma melhoria substancial do desempenho
ambiental, em comparação designadamente
com a média do setor. Esses critérios
devem também ter em conta o impacto a
longo prazo de uma atividade económica
específica.
Or. en

Alteração 204
Elena Gentile
Proposta de regulamento
Considerando 23
Texto da Comissão

Alteração

(23) Algumas atividades económicas
têm um impacto negativo no ambiente, e
pode ser conseguida uma contribuição
significativa para um ou mais objetivos
ambientais através da redução desse
impacto negativo. Para essas atividades
económicas, convém definir critérios
técnicos de avaliação que exijam uma
PE632.153v01-00
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(23) Algumas atividades económicas
têm um impacto negativo no ambiente, e
pode ser conseguida uma contribuição
significativa para um ou mais objetivos
ambientais através da redução desse
impacto negativo. Para essas atividades
económicas, convém definir critérios
técnicos de avaliação que exijam uma
68/184
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melhoria substancial do desempenho
ambiental, em comparação designadamente
com a média do setor. Esses critérios
devem também ter em conta o impacto a
longo prazo de uma atividade económica
específica.

melhoria substancial do desempenho
ambiental, em comparação designadamente
com a média do setor no país ou região.
Esses critérios devem também ter em conta
o impacto a longo prazo de uma atividade
económica específica.
Or. en

Alteração 205
Simona Bonafè, Luigi Morgano
Proposta de regulamento
Considerando 23
Texto da Comissão

Alteração

(23) Algumas atividades económicas
têm um impacto negativo no ambiente, e
pode ser conseguida uma contribuição
significativa para um ou mais objetivos
ambientais através da redução desse
impacto negativo. Para essas atividades
económicas, convém definir critérios
técnicos de avaliação que exijam uma
melhoria substancial do desempenho
ambiental, em comparação designadamente
com a média do setor. Esses critérios
devem também ter em conta o impacto a
longo prazo de uma atividade económica
específica.

(23) Algumas atividades económicas
têm um impacto negativo no ambiente, e
pode ser conseguida uma contribuição
significativa para um ou mais objetivos
ambientais através da redução desse
impacto negativo. Para essas atividades
económicas, convém definir critérios
técnicos de avaliação que exijam uma
melhoria do desempenho ambiental, em
comparação designadamente com a média
do setor. Esses critérios devem também ter
em conta o impacto a longo prazo (i.e.
mais de 3 anos) de uma atividade
económica específica.
Or. en

Alteração 206
Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès
Proposta de regulamento
Considerando 24
Texto da Comissão

Alteração

(24) Uma atividade económica não
deverá ser considerada sustentável do
AM\1172566PT.docx

(24) Uma atividade económica não
deverá ser considerada sustentável do
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ponto de vista ambiental se der origem a
mais prejuízos do que benefícios para o
ambiente. Os critérios técnicos de
avaliação devem identificar as exigências
mínimas necessárias para evitar um
prejuízo significativo para os outros
objetivos. Ao definir e atualizar os critérios
técnicos de avaliação, a Comissão deverá
garantir que esses critérios se baseiam nos
elementos científicos disponíveis e que são
atualizados regularmente. Quando uma
avaliação científica não permitir
determinar o risco com suficiente certeza,
deve ser aplicado o princípio da precaução,
em conformidade com o artigo 191.º do
TFUE.

ponto de vista ambiental se não
representar um benefício líquido para o
ambiente. Os critérios técnicos de
avaliação devem identificar as exigências
mínimas necessárias para evitar um
prejuízo significativo para os outros
objetivos. Ao definir e atualizar os critérios
técnicos de avaliação, a Comissão deverá
garantir que esses critérios se baseiam nos
elementos científicos disponíveis e que são
atualizados regularmente. Quando uma
avaliação científica não permitir
determinar o risco com suficiente certeza,
deve ser aplicado o princípio da precaução,
em conformidade com o artigo 191.º do
TFUE.
Or. en

Alteração 207
Fulvio Martusciello
Proposta de regulamento
Considerando 24
Texto da Comissão

Alteração

(24) Uma atividade económica não
deverá ser considerada sustentável do
ponto de vista ambiental se der origem a
mais prejuízos do que benefícios para o
ambiente. Os critérios técnicos de
avaliação devem identificar as exigências
mínimas necessárias para evitar um
prejuízo significativo para os outros
objetivos. Ao definir e atualizar os critérios
técnicos de avaliação, a Comissão deverá
garantir que esses critérios se baseiam nos
elementos científicos disponíveis e que são
atualizados regularmente. Quando uma
avaliação científica não permitir
determinar o risco com suficiente certeza,
deve ser aplicado o princípio da precaução,
em conformidade com o artigo 191.º do
TFUE.

(24) Uma atividade económica não
deverá ser considerada sustentável do
ponto de vista ambiental se der origem a
mais prejuízos do que benefícios para o
ambiente, sendo que também não deve
prejudicar significativamente outros
objetivos ambientais. Os critérios técnicos
de avaliação com base em indicadores
harmonizados devem identificar as
exigências mínimas necessárias para evitar
um prejuízo significativo para os outros
objetivos. Ao definir e atualizar os critérios
técnicos de avaliação e os indicadores
harmonizados, a Comissão deverá garantir
que esses critérios e indicadores se
baseiam nos elementos científicos
disponíveis e que são atualizados
regularmente. Quando uma avaliação
científica não permitir determinar o risco
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com suficiente certeza, deve ser aplicado o
princípio da precaução, em conformidade
com o artigo 191.º do TFUE.
Or. en

Alteração 208
Luke Ming Flanagan
Proposta de regulamento
Considerando 24
Texto da Comissão

Alteração

(24) Uma atividade económica não
deverá ser considerada sustentável do
ponto de vista ambiental se der origem a
mais prejuízos do que benefícios para o
ambiente. Os critérios técnicos de
avaliação devem identificar as exigências
mínimas necessárias para evitar um
prejuízo significativo para os outros
objetivos. Ao definir e atualizar os critérios
técnicos de avaliação, a Comissão deverá
garantir que esses critérios se baseiam nos
elementos científicos disponíveis e que são
atualizados regularmente. Quando uma
avaliação científica não permitir
determinar o risco com suficiente certeza,
deve ser aplicado o princípio da precaução,
em conformidade com o artigo 191.º do
TFUE.

(24) Uma atividade económica não
deverá ser considerada sustentável do
ponto de vista ambiental se der origem a
mais prejuízos do que benefícios para o
ambiente sendo que, nesse sentido, os
grandes acordos comerciais devem, todos
eles, ser acompanhados de um estudo de
impacto independente concluído antes de
serem implementados. Os critérios
técnicos de avaliação devem identificar as
exigências mínimas necessárias para evitar
um prejuízo significativo para os outros
objetivos. Ao definir e atualizar os critérios
técnicos de avaliação, a Comissão deverá
garantir que esses critérios se baseiam nos
elementos científicos disponíveis e que são
atualizados regularmente. Quando uma
avaliação científica não permitir
determinar o risco com suficiente certeza,
deve ser aplicado o princípio da precaução,
em conformidade com o artigo 191.º do
TFUE.
Or. en

Alteração 209
Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander
Proposta de regulamento
Considerando 24
AM\1172566PT.docx
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Texto da Comissão

Alteração

(24) Uma atividade económica não
deverá ser considerada sustentável do
ponto de vista ambiental se der origem a
mais prejuízos do que benefícios para o
ambiente. Os critérios técnicos de
avaliação devem identificar as exigências
mínimas necessárias para evitar um
prejuízo significativo para os outros
objetivos. Ao definir e atualizar os critérios
técnicos de avaliação, a Comissão deverá
garantir que esses critérios se baseiam nos
elementos científicos disponíveis e que são
atualizados regularmente. Quando uma
avaliação científica não permitir
determinar o risco com suficiente certeza,
deve ser aplicado o princípio da precaução,
em conformidade com o artigo 191.º do
TFUE.

(24) Uma atividade económica não
deverá ser considerada sustentável do
ponto de vista ambiental se der origem a
mais prejuízos do que benefícios para o
ambiente. Os critérios técnicos de
avaliação devem identificar as exigências
mínimas necessárias para evitar um
prejuízo significativo para os outros
objetivos. Ao definir e atualizar os critérios
técnicos de avaliação, a Comissão deverá
garantir que esses critérios se baseiam nos
elementos científicos disponíveis, que têm
em conta toda a cadeia de valor e o ciclo
de vida das tecnologias. e que são
atualizados regularmente. Quando uma
avaliação científica não permitir
determinar o risco com suficiente certeza,
deve ser aplicado o princípio da precaução,
em conformidade com o artigo 191.º do
TFUE.
Or. fr

Alteração 210
Markus Ferber
Proposta de regulamento
Considerando 24
Texto da Comissão

Alteração

(24) Uma atividade económica não
deverá ser considerada sustentável do
ponto de vista ambiental se der origem a
mais prejuízos do que benefícios para o
ambiente. Os critérios técnicos de
avaliação devem identificar as exigências
mínimas necessárias para evitar um
prejuízo significativo para os outros
objetivos. Ao definir e atualizar os critérios
técnicos de avaliação, a Comissão deverá
garantir que esses critérios se baseiam nos
elementos científicos disponíveis e que são

(24) Uma atividade económica não
deverá ser considerada sustentável do
ponto de vista ambiental se der origem a
mais prejuízos do que benefícios para o
ambiente. Os critérios técnicos de
avaliação devem identificar as exigências
mínimas necessárias para evitar um
prejuízo significativo para os outros
objetivos. Ao definir e atualizar os critérios
técnicos de avaliação, a Comissão deverá
garantir que esses critérios são razoáveis e
proporcionados e se baseiam nos
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atualizados regularmente. Quando uma
avaliação científica não permitir
determinar o risco com suficiente certeza,
deve ser aplicado o princípio da precaução,
em conformidade com o artigo 191.º do
TFUE.

elementos científicos disponíveis e que são
atualizados regularmente. Quando uma
avaliação científica não permitir
determinar o risco com suficiente certeza,
deve ser aplicado o princípio da precaução,
em conformidade com o artigo 191.º do
TFUE.
Or. en

Alteração 211
Anne Sander, Françoise Grossetête
Proposta de regulamento
Considerando 26
Texto da Comissão

Alteração

(26) Ao estabelecer e atualizar os
critérios técnicos de avaliação, a Comissão
deve também ter em conta as
especificidades do setor das
infraestruturas e as externalidades
ambientais, sociais e económicas no
âmbito de uma análise custos-benefícios. A
esse respeito, a Comissão deverá ter em
consideração o trabalho das organizações
internacionais como a OCDE, a legislação
e as normas pertinentes da União,
nomeadamente a Diretiva 2011/92/UE do
Parlamento Europeu e do Conselho42, a
Diretiva 2014/23/UE do Parlamento
Europeu e do Conselho43, a Diretiva
2014/24/UE do Parlamento Europeu e do
Conselho44, a Diretiva 2014/25/UE do
Parlamento Europeu e do Conselho45, a
Diretiva 2001/42/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho46 e a metodologia
atual. Neste contexto, os critérios técnicos
de avaliação deverão promover quadros de
governação adequados que integrem
fatores ambientais, sociais e de
governação, tal como mencionado nos
Princípios das Nações Unidas para o
Investimento Responsável47, em todas as
fases do ciclo de um projeto.

(26) Ao estabelecer e atualizar os
critérios técnicos de avaliação, a Comissão
deve também ter em conta as
especificidades dos diferentes setores e as
externalidades ambientais, sociais e
económicas no âmbito de uma análise
custos-benefícios. No que se refere ao
setor da energia, a Comissão deve ter em
conta o artigo 194.º do Tratado sobre o
Funcionamento da União Europeia e o
direito de os Estados-Membros
determinarem as condições de exploração
das suas fontes energéticas, a sua escolha
entre diferentes fontes energéticas e a
estrutura geral do seu aprovisionamento
energético. A esse respeito, a Comissão
deverá ter em consideração o trabalho das
organizações internacionais como a OCDE,
a legislação e as normas pertinentes da
União, nomeadamente a Diretiva
2011/92/UE do Parlamento Europeu e do
Conselho42, a Diretiva 2014/23/UE do
Parlamento Europeu e do Conselho43, a
Diretiva 2014/24/UE do Parlamento
Europeu e do Conselho44, a Diretiva
2014/25/UE do Parlamento Europeu e do
Conselho45, a Diretiva 2001/42/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho46 e a

AM\1172566PT.docx

73/184

PE632.153v01-00

PT

metodologia atual. Neste contexto, os
critérios técnicos de avaliação deverão
promover quadros de governação
adequados que integrem fatores
ambientais, sociais e de governação, tal
como mencionado nos Princípios das
Nações Unidas para o Investimento
Responsável47, em todas as fases do ciclo
de um projeto.
_________________

_________________

42

Diretiva 2001/42/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 27 de junho de
2001, relativa à avaliação dos efeitos de
determinados planos e programas no
ambiente (JO L 197 de 21.7.2001, p. 30).

42

43

Diretiva 2011/92/UE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro
de 2011, relativa à avaliação dos efeitos de
determinados projetos públicos e privados
no ambiente (JO L 26 de 28.1.2012 p. 1).

43

44

Diretiva 2014/23/UE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro
de 2014, relativa à adjudicação de
contratos de concessão (JO L 94 de
28.3.2014, p. 1).

44

45

Diretiva 2014/24/UE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro
de 2014, relativa aos contratos públicos e
que revoga a Diretiva 2004/18/CE (JO L
94, 28.3.2014, p. 65).

45

46

Diretiva 2014/25/UE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro
de 2014, relativa aos contratos públicos
celebrados pelas entidades que operam nos
setores da água, da energia, dos transportes
e dos serviços postais e que revoga a
Diretiva 2004/17/CE (JO L 94 de
28.3.2014, p. 243).

46

47

47

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

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

Diretiva 2001/42/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 27 de junho de
2001, relativa à avaliação dos efeitos de
determinados planos e programas no
ambiente (JO L 197 de 21.7.2001, p. 30).
Diretiva 2011/92/UE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro
de 2011, relativa à avaliação dos efeitos de
determinados projetos públicos e privados
no ambiente (JO L 26 de 28.1.2012 p. 1).
Diretiva 2014/23/UE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro
de 2014, relativa à adjudicação de
contratos de concessão (JO L 94 de
28.3.2014, p. 1).
Diretiva 2014/24/UE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro
de 2014, relativa aos contratos públicos e
que revoga a Diretiva 2004/18/CE (JO L
94, 28.3.2014, p. 65).
Diretiva 2014/25/UE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro
de 2014, relativa aos contratos públicos
celebrados pelas entidades que operam nos
setores da água, da energia, dos transportes
e dos serviços postais e que revoga a
Diretiva 2004/17/CE (JO L 94 de
28.3.2014, p. 243).

Or. en
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Alteração 212
Othmar Karas, Lukas Mandl
Proposta de regulamento
Considerando 26
Texto da Comissão

Alteração

(26) Ao estabelecer e atualizar os
critérios técnicos de avaliação, a Comissão
deve também ter em conta as
especificidades do setor das
infraestruturas e as externalidades
ambientais, sociais e económicas no
âmbito de uma análise custos-benefícios. A
esse respeito, a Comissão deverá ter em
consideração o trabalho das organizações
internacionais como a OCDE, a legislação
e as normas pertinentes da União,
nomeadamente a Diretiva 2011/92/UE do
Parlamento Europeu e do Conselho42, a
Diretiva 2014/23/UE do Parlamento
Europeu e do Conselho43, a Diretiva
2014/24/UE do Parlamento Europeu e do
Conselho44, a Diretiva 2014/25/UE do
Parlamento Europeu e do Conselho45, a
Diretiva 2001/42/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho46 e a metodologia
atual. Neste contexto, os critérios técnicos
de avaliação deverão promover quadros de
governação adequados que integrem
fatores ambientais, sociais e de
governação, tal como mencionado nos
Princípios das Nações Unidas para o
Investimento Responsável47, em todas as
fases do ciclo de um projeto.

(26) Ao estabelecer e atualizar os
critérios técnicos de avaliação, a Comissão
deve também ter em conta as
especificidades dos diferentes setores e as
externalidades ambientais, sociais e
económicas no âmbito de uma análise
custos-benefícios. A esse respeito, a
Comissão deverá ter em consideração o
trabalho das organizações internacionais
como a OCDE, a legislação e as normas
pertinentes da União, nomeadamente a
Diretiva 2011/92/UE do Parlamento
Europeu e do Conselho42, a Diretiva
2014/23/UE do Parlamento Europeu e do
Conselho43, a Diretiva 2014/24/UE do
Parlamento Europeu e do Conselho44, a
Diretiva 2014/25/UE do Parlamento
Europeu e do Conselho45, a Diretiva
2001/42/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho46 e a metodologia atual. Neste
contexto, os critérios técnicos de avaliação
deverão promover quadros de governação
adequados que integrem fatores
ambientais, sociais e de governação, tal
como mencionado nos Princípios das
Nações Unidas para o Investimento
Responsável47, em todas as fases do ciclo
de um projeto.

_________________

_________________

42

Diretiva 2001/42/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 27 de junho de
2001, relativa à avaliação dos efeitos de
determinados planos e programas no
ambiente (JO L 197 de 21.7.2001, p. 30).

42

43

43

Diretiva 2001/42/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 27 de junho de
2001, relativa à avaliação dos efeitos de
determinados planos e programas no
ambiente (JO L 197 de 21.7.2001, p. 30).

Diretiva 2011/92/UE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro
de 2011, relativa à avaliação dos efeitos de
determinados projetos públicos e privados
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Diretiva 2011/92/UE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro
de 2011, relativa à avaliação dos efeitos de
determinados projetos públicos e privados
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no ambiente (JO L 26 de 28.1.2012 p. 1).

no ambiente (JO L 26 de 28.1.2012 p. 1).

44

Diretiva 2014/23/UE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro
de 2014, relativa à adjudicação de
contratos de concessão (JO L 94 de
28.3.2014, p. 1).

44

45

Diretiva 2014/24/UE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro
de 2014, relativa aos contratos públicos e
que revoga a Diretiva 2004/18/CE (JO L
94, 28.3.2014, p. 65).

45

46

Diretiva 2014/25/UE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro
de 2014, relativa aos contratos públicos
celebrados pelas entidades que operam nos
setores da água, da energia, dos transportes
e dos serviços postais e que revoga a
Diretiva 2004/17/CE (JO L 94 de
28.3.2014, p. 243).

46

47

47

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

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

Diretiva 2014/23/UE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro
de 2014, relativa à adjudicação de
contratos de concessão (JO L 94 de
28.3.2014, p. 1).
Diretiva 2014/24/UE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro
de 2014, relativa aos contratos públicos e
que revoga a Diretiva 2004/18/CE (JO L
94, 28.3.2014, p. 65).
Diretiva 2014/25/UE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro
de 2014, relativa aos contratos públicos
celebrados pelas entidades que operam nos
setores da água, da energia, dos transportes
e dos serviços postais e que revoga a
Diretiva 2004/17/CE (JO L 94 de
28.3.2014, p. 243).

Or. en

Alteração 213
Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal
Proposta de regulamento
Considerando 26-A (novo)
Texto da Comissão

Alteração
(26-A) Ao definir os critérios técnicos de
avaliação, a Comissão deverá também ter
em conta as medidas transitórias
aplicáveis às atividades que apoiam a
transição para uma economia mais
sustentável e hipocarbónica.
Or. en

Alteração 214
PE632.153v01-00
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Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld
Proposta de regulamento
Considerando 26-A (novo)
Texto da Comissão

Alteração
(26-A) Ao definir os critérios técnicos de
avaliação, a Comissão deverá também ter
em conta as medidas transitórias
aplicáveis às atividades que apoiam a
transição para uma economia sustentável
e hipocarbónica.
Or. en

Alteração 215
Sirpa Pietikäinen
Proposta de regulamento
Considerando 27
Texto da Comissão

Alteração

(27) A fim de evitar distorções da
concorrência aquando da angariação de
fundos para atividades económicas
sustentáveis do ponto de vista ambiental,
os critérios técnicos de avaliação devem
assegurar que todas as atividades
económicas relevantes num setor
específico podem ser consideradas
sustentáveis do ponto de vista ambiental, e
são tratadas de forma equitativa, se
contribuem de modo equivalente para um
ou mais dos objetivos ambientais
estabelecidos no presente Regulamento. A
capacidade potencial para contribuir para
esses objetivos ambientais pode contudo
variar entre setores, o que deve ser tido em
conta nos critérios. No entanto, dentro de
cada setor, esses critérios não deverão
prejudicar injustamente certas atividades
económicas em detrimento de outras se
aquelas primeiras contribuírem para os
objetivos ambientais na mesma medida que

(27) A fim de incentivar a inovação
sustentável do ponto de vista ambiental e
de evitar distorções da concorrência
aquando da angariação de fundos para
atividades económicas sustentáveis do
ponto de vista ambiental, os critérios
técnicos de avaliação devem assegurar que
todas as atividades económicas relevantes
em setores macroeconómicos (i.e. setores
NACE, como agricultura, silvicultura e
pescas, indústrias transformadoras,
abastecimento de eletricidade, gás, vapor
e ar condicionado, construção,
transportes e armazenamento) podem ser
consideradas sustentáveis do ponto de vista
ambiental, e são tratadas de forma
equitativa, se contribuem de modo
equivalente para um ou mais dos objetivos
ambientais estabelecidos no presente
Regulamento, sem prejuízo significativo
para quaisquer outros objetivos
ambientais referidos nos artigos 3º e 12º.
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estas últimas.

A capacidade potencial para contribuir para
esses objetivos ambientais pode contudo
variar entre setores, o que deve ser tido em
conta nos critérios técnicos de avaliação.
No entanto, dentro de cada setor
macroeconómico, esses critérios não
deverão prejudicar injustamente certas
atividades económicas em detrimento de
outras se aquelas primeiras contribuírem
para os objetivos ambientais na mesma
medida que estas últimas sem prejudicar
significativamente quaisquer outros
objetivos ambientais referidos nos artigos
3º e 12º.
Or. en

Alteração 216
Karl-Heinz Florenz
Proposta de regulamento
Considerando 27
Texto da Comissão

Alteração

(27) A fim de evitar distorções da
concorrência aquando da angariação de
fundos para atividades económicas
sustentáveis do ponto de vista ambiental,
os critérios técnicos de avaliação devem
assegurar que todas as atividades
económicas relevantes num setor
específico podem ser consideradas
sustentáveis do ponto de vista ambiental, e
são tratadas de forma equitativa, se
contribuem de modo equivalente para um
ou mais dos objetivos ambientais
estabelecidos no presente Regulamento. A
capacidade potencial para contribuir para
esses objetivos ambientais pode contudo
variar entre setores, o que deve ser tido em
conta nos critérios. No entanto, dentro de
cada setor, esses critérios não deverão
prejudicar injustamente certas atividades
económicas em detrimento de outras se
aquelas primeiras contribuírem para os

(27) A fim de encorajar a inovação
sustentável do ponto de vista ambiental e
de evitar distorções da concorrência
aquando da angariação de fundos para
atividades económicas sustentáveis do
ponto de vista ambiental, os critérios
técnicos de avaliação devem assegurar que
as atividades económicas relevantes em
importantes setores económicos,
incluindo, nomeadamente, os setores da
agricultura, da construção, da energia,
dos transportes e da produção, podem ser
consideradas sustentáveis do ponto de vista
ambiental, e são tratadas de forma
equitativa, se contribuem de modo
equivalente para um ou mais dos objetivos
ambientais estabelecidos no presente
Regulamento. A capacidade potencial para
contribuir para esses objetivos ambientais
pode contudo variar entre setores, o que
deve ser tido em conta nos critérios. No
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objetivos ambientais na mesma medida que
estas últimas.

entanto, dentro de cada setor, esses
critérios não deverão prejudicar
injustamente certas atividades económicas
em detrimento de outras se aquelas
primeiras contribuírem para os objetivos
ambientais na mesma medida que estas
últimas.
Or. en

Justificação
Os critérios técnicos de avaliação incluirão todos os setores que contribuem para o
desenvolvimento sustentável.

Alteração 217
Simona Bonafè, Luigi Morgano
Proposta de regulamento
Considerando 27
Texto da Comissão

Alteração

(27) A fim de evitar distorções da
concorrência aquando da angariação de
fundos para atividades económicas
sustentáveis do ponto de vista ambiental,
os critérios técnicos de avaliação devem
assegurar que todas as atividades
económicas relevantes num setor
específico podem ser consideradas
sustentáveis do ponto de vista ambiental, e
são tratadas de forma equitativa, se
contribuem de modo equivalente para um
ou mais dos objetivos ambientais
estabelecidos no presente Regulamento. A
capacidade potencial para contribuir para
esses objetivos ambientais pode contudo
variar entre setores, o que deve ser tido em
conta nos critérios. No entanto, dentro de
cada setor, esses critérios não deverão
prejudicar injustamente certas atividades
económicas em detrimento de outras se
aquelas primeiras contribuírem para os
objetivos ambientais na mesma medida que
estas últimas.

(27) A fim de encorajar a inovação
sustentável do ponto de vista ambiental e
de evitar distorções da concorrência
aquando da angariação de fundos para
atividades económicas sustentáveis do
ponto de vista ambiental, os critérios
técnicos de avaliação devem assegurar que
todas as atividades económicas relevantes
num setor específico, incluindo,
nomeadamente, as indústrias
transformadoras, a agricultura, a
construção e os transportes podem ser
consideradas sustentáveis do ponto de vista
ambiental, e são tratadas de forma
equitativa, se contribuem de modo
equivalente para um ou mais dos objetivos
ambientais estabelecidos no presente
Regulamento. A capacidade potencial para
contribuir para esses objetivos ambientais
pode contudo variar entre setores, o que
deve ser tido em conta nos critérios. No
entanto, dentro de cada setor, esses
critérios não deverão prejudicar
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injustamente certas atividades económicas
em detrimento de outras se aquelas
primeiras contribuírem para os objetivos
ambientais na mesma medida que estas
últimas.
Or. en

Alteração 218
Othmar Karas, Lukas Mandl
Proposta de regulamento
Considerando 27
Texto da Comissão

Alteração

(27) A fim de evitar distorções da
concorrência aquando da angariação de
fundos para atividades económicas
sustentáveis do ponto de vista ambiental,
os critérios técnicos de avaliação devem
assegurar que todas as atividades
económicas relevantes num setor
específico podem ser consideradas
sustentáveis do ponto de vista ambiental, e
são tratadas de forma equitativa, se
contribuem de modo equivalente para um
ou mais dos objetivos ambientais
estabelecidos no presente Regulamento. A
capacidade potencial para contribuir para
esses objetivos ambientais pode contudo
variar entre setores, o que deve ser tido em
conta nos critérios. No entanto, dentro de
cada setor, esses critérios não deverão
prejudicar injustamente certas atividades
económicas em detrimento de outras se
aquelas primeiras contribuírem para os
objetivos ambientais na mesma medida que
estas últimas.

(27) A fim de evitar distorções da
concorrência aquando da angariação de
fundos para atividades económicas
sustentáveis do ponto de vista ambiental,
os critérios técnicos de avaliação devem
assegurar que as atividades económicas
relevantes em importantes setores
económicos, incluindo, nomeadamente, os
setores da agricultura, da construção, da
energia, dos transportes e da produção,
podem ser consideradas sustentáveis do
ponto de vista ambiental, e são tratadas de
forma equitativa, se contribuem de modo
equivalente para um ou mais dos objetivos
ambientais estabelecidos no presente
Regulamento. A capacidade potencial para
contribuir para esses objetivos ambientais
pode contudo variar entre setores, o que
deve ser tido em conta em critérios
específicos da indústria. No entanto,
dentro de cada setor, esses critérios não
deverão prejudicar injustamente certas
atividades económicas em detrimento de
outras se aquelas primeiras contribuírem
para os objetivos ambientais na mesma
medida que estas últimas.
Or. en
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Alteração 219
Markus Ferber, Christophe Hansen
Proposta de regulamento
Considerando 27
Texto da Comissão

Alteração

(27) A fim de evitar distorções da
concorrência aquando da angariação de
fundos para atividades económicas
sustentáveis do ponto de vista ambiental,
os critérios técnicos de avaliação devem
assegurar que todas as atividades
económicas relevantes num setor
específico podem ser consideradas
sustentáveis do ponto de vista ambiental, e
são tratadas de forma equitativa, se
contribuem de modo equivalente para um
ou mais dos objetivos ambientais
estabelecidos no presente Regulamento. A
capacidade potencial para contribuir para
esses objetivos ambientais pode contudo
variar entre setores, o que deve ser tido em
conta nos critérios. No entanto, dentro de
cada setor, esses critérios não deverão
prejudicar injustamente certas atividades
económicas em detrimento de outras se
aquelas primeiras contribuírem para os
objetivos ambientais na mesma medida que
estas últimas.

(27) A fim de evitar distorções da
concorrência aquando da angariação de
fundos para atividades económicas
sustentáveis do ponto de vista ambiental,
os critérios técnicos de avaliação devem
assegurar que todas as atividades
económicas relevantes num setor
específico podem ser consideradas
sustentáveis do ponto de vista ambiental, e
são tratadas de forma equitativa, se
contribuem de modo equivalente para um
ou mais dos objetivos ambientais
estabelecidos no presente Regulamento. A
capacidade potencial para contribuir para
esses objetivos ambientais pode contudo
variar entre setores, o que deve ser tido em
conta nos critérios. Por conseguinte, os
critérios de avaliação não devem resultar
na criação de uma lista negra ou «lista
castanha». No entanto, dentro de cada
setor, esses critérios não deverão prejudicar
injustamente certas atividades económicas
em detrimento de outras se aquelas
primeiras contribuírem para os objetivos
ambientais na mesma medida que estas
últimas.
Or. en

Alteração 220
Bas Eickhout
Proposta de regulamento
Considerando 27
Texto da Comissão
(27)

Alteração

A fim de evitar distorções da
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concorrência aquando da angariação de
fundos para atividades económicas
sustentáveis do ponto de vista ambiental,
os critérios técnicos de avaliação devem
assegurar que todas as atividades
económicas relevantes num setor
específico podem ser consideradas
sustentáveis do ponto de vista ambiental, e
são tratadas de forma equitativa, se
contribuem de modo equivalente para um
ou mais dos objetivos ambientais
estabelecidos no presente Regulamento. A
capacidade potencial para contribuir para
esses objetivos ambientais pode contudo
variar entre setores, o que deve ser tido em
conta nos critérios. No entanto, dentro de
cada setor, esses critérios não deverão
prejudicar injustamente certas atividades
económicas em detrimento de outras se
aquelas primeiras contribuírem para os
objetivos ambientais na mesma medida que
estas últimas.

concorrência aquando da angariação de
fundos para atividades económicas
sustentáveis do ponto de vista ambiental,
os critérios técnicos de avaliação devem
assegurar que todas as atividades
económicas relevantes num setor
específico podem ser consideradas
sustentáveis do ponto de vista ambiental, e
são tratadas de forma equitativa, se, na
forma como estas atividades são levadas a
cabo, contribuem de modo equivalente
para um ou mais dos objetivos ambientais
estabelecidos no presente Regulamento. A
capacidade potencial para contribuir para
esses objetivos ambientais pode contudo
variar entre setores, o que deve ser tido em
conta nos critérios. No entanto, dentro de
cada setor, esses critérios não deverão
prejudicar injustamente certas atividades
económicas em detrimento de outras se
aquelas primeiras contribuírem para os
objetivos ambientais na mesma medida que
estas últimas.
Or. en

Alteração 221
Elena Gentile
Proposta de regulamento
Considerando 27
Texto da Comissão

Alteração

(27) A fim de evitar distorções da
concorrência aquando da angariação de
fundos para atividades económicas
sustentáveis do ponto de vista ambiental,
os critérios técnicos de avaliação devem
assegurar que todas as atividades
económicas relevantes num setor
específico podem ser consideradas
sustentáveis do ponto de vista ambiental, e
são tratadas de forma equitativa, se
contribuem de modo equivalente para um
ou mais dos objetivos ambientais

(27) A fim de evitar distorções da
concorrência aquando da angariação de
fundos para atividades económicas
sustentáveis do ponto de vista ambiental,
os critérios técnicos de avaliação devem
assegurar que todas as atividades
económicas relevantes num setor
específico podem ser consideradas
sustentáveis do ponto de vista ambiental, e
são tratadas de forma equitativa, se
contribuem de modo equivalente para um
ou mais dos objetivos ambientais
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estabelecidos no presente Regulamento. A
capacidade potencial para contribuir para
esses objetivos ambientais pode contudo
variar entre setores, o que deve ser tido em
conta nos critérios. No entanto, dentro de
cada setor, esses critérios não deverão
prejudicar injustamente certas atividades
económicas em detrimento de outras se
aquelas primeiras contribuírem para os
objetivos ambientais na mesma medida que
estas últimas.

estabelecidos no presente Regulamento. A
capacidade potencial para contribuir para
esses objetivos ambientais pode contudo
variar entre setores, o que deve ser tido em
conta nos critérios. No entanto, dentro de
cada setor, esses critérios deverão ser
aplicados igualmente à totalidade dos
intervenientes no mercado, certas
atividades económicas em detrimento de
outras se aquelas primeiras contribuírem
para os objetivos ambientais na mesma
medida que estas últimas.
Or. en

Alteração 222
Karl-Heinz Florenz
Proposta de regulamento
Considerando 27-A (novo)
Texto da Comissão

Alteração
(27-A) As atividades sustentáveis do ponto
de vista ambiental são o resultado de
tecnologias e produtos desenvolvidos ao
longo de toda a cadeia de valor. Por essa
razão, os critérios técnicos de avaliação
devem considerar o papel de toda a cadeia
de valor, desde a transformação das
matérias-primas até ao produto final e à
sua fase de resíduos, na realização final
de atividades sustentáveis do ponto de
vista ambiental.
Or. en
Justificação

As atividades sustentáveis do ponto de vista ambiental dependem da cooperação entre
diferentes setores e atores económicos ao longo das cadeias de valor industriais. Este aspeto
deve estar refletido nos critérios técnicos de avaliação para atividades sustentáveis do ponto
de vista ambiental.
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Alteração 223
Simona Bonafè, Luigi Morgano
Proposta de regulamento
Considerando 27-A (novo)
Texto da Comissão

Alteração
(27-A) A fim de evitar a interrupção de
cadeias de valor que funcionem bem, os
critérios técnicos de avaliação devem
considerar que as atividades sustentáveis
do ponto de vista ambiental são
possibilitadas por tecnologias e produtos
desenvolvidos por múltiplos atores
económicos.
Or. en

Alteração 224
Sirpa Pietikäinen
Proposta de regulamento
Considerando 28
Texto da Comissão

Alteração

(28) Ao estabelecer critérios técnicos de
avaliação, a Comissão deve ponderar se a
adoção desses critérios para determinar
quais as atividades sustentáveis do ponto
de vista ambiental é suscetível de dar
origem à perda de mobilidade de ativos ou
de gerar incentivos incoerentes, ou de ter
um impacto negativo sobre a liquidez nos
mercados financeiros.

(28) Ao estabelecer critérios técnicos de
avaliação, a Comissão deve ponderar os
potenciais riscos de transição, se o ritmo
da adoção desses critérios para determinar
quais as atividades sustentáveis do ponto
de vista ambiental é suscetível de dar
origem à perda de mobilidade de ativos ou
de gerar incentivos incoerentes, ou de ter
um impacto negativo sobre a liquidez nos
mercados financeiros.
Or. en

Alteração 225
Othmar Karas, Lukas Mandl
Proposta de regulamento
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Considerando 30
Texto da Comissão

Alteração

(30) Para que os investimentos sejam
canalizados para atividades económicas
com maior impacto positivo sobre os
objetivos ambientais, a Comissão deverá
dar prioridade ao estabelecimento de
critérios técnicos de avaliação para as
atividades económicas suscetíveis de serem
as principais contribuidoras para os
objetivos ambientais.

(30) Para que os investimentos sejam
canalizados para atividades económicas
com maior impacto positivo sobre os
objetivos ambientais, a Comissão deverá
dar prioridade ao estabelecimento de
critérios técnicos de avaliação para as
atividades económicas suscetíveis de serem
as principais contribuidoras para os
objetivos ambientais. Os critérios de
avaliação devem basear-se nos resultados
dos projetos a fim de facilitar a
identificação e o desenvolvimento de
novas tecnologias, bem como de levar
devidamente em conta a escalabilidade
dessas tecnologias.
Or. en

Alteração 226
Anne Sander
Proposta de regulamento
Considerando 30
Texto da Comissão

Alteração

(30) Para que os investimentos sejam
canalizados para atividades económicas
com maior impacto positivo sobre os
objetivos ambientais, a Comissão deverá
dar prioridade ao estabelecimento de
critérios técnicos de avaliação para as
atividades económicas suscetíveis de serem
as principais contribuidoras para os
objetivos ambientais.

(30) Para que os investimentos sejam
canalizados para atividades económicas
com maior impacto positivo sobre os
objetivos ambientais, a Comissão deverá
dar prioridade ao estabelecimento de
critérios técnicos de avaliação para as
atividades económicas suscetíveis de serem
as principais contribuidoras para os
objetivos ambientais e, com caráter
prioritário, à mitigação das alterações
climáticas. Os critérios técnicos de
avaliação devem ser suficientemente
flexíveis para introduzir gradualmente
novas tecnologias e inovações.
Or. en
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Alteração 227
Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander
Proposta de regulamento
Considerando 31
Texto da Comissão

Alteração

(31) Devem ser definidos critérios
técnicos de avaliação adequados para o
setor dos transportes, nomeadamente para
os bens móveis, que tenham em
consideração que o setor dos transportes,
incluindo o transporte marítimo
internacional, contribui com cerca de 26 %
do total das emissões de gases com efeito
de estufa na União. Tal como sublinhado
no Plano de Ação sobre o financiamento do
crescimento sustentável48, o setor dos
transportes representa cerca de 30 % das
necessidades de investimento anual
suplementar para o desenvolvimento
sustentável na União, nomeadamente
através do aumento da eletrificação ou da
transição para modos de transporte mais
ecológicos, promovendo a transferência
modal e a gestão do tráfego.

(31) Devem ser definidos critérios
técnicos de avaliação adequados para o
setor dos transportes, nomeadamente para
os bens móveis, que tenham em
consideração todo o ciclo de vida das
tecnologias e que o setor dos transportes,
incluindo o transporte marítimo
internacional, contribui com cerca de 26 %
do total das emissões de gases com efeito
de estufa na União. Tal como sublinhado
no Plano de Ação sobre o financiamento do
crescimento sustentável48, o setor dos
transportes representa cerca de 30 % das
necessidades de investimento anual
suplementar para o desenvolvimento
sustentável na União, nomeadamente
através do aumento da eletrificação ou da
transição para modos de transporte mais
ecológicos, promovendo a transferência
modal e a gestão do tráfego.

_________________

_________________

48

48

COM(2018) 97 final.

COM(2018) 97 final.
Or. fr

Alteração 228
Sirpa Pietikäinen
Proposta de regulamento
Considerando 32
Texto da Comissão

Alteração

(32) É particularmente importante que a
Comissão, quando preparar a definição dos
critérios técnicos de avaliação, proceda às

(32) É particularmente importante que a
Comissão, quando preparar a definição dos
critérios técnicos de avaliação, proceda às
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consultas adequadas, em conformidade
com os princípios de «Legislar melhor». O
processo com vista à definição e
atualização dos critérios técnicos de
avaliação deve também envolver as partes
interessadas relevantes e basear-se nos
pareceres de peritos com conhecimentos e
experiência comprovados nos domínios
pertinentes. Para esse efeito, a Comissão
deverá criar uma Plataforma para o
financiamento sustentável. Esta Plataforma
deve ser composta por peritos que
representem tanto o setor público como o
setor privado. Os representantes do setor
público devem incluir peritos da Agência
Europeia do Ambiente, das Autoridades
Europeias de Supervisão e do Banco
Europeu de Investimento. Os peritos do
setor privado deverão incluir
representantes de todas as partes
interessadas relevantes, incluindo os
intervenientes no mercado financeiro,
universidades e institutos de investigação,
bem como associações e organizações. A
plataforma deverá aconselhar a Comissão
sobre a conceção, análise e revisão dos
critérios técnicos de avaliação, incluindo o
seu impacto potencial sobre a avaliação
dos ativos que, até à adoção dos critérios
técnicos de avaliação, eram considerados
ativos verdes ao abrigo das atuais práticas
de mercado. A plataforma deverá também
informar a Comissão sobre a adequação
dos critérios técnicos de avaliação para
outras utilizações em futuras iniciativas
políticas da União que visem promover o
investimento sustentável.
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consultas adequadas, em conformidade
com os princípios de «Legislar melhor». O
processo com vista à definição e
atualização dos critérios técnicos de
avaliação e dos indicadores harmonizados
deve também envolver as partes
interessadas relevantes e basear-se em
dados científicas, boas práticas e
trabalhos e entidades existentes,
nomeadamente a Plataforma da
Economia Circular da Comissão
Europeia e nos pareceres de peritos com
conhecimentos e experiência comprovados
nos domínios pertinentes. Para esse efeito,
a Comissão deverá criar uma Plataforma
para o financiamento sustentável. Esta
Plataforma deve ser composta por peritos
que representem tanto o setor público
como o setor privado. Os representantes do
setor público devem incluir peritos da
Agência Europeia do Ambiente e das
agências nacionais de proteção do
ambiente, das Autoridades Europeias de
Supervisão, do Grupo Consultivo para a
Informação Financeira na Europa, e do
Banco Europeu de Investimento. Os peritos
do setor privado deverão incluir
representantes de todas as partes
interessadas relevantes, incluindo os
intervenientes no mercado financeiro,
universidades e institutos de investigação,
bem como associações e organizações. A
plataforma deverá aconselhar a Comissão
sobre a conceção, análise e revisão dos
critérios técnicos de avaliação e dos
indicadores harmonizados, incluindo o seu
impacto potencial sobre a avaliação dos
ativos que, até à adoção dos critérios
técnicos de avaliação baseados em
indicadores harmonizados, eram
considerados ativos sustentáveis ou ativos
com um impacto ambiental negativo ao
abrigo das atuais práticas de mercado. A
plataforma deverá também informar a
Comissão sobre a adequação dos critérios
técnicos de avaliação e dos indicadores
para outras utilizações em futuras
iniciativas políticas da União que visem
87/184
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promover o investimento sustentável. A
Plataforma deve aconselhar a Comissão
sobre o desenvolvimento de normas
contabilísticas de sustentabilidade e
normas de comunicação de informação
integradas para empresas e intervenientes
no mercado financeiro, inclusive através
da revisão da Diretiva 2013/34/UE.
Or. en

Alteração 229
Kay Swinburne
Proposta de regulamento
Considerando 32
Texto da Comissão

Alteração

(32) É particularmente importante que a
Comissão, quando preparar a definição dos
critérios técnicos de avaliação, proceda às
consultas adequadas, em conformidade
com os princípios de «Legislar melhor». O
processo com vista à definição e
atualização dos critérios técnicos de
avaliação deve também envolver as partes
interessadas relevantes e basear-se nos
pareceres de peritos com conhecimentos e
experiência comprovados nos domínios
pertinentes. Para esse efeito, a Comissão
deverá criar uma Plataforma para o
financiamento sustentável. Esta Plataforma
deve ser composta por peritos que
representem tanto o setor público como o
setor privado. Os representantes do setor
público devem incluir peritos da Agência
Europeia do Ambiente, das Autoridades
Europeias de Supervisão e do Banco
Europeu de Investimento. Os peritos do
setor privado deverão incluir
representantes de todas as partes
interessadas relevantes, incluindo os
intervenientes no mercado financeiro,
universidades e institutos de investigação,
bem como associações e organizações. A

(32) É particularmente importante que a
Comissão, quando preparar a definição dos
critérios técnicos de avaliação, proceda às
consultas adequadas, em conformidade
com os princípios de «Legislar melhor». O
processo com vista à definição e
atualização dos critérios técnicos de
avaliação deve também envolver as partes
interessadas relevantes e basear-se nos
pareceres de peritos com conhecimentos e
experiência global comprovados nos
domínios pertinentes. Para esse efeito, a
Comissão deverá criar uma Plataforma
para o financiamento sustentável. Esta
Plataforma deve ser composta por peritos
que representem tanto o setor público
como o setor privado. Os representantes do
setor público devem incluir peritos da
Agência Europeia do Ambiente, das
Autoridades Europeias de Supervisão e do
Banco Europeu de Investimento. Os peritos
do setor privado deverão refletir a
amplitude do setor e incluir representantes
de todas as partes interessadas relevantes,
incluindo os intervenientes no mercado
financeiro, universidades e institutos de
investigação, bem como associações e
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plataforma deverá aconselhar a Comissão
sobre a conceção, análise e revisão dos
critérios técnicos de avaliação, incluindo o
seu impacto potencial sobre a avaliação
dos ativos que, até à adoção dos critérios
técnicos de avaliação, eram considerados
ativos verdes ao abrigo das atuais práticas
de mercado. A plataforma deverá também
informar a Comissão sobre a adequação
dos critérios técnicos de avaliação para
outras utilizações em futuras iniciativas
políticas da União que visem promover o
investimento sustentável.

organizações. Sempre que necessário, a
Plataforma deve poder solicitar
aconselhamento a elementos não
membros. A plataforma deverá aconselhar
a Comissão sobre a conceção, análise e
revisão dos critérios técnicos de avaliação,
incluindo o seu impacto potencial sobre a
avaliação dos ativos que, até à adoção dos
critérios técnicos de avaliação, eram
considerados ativos verdes ao abrigo das
atuais práticas de mercado. A plataforma
deverá também informar a Comissão sobre
a adequação dos critérios técnicos de
avaliação para outras utilizações em futuras
iniciativas políticas da União que visem
promover o investimento sustentável.
Or. en

Alteração 230
Othmar Karas, Lukas Mandl
Proposta de regulamento
Considerando 32
Texto da Comissão

Alteração

(32) É particularmente importante que a
Comissão, quando preparar a definição dos
critérios técnicos de avaliação, proceda às
consultas adequadas, em conformidade
com os princípios de «Legislar melhor». O
processo com vista à definição e
atualização dos critérios técnicos de
avaliação deve também envolver as partes
interessadas relevantes e basear-se nos
pareceres de peritos com conhecimentos e
experiência comprovados nos domínios
pertinentes. Para esse efeito, a Comissão
deverá criar uma Plataforma para o
financiamento sustentável. Esta Plataforma
deve ser composta por peritos que
representem tanto o setor público como o
setor privado. Os representantes do setor
público devem incluir peritos da Agência
Europeia do Ambiente, das Autoridades

(32) É particularmente importante que a
Comissão, quando preparar a definição dos
critérios técnicos de avaliação, proceda às
consultas adequadas, em conformidade
com os princípios de «Legislar melhor». O
processo com vista à definição e
atualização dos critérios técnicos de
avaliação deve também envolver as partes
interessadas relevantes e basear-se em
dados científicos, no impacto
socioeconómico, em melhores práticas e
nos pareceres de peritos com
conhecimentos e experiência comprovados
em todos os domínios pertinentes. Para
esse efeito, a Comissão deverá criar uma
Plataforma para o financiamento
sustentável. Esta Plataforma deve ser
composta por um vasto leque de peritos
que representem tanto o setor público
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Europeias de Supervisão e do Banco
Europeu de Investimento. Os peritos do
setor privado deverão incluir
representantes de todas as partes
interessadas relevantes, incluindo os
intervenientes no mercado financeiro,
universidades e institutos de investigação,
bem como associações e organizações. A
plataforma deverá aconselhar a Comissão
sobre a conceção, análise e revisão dos
critérios técnicos de avaliação, incluindo o
seu impacto potencial sobre a avaliação
dos ativos que, até à adoção dos critérios
técnicos de avaliação, eram considerados
ativos verdes ao abrigo das atuais práticas
de mercado. A plataforma deverá também
informar a Comissão sobre a adequação
dos critérios técnicos de avaliação para
outras utilizações em futuras iniciativas
políticas da União que visem promover o
investimento sustentável.

como o setor privado por forma a
assegurar que as especificidades de todos
os setores relevantes sejam devidamente
tidas em conta. Os representantes do setor
público devem incluir peritos da Agência
Europeia do Ambiente, das Autoridades
Europeias de Supervisão e do Banco
Europeu de Investimento. Os peritos do
setor privado deverão incluir
representantes de todas as partes
interessadas relevantes, incluindo os
intervenientes no mercado financeiro,
representantes da economia real,
incluindo a indústria transformadora,
universidades e institutos de investigação,
bem como associações e organizações. A
plataforma deverá aconselhar a Comissão
sobre a conceção, análise e revisão dos
critérios técnicos de avaliação, incluindo o
seu impacto potencial sobre a avaliação
dos ativos que, até à adoção dos critérios
técnicos de avaliação, eram considerados
ativos verdes ao abrigo das atuais práticas
de mercado. A plataforma deverá também
informar a Comissão sobre a adequação
dos critérios técnicos de avaliação.
Or. en

Alteração 231
Markus Ferber
Proposta de regulamento
Considerando 32
Texto da Comissão

Alteração

(32) É particularmente importante que a
Comissão, quando preparar a definição dos
critérios técnicos de avaliação, proceda às
consultas adequadas, em conformidade
com os princípios de «Legislar melhor». O
processo com vista à definição e
atualização dos critérios técnicos de
avaliação deve também envolver as partes
interessadas relevantes e basear-se nos

(32) É particularmente importante que a
Comissão, quando preparar a definição dos
critérios técnicos de avaliação, proceda às
consultas adequadas, em conformidade
com os princípios de «Legislar melhor». O
processo com vista à definição e
atualização dos critérios técnicos de
avaliação deve também envolver as partes
interessadas relevantes e basear-se nos
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pareceres de peritos com conhecimentos e
experiência comprovados nos domínios
pertinentes. Para esse efeito, a Comissão
deverá criar uma Plataforma para o
financiamento sustentável. Esta Plataforma
deve ser composta por peritos que
representem tanto o setor público como o
setor privado. Os representantes do setor
público devem incluir peritos da Agência
Europeia do Ambiente, das Autoridades
Europeias de Supervisão e do Banco
Europeu de Investimento. Os peritos do
setor privado deverão incluir
representantes de todas as partes
interessadas relevantes, incluindo os
intervenientes no mercado financeiro,
universidades e institutos de investigação,
bem como associações e organizações. A
plataforma deverá aconselhar a Comissão
sobre a conceção, análise e revisão dos
critérios técnicos de avaliação, incluindo o
seu impacto potencial sobre a avaliação
dos ativos que, até à adoção dos critérios
técnicos de avaliação, eram considerados
ativos verdes ao abrigo das atuais práticas
de mercado. A plataforma deverá também
informar a Comissão sobre a adequação
dos critérios técnicos de avaliação para
outras utilizações em futuras iniciativas
políticas da União que visem promover o
investimento sustentável.

pareceres de peritos com conhecimentos e
experiência comprovados nos domínios
pertinentes. Para esse efeito, a Comissão
deverá criar uma Plataforma para o
financiamento sustentável. Esta Plataforma
deve ser composta por peritos que
representem tanto o setor público como o
setor privado. Os representantes do setor
público devem incluir peritos da Agência
Europeia do Ambiente, das Autoridades
Europeias de Supervisão e do Banco
Europeu de Investimento. Os peritos do
setor privado devem incluir representantes
de todas as partes interessadas relevantes,
incluindo os intervenientes no mercado
financeiro, representantes da economia
real refletindo uma ampla gama de
indústrias, universidades e institutos de
investigação, bem como associações e
organizações. A plataforma deverá
aconselhar a Comissão sobre a conceção,
análise e revisão dos critérios técnicos de
avaliação, incluindo o seu impacto
potencial sobre a avaliação dos ativos que,
até à adoção dos critérios técnicos de
avaliação, eram considerados ativos verdes
ao abrigo das atuais práticas de mercado.

Or. en
Justificação
A fim de assegurar um impacto significativo, a Plataforma de Financiamento Sustentável
precisa de informações de um vasto leque de fontes.

Alteração 232
Karl-Heinz Florenz
Proposta de regulamento
Considerando 32
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Texto da Comissão

Alteração

(32) É particularmente importante que a
Comissão, quando preparar a definição dos
critérios técnicos de avaliação, proceda às
consultas adequadas, em conformidade
com os princípios de «Legislar melhor». O
processo com vista à definição e
atualização dos critérios técnicos de
avaliação deve também envolver as partes
interessadas relevantes e basear-se nos
pareceres de peritos com conhecimentos e
experiência comprovados nos domínios
pertinentes. Para esse efeito, a Comissão
deverá criar uma Plataforma para o
financiamento sustentável. Esta Plataforma
deve ser composta por peritos que
representem tanto o setor público como o
setor privado. Os representantes do setor
público devem incluir peritos da Agência
Europeia do Ambiente, das Autoridades
Europeias de Supervisão e do Banco
Europeu de Investimento. Os peritos do
setor privado deverão incluir
representantes de todas as partes
interessadas relevantes, incluindo os
intervenientes no mercado financeiro,
universidades e institutos de investigação,
bem como associações e organizações. A
plataforma deverá aconselhar a Comissão
sobre a conceção, análise e revisão dos
critérios técnicos de avaliação, incluindo o
seu impacto potencial sobre a avaliação
dos ativos que, até à adoção dos critérios
técnicos de avaliação, eram considerados
ativos verdes ao abrigo das atuais práticas
de mercado. A plataforma deverá também
informar a Comissão sobre a adequação
dos critérios técnicos de avaliação para
outras utilizações em futuras iniciativas
políticas da União que visem promover o
investimento sustentável.

(32) É particularmente importante que a
Comissão, quando preparar a definição dos
critérios técnicos de avaliação, proceda às
consultas adequadas, em conformidade
com os princípios de «Legislar melhor». O
processo com vista à definição e
atualização dos critérios técnicos de
avaliação deve também envolver as partes
interessadas relevantes e basear-se nos
pareceres de peritos com conhecimentos e
experiência comprovados nos domínios
pertinentes. Para esse efeito, a Comissão
deverá criar uma Plataforma para o
financiamento sustentável. Esta Plataforma
deve ser composta por peritos que
representem tanto o setor público como o
setor privado. Os representantes do setor
público devem incluir peritos da Agência
Europeia do Ambiente, das Autoridades
Europeias de Supervisão e do Banco
Europeu de Investimento. Os peritos do
setor privado deverão incluir
representantes de todas as partes
interessadas relevantes, incluindo os
intervenientes no mercado financeiro,
universidades e institutos de investigação,
bem como associações e organizações e
ainda os principais setores económicos,
incluindo, entre outros, a agricultura,
construção, energia, produtos químicos,
transportes e produção. A plataforma
deverá aconselhar a Comissão sobre a
conceção, análise e revisão dos critérios
técnicos de avaliação, incluindo o seu
impacto potencial sobre a avaliação dos
ativos que, até à adoção dos critérios
técnicos de avaliação, eram considerados
ativos verdes ao abrigo das atuais práticas
de mercado. A plataforma deverá também
informar a Comissão sobre a adequação
dos critérios técnicos de avaliação para
outras utilizações em futuras iniciativas
políticas da União que visem promover o
investimento sustentável.
Or. en
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Justificação
Dada a extensão dos conhecimentos técnicos necessários para a elaboração de critérios de
seleção técnica, devem ser consultados todos os atores económicos relevantes.

Alteração 233
Fulvio Martusciello
Proposta de regulamento
Considerando 32
Texto da Comissão

Alteração

(32) É particularmente importante que a
Comissão, quando preparar a definição dos
critérios técnicos de avaliação, proceda às
consultas adequadas, em conformidade
com os princípios de «Legislar melhor». O
processo com vista à definição e
atualização dos critérios técnicos de
avaliação deve também envolver as partes
interessadas relevantes e basear-se nos
pareceres de peritos com conhecimentos e
experiência comprovados nos domínios
pertinentes. Para esse efeito, a Comissão
deverá criar uma Plataforma para o
financiamento sustentável. Esta Plataforma
deve ser composta por peritos que
representem tanto o setor público como o
setor privado. Os representantes do setor
público devem incluir peritos da Agência
Europeia do Ambiente, das Autoridades
Europeias de Supervisão e do Banco
Europeu de Investimento. Os peritos do
setor privado deverão incluir
representantes de todas as partes
interessadas relevantes, incluindo os
intervenientes no mercado financeiro,
universidades e institutos de investigação,
bem como associações e organizações. A
plataforma deverá aconselhar a Comissão
sobre a conceção, análise e revisão dos
critérios técnicos de avaliação, incluindo o
seu impacto potencial sobre a avaliação
dos ativos que, até à adoção dos critérios
técnicos de avaliação, eram considerados

(32) É particularmente importante que a
Comissão, quando preparar a definição dos
critérios técnicos de avaliação, proceda às
consultas adequadas, em conformidade
com os princípios de «Legislar melhor». O
processo com vista à definição e
atualização dos critérios técnicos de
avaliação e dos indicadores harmonizados
deve também envolver as partes
interessadas relevantes e basear-se em
dados científicos, nas melhores práticas e
nos pareceres de peritos com
conhecimentos e experiência comprovados
nos domínios pertinentes. Para esse efeito,
a Comissão deverá criar uma Plataforma
para o financiamento sustentável. Esta
Plataforma deve ser composta por peritos
que representem tanto o setor público
como o setor privado. Os representantes do
setor público devem incluir peritos da
Agência Europeia do Ambiente, das
Autoridades Europeias de Supervisão e do
Banco Europeu de Investimento. Os peritos
do setor privado deverão incluir
representantes de todas as partes
interessadas relevantes, incluindo os
intervenientes no mercado financeiro,
universidades e institutos de investigação,
bem como associações e organizações. A
plataforma deverá aconselhar a Comissão
sobre a conceção, análise e revisão dos
critérios técnicos de avaliação e dos
indicadores harmonizados, incluindo o seu
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ativos verdes ao abrigo das atuais práticas
de mercado. A plataforma deverá também
informar a Comissão sobre a adequação
dos critérios técnicos de avaliação para
outras utilizações em futuras iniciativas
políticas da União que visem promover o
investimento sustentável.

impacto potencial sobre a avaliação dos
ativos que, até à adoção dos critérios
técnicos de avaliação, eram considerados
ativos verdes ao abrigo das atuais práticas
de mercado. A plataforma deverá também
informar a Comissão sobre a adequação
dos critérios técnicos de avaliação e dos
indicadores para outras utilizações em
futuras iniciativas políticas da União que
visem promover o investimento
sustentável.
Or. en

Alteração 234
Elena Gentile
Proposta de regulamento
Considerando 32
Texto da Comissão

Alteração

(32) É particularmente importante que a
Comissão, quando preparar a definição dos
critérios técnicos de avaliação, proceda às
consultas adequadas, em conformidade
com os princípios de «Legislar melhor». O
processo com vista à definição e
atualização dos critérios técnicos de
avaliação deve também envolver as partes
interessadas relevantes e basear-se nos
pareceres de peritos com conhecimentos e
experiência comprovados nos domínios
pertinentes. Para esse efeito, a Comissão
deverá criar uma Plataforma para o
financiamento sustentável. Esta Plataforma
deve ser composta por peritos que
representem tanto o setor público como o
setor privado. Os representantes do setor
público devem incluir peritos da Agência
Europeia do Ambiente, das Autoridades
Europeias de Supervisão e do Banco
Europeu de Investimento. Os peritos do
setor privado deverão incluir
representantes de todas as partes
interessadas relevantes, incluindo os

(32) É particularmente importante que a
Comissão, quando preparar a definição dos
critérios técnicos de avaliação, proceda às
consultas adequadas, em conformidade
com os princípios de «Legislar melhor». O
processo com vista à definição e
atualização dos critérios técnicos de
avaliação e dos indicadores harmonizados
deve também envolver as partes
interessadas relevantes e basear-se em
dados científicos, em boas práticas e nos
pareceres de peritos com conhecimentos e
experiência comprovados nos domínios
pertinentes. Para esse efeito, a Comissão
deverá criar uma Plataforma para o
financiamento sustentável. Esta Plataforma
deve ser composta por peritos que
representem tanto o setor público como o
setor privado. Os representantes do setor
público devem incluir peritos da Agência
Europeia do Ambiente, das Autoridades
Europeias de Supervisão, do Banco
Europeu de Investimento e dos Bancos e
Instituições de Fomento Nacionais. Os
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intervenientes no mercado financeiro,
universidades e institutos de investigação,
bem como associações e organizações. A
plataforma deverá aconselhar a Comissão
sobre a conceção, análise e revisão dos
critérios técnicos de avaliação, incluindo o
seu impacto potencial sobre a avaliação
dos ativos que, até à adoção dos critérios
técnicos de avaliação, eram considerados
ativos verdes ao abrigo das atuais práticas
de mercado. A plataforma deverá também
informar a Comissão sobre a adequação
dos critérios técnicos de avaliação para
outras utilizações em futuras iniciativas
políticas da União que visem promover o
investimento sustentável.

peritos do setor privado deverão incluir
representantes de todas as partes
interessadas relevantes, incluindo os
intervenientes no mercado financeiro,
indústrias transformadoras, universidades
e institutos de investigação, bem como
associações e organizações. A plataforma
deverá aconselhar a Comissão sobre a
conceção, análise e revisão dos critérios
técnicos de avaliação, com base em
indicadores harmonizados de ativos
considerados ativos sustentáveis ao abrigo
das atuais práticas de mercado. A
plataforma deverá também informar a
Comissão sobre a adequação dos critérios
técnicos de avaliação e dos indicadores
para outras utilizações em futuras
iniciativas políticas da União que visem
promover o investimento sustentável.
Or. en

Alteração 235
Mireille D'Ornano
Proposta de regulamento
Considerando 32
Texto da Comissão

Alteração

(32) É particularmente importante que a
Comissão, quando preparar a definição dos
critérios técnicos de avaliação, proceda às
consultas adequadas, em conformidade
com os princípios de «Legislar melhor». O
processo com vista à definição e
atualização dos critérios técnicos de
avaliação deve também envolver as partes
interessadas relevantes e basear-se nos
pareceres de peritos com conhecimentos e
experiência comprovados nos domínios
pertinentes. Para esse efeito, a Comissão
deverá criar uma Plataforma para o
financiamento sustentável. Esta Plataforma
deve ser composta por peritos que
representem tanto o setor público como o

(32) É particularmente importante que a
Comissão, quando preparar a definição dos
critérios técnicos de avaliação, proceda às
consultas adequadas, em conformidade
com os princípios de «Legislar melhor». O
processo com vista à definição e
atualização dos critérios técnicos de
avaliação deve também envolver as partes
interessadas relevantes e basear-se nos
pareceres de peritos com conhecimentos e
experiência comprovados nos domínios
pertinentes. Para esse efeito, a Comissão
deverá criar uma Plataforma para o
financiamento sustentável. Esta Plataforma
deve ser composta por peritos que
representem tanto o setor público como o
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setor privado. Os representantes do setor
público devem incluir peritos da Agência
Europeia do Ambiente, das Autoridades
Europeias de Supervisão e do Banco
Europeu de Investimento. Os peritos do
setor privado deverão incluir
representantes de todas as partes
interessadas relevantes, incluindo os
intervenientes no mercado financeiro,
universidades e institutos de investigação,
bem como associações e organizações. A
plataforma deverá aconselhar a Comissão
sobre a conceção, análise e revisão dos
critérios técnicos de avaliação, incluindo o
seu impacto potencial sobre a avaliação
dos ativos que, até à adoção dos critérios
técnicos de avaliação, eram considerados
ativos verdes ao abrigo das atuais práticas
de mercado. A plataforma deverá também
informar a Comissão sobre a adequação
dos critérios técnicos de avaliação para
outras utilizações em futuras iniciativas
políticas da União que visem promover o
investimento sustentável.

setor privado. Os representantes do setor
público devem incluir peritos da Agência
Europeia do Ambiente, das agências
nacionais do ambiente, das Autoridades
Europeias de Supervisão e do Banco
Europeu de Investimento. Os peritos do
setor privado deverão incluir
representantes de todas as partes
interessadas relevantes, incluindo os
intervenientes no mercado financeiro,
universidades e institutos de investigação,
bem como associações e organizações. A
plataforma deverá aconselhar a Comissão
sobre a conceção, análise e revisão dos
critérios técnicos de avaliação, incluindo o
seu impacto potencial sobre a avaliação
dos ativos que, até à adoção dos critérios
técnicos de avaliação, eram considerados
ativos verdes ao abrigo das atuais práticas
de mercado. A plataforma deverá também
informar a Comissão sobre a adequação
dos critérios técnicos de avaliação para
outras utilizações em futuras iniciativas
políticas da União que visem promover o
investimento sustentável.
Or. fr

Alteração 236
Simona Bonafè, Luigi Morgano
Proposta de regulamento
Considerando 32
Texto da Comissão

Alteração

(32) É particularmente importante que a
Comissão, quando preparar a definição dos
critérios técnicos de avaliação, proceda às
consultas adequadas, em conformidade
com os princípios de «Legislar melhor». O
processo com vista à definição e
atualização dos critérios técnicos de
avaliação deve também envolver as partes
interessadas relevantes e basear-se nos
pareceres de peritos com conhecimentos e

(32) É particularmente importante que a
Comissão, quando preparar a definição dos
critérios técnicos de avaliação, proceda às
consultas adequadas, em conformidade
com os princípios de «Legislar melhor». O
processo com vista à definição e
atualização dos critérios técnicos de
avaliação e dos indicadores harmonizados
deve também envolver as partes
interessadas relevantes e basear-se nos
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experiência comprovados nos domínios
pertinentes. Para esse efeito, a Comissão
deverá criar uma Plataforma para o
financiamento sustentável. Esta Plataforma
deve ser composta por peritos que
representem tanto o setor público como o
setor privado. Os representantes do setor
público devem incluir peritos da Agência
Europeia do Ambiente, das Autoridades
Europeias de Supervisão e do Banco
Europeu de Investimento. Os peritos do
setor privado deverão incluir
representantes de todas as partes
interessadas relevantes, incluindo os
intervenientes no mercado financeiro,
universidades e institutos de investigação,
bem como associações e organizações. A
plataforma deverá aconselhar a Comissão
sobre a conceção, análise e revisão dos
critérios técnicos de avaliação, incluindo o
seu impacto potencial sobre a avaliação
dos ativos que, até à adoção dos critérios
técnicos de avaliação, eram considerados
ativos verdes ao abrigo das atuais práticas
de mercado. A plataforma deverá também
informar a Comissão sobre a adequação
dos critérios técnicos de avaliação para
outras utilizações em futuras iniciativas
políticas da União que visem promover o
investimento sustentável.

pareceres de peritos com conhecimentos e
experiência comprovados nos domínios
pertinentes. Para esse efeito, a Comissão
deverá criar uma Plataforma para o
financiamento sustentável. Esta Plataforma
deve ser composta por peritos que
representem tanto o setor público como o
setor privado. Os representantes do setor
público devem incluir peritos da Agência
Europeia do Ambiente, das Autoridades
Europeias de Supervisão e do Banco
Europeu de Investimento. Os peritos do
setor privado deverão incluir
representantes de todas as partes
interessadas relevantes, incluindo os
intervenientes no mercado financeiro,
indústrias transformadoras, universidades
e institutos de investigação, bem como
associações e organizações. A plataforma
deverá aconselhar a Comissão sobre a
conceção, análise e revisão dos critérios
técnicos de avaliação, incluindo o seu
impacto potencial sobre a avaliação dos
ativos que, até à adoção dos critérios
técnicos de avaliação, eram considerados
ativos verdes ao abrigo das atuais práticas
de mercado. A plataforma deverá também
informar a Comissão sobre a adequação
dos critérios técnicos de avaliação para
outras utilizações em futuras iniciativas
políticas da União que visem promover o
investimento sustentável.
Or. en

Alteração 237
Giovanni La Via
Proposta de regulamento
Considerando 32
Texto da Comissão

Alteração

(32) É particularmente importante que a
Comissão, quando preparar a definição dos
critérios técnicos de avaliação, proceda às

(32) É particularmente importante que a
Comissão, quando preparar a definição dos
critérios técnicos de avaliação, proceda às
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consultas adequadas, em conformidade
com os princípios de «Legislar melhor». O
processo com vista à definição e
atualização dos critérios técnicos de
avaliação deve também envolver as partes
interessadas relevantes e basear-se nos
pareceres de peritos com conhecimentos e
experiência comprovados nos domínios
pertinentes. Para esse efeito, a Comissão
deverá criar uma Plataforma para o
financiamento sustentável. Esta Plataforma
deve ser composta por peritos que
representem tanto o setor público como o
setor privado. Os representantes do setor
público devem incluir peritos da Agência
Europeia do Ambiente, das Autoridades
Europeias de Supervisão e do Banco
Europeu de Investimento. Os peritos do
setor privado deverão incluir
representantes de todas as partes
interessadas relevantes, incluindo os
intervenientes no mercado financeiro,
universidades e institutos de investigação,
bem como associações e organizações. A
plataforma deverá aconselhar a Comissão
sobre a conceção, análise e revisão dos
critérios técnicos de avaliação, incluindo o
seu impacto potencial sobre a avaliação
dos ativos que, até à adoção dos critérios
técnicos de avaliação, eram considerados
ativos verdes ao abrigo das atuais práticas
de mercado. A plataforma deverá também
informar a Comissão sobre a adequação
dos critérios técnicos de avaliação para
outras utilizações em futuras iniciativas
políticas da União que visem promover o
investimento sustentável.

consultas adequadas, em conformidade
com os princípios de «Legislar melhor». O
processo com vista à definição e
atualização dos critérios técnicos de
avaliação deve também envolver as partes
interessadas relevantes e basear-se nos
pareceres de peritos com conhecimentos e
experiência comprovados nos domínios
pertinentes. Para esse efeito, a Comissão
deverá criar uma Plataforma para o
financiamento sustentável. Esta Plataforma
deve ser composta por peritos que
representem tanto o setor público como o
setor privado. Os representantes do setor
público devem incluir peritos da Agência
Europeia do Ambiente, das Autoridades
Europeias de Supervisão, do Banco
Europeu de Investimento e dos Bancos e
Instituições de Fomento Nacionais. Os
peritos do setor privado deverão incluir
representantes de todas as partes
interessadas relevantes, incluindo os
intervenientes no mercado financeiro,
universidades e institutos de investigação,
bem como associações e organizações. A
plataforma deverá aconselhar a Comissão
sobre a conceção, análise e revisão dos
critérios técnicos de avaliação, incluindo o
seu impacto potencial sobre a avaliação
dos ativos que, até à adoção dos critérios
técnicos de avaliação, eram considerados
ativos verdes ao abrigo das atuais práticas
de mercado. A plataforma deverá também
informar a Comissão sobre a adequação
dos critérios técnicos de avaliação para
outras utilizações em futuras iniciativas
políticas da União que visem promover o
investimento sustentável.
Or. en

Alteração 238
Barbara Kappel
Proposta de regulamento
Considerando 33
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Texto da Comissão

Alteração

(33) A fim de especificar os requisitos
estabelecidos no presente Regulamento e,
em particular, para conceber e atualizar
critérios técnicos de avaliação granulares
e calibrados para as diferentes atividades
económicas que permitam determinar o
que constitui um contributo substancial
para os objetivos ambientais ou que é
suscetível de os prejudicar
significativamente, deve ser delegado à
Comissão o poder de adotar atos em
conformidade com o artigo 290.º do
Tratado sobre o Funcionamento da União
Europeia no que diz respeito às
informações exigidas para cumprir a
obrigação de divulgação de informações
estabelecida no artigo 4.º, n.º 3, e os
critérios técnicos de avaliação
mencionados no artigo 6.º, n.º 2, no
artigo 7.º, n.º 2, no artigo 8.º, n.º 2, no
artigo 9.º, n.º 2, no artigo 10.º, n.º 2, e no
artigo 11.º, n.º 2. É particularmente
importante que a Comissão proceda às
consultas adequadas durante os trabalhos
preparatórios, nomeadamente a nível de
peritos, e que essas consultas sejam
realizadas em conformidade com os
princípios estabelecidos no Acordo
Interinstitucional «Legislar Melhor», de
13 de abril de 2016. Em particular, a fim
de assegurar a igualdade de participação
na preparação dos atos delegados, o
Parlamento Europeu e o Conselho devem
receber todos os documentos ao mesmo
tempo que os peritos dos
Estados-Membros, e os peritos do
Parlamento Europeu e do Conselho têm
sistematicamente acesso às reuniões dos
grupos de peritos da Comissão que tratem
da preparação de atos delegados.

(33) O Parlamento Europeu e o
Conselho devem receber todos os
documentos ao mesmo tempo que os
peritos dos Estados-Membros, e os peritos
do Parlamento Europeu e do Conselho têm
sistematicamente acesso às reuniões dos
grupos de peritos da Comissão que tratem
da preparação de atos delegados.

Or. en
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Alteração 239
Costas Mavrides
Proposta de regulamento
Considerando 33
Texto da Comissão

Alteração

(33) A fim de especificar os requisitos
estabelecidos no presente Regulamento e,
em particular, para conceber e atualizar
critérios técnicos de avaliação granulares e
calibrados para as diferentes atividades
económicas que permitam determinar o
que constitui um contributo substancial
para os objetivos ambientais ou que é
suscetível de os prejudicar
significativamente, deve ser delegado à
Comissão o poder de adotar atos em
conformidade com o artigo 290.º do
Tratado sobre o Funcionamento da União
Europeia no que diz respeito às
informações exigidas para cumprir a
obrigação de divulgação de informações
estabelecida no artigo 4.º, n.º 3, e os
critérios técnicos de avaliação
mencionados no artigo 6.º, n.º 2, no
artigo 7.º, n.º 2, no artigo 8.º, n.º 2, no
artigo 9.º, n.º 2, no artigo 10.º, n.º 2, e no
artigo 11.º, n.º 2. É particularmente
importante que a Comissão proceda às
consultas adequadas durante os trabalhos
preparatórios, nomeadamente a nível de
peritos, e que essas consultas sejam
realizadas em conformidade com os
princípios estabelecidos no Acordo
Interinstitucional «Legislar Melhor», de 13
de abril de 2016. Em particular, a fim de
assegurar a igualdade de participação na
preparação dos atos delegados, o
Parlamento Europeu e o Conselho devem
receber todos os documentos ao mesmo
tempo que os peritos dos EstadosMembros, e os peritos do Parlamento
Europeu e do Conselho têm
sistematicamente acesso às reuniões dos
grupos de peritos da Comissão que tratem
da preparação de atos delegados.

(33) A fim de especificar os requisitos
estabelecidos no presente Regulamento e,
em particular, para conceber e atualizar
critérios técnicos de avaliação granulares e
calibrados para as diferentes atividades
económicas que permitam determinar o
que constitui um contributo substancial
para os objetivos ambientais ou que é
suscetível de os prejudicar
significativamente, deve ser delegado à
Comissão o poder de adotar atos em
conformidade com o artigo 290.º do
Tratado sobre o Funcionamento da União
Europeia no que diz respeito às
informações exigidas para cumprir a
obrigação de divulgação de informações
estabelecida no artigo 4.º, n.º 3, e os
critérios técnicos de avaliação
mencionados no artigo 6.º, n.º 2, no
artigo 7.º, n.º 2, no artigo 8.º, n.º 2, no
artigo 9.º, n.º 2, no artigo 10.º, n.º 2, e no
artigo 11.º, n.º 2. É particularmente
importante que a Comissão proceda às
consultas adequadas e alargadas durante
os trabalhos preparatórios, nomeadamente
a nível de peritos e de utilizadores, que os
impactos na economia sejam
criteriosamente avaliados e que essas
consultas sejam realizadas em
conformidade com os princípios
estabelecidos no Acordo Interinstitucional
«Legislar Melhor», de 13 de abril de 2016.
Em particular, a fim de assegurar a
igualdade de participação na preparação
dos atos delegados, o Parlamento Europeu
e o Conselho devem receber todos os
documentos ao mesmo tempo que os
peritos dos Estados-Membros, e os peritos
do Parlamento Europeu e do Conselho têm
sistematicamente acesso às reuniões dos
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grupos de peritos da Comissão que tratem
da preparação de atos delegados.
Or. en

Alteração 240
Simona Bonafè, Luigi Morgano
Proposta de regulamento
Considerando 33
Texto da Comissão

Alteração

(33) A fim de especificar os requisitos
estabelecidos no presente Regulamento e,
em particular, para conceber e atualizar
critérios técnicos de avaliação granulares e
calibrados para as diferentes atividades
económicas que permitam determinar o
que constitui um contributo substancial
para os objetivos ambientais ou que é
suscetível de os prejudicar
significativamente, deve ser delegado à
Comissão o poder de adotar atos em
conformidade com o artigo 290.º do
Tratado sobre o Funcionamento da União
Europeia no que diz respeito às
informações exigidas para cumprir a
obrigação de divulgação de informações
estabelecida no artigo 4.º, n.º 3, e os
critérios técnicos de avaliação
mencionados no artigo 6.º, n.º 2, no
artigo 7.º, n.º 2, no artigo 8.º, n.º 2, no
artigo 9.º, n.º 2, no artigo 10.º, n.º 2, e no
artigo 11.º, n.º 2. É particularmente
importante que a Comissão proceda às
consultas adequadas durante os trabalhos
preparatórios, nomeadamente a nível de
peritos, e que essas consultas sejam
realizadas em conformidade com os
princípios estabelecidos no Acordo
Interinstitucional «Legislar Melhor», de 13
de abril de 2016. Em particular, a fim de
assegurar a igualdade de participação na
preparação dos atos delegados, o
Parlamento Europeu e o Conselho devem

(33) A fim de especificar os requisitos
estabelecidos no presente Regulamento e,
em particular, para conceber e atualizar
critérios técnicos de avaliação granulares e
calibrados para as diferentes atividades
económicas que permitam determinar o
que constitui um contributo substancial
para os objetivos ambientais e sociais ou
que é suscetível de os prejudicar
significativamente, deve ser delegado à
Comissão o poder de adotar atos em
conformidade com o artigo 290.º do
Tratado sobre o Funcionamento da União
Europeia no que diz respeito às
informações exigidas para cumprir a
obrigação de divulgação de informações
estabelecida no artigo 4.º, n.º 3, e os
critérios técnicos de avaliação
mencionados no artigo 6.º, n.º 2, no
artigo 7.º, n.º 2, no artigo 8.º, n.º 2, no
artigo 9.º, n.º 2, no artigo 10.º, n.º 2, no
artigo 11.º, n.º 2 e no artigo 11.º-A, n.º 2. É
particularmente importante que a Comissão
proceda às consultas adequadas durante os
trabalhos preparatórios, nomeadamente a
nível de peritos, e que essas consultas
sejam realizadas em conformidade com os
princípios estabelecidos no Acordo
Interinstitucional «Legislar Melhor», de 13
de abril de 2016. Em particular, a fim de
assegurar a igualdade de participação na
preparação dos atos delegados, o
Parlamento Europeu e o Conselho devem
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receber todos os documentos ao mesmo
tempo que os peritos dos
Estados-Membros, e os peritos do
Parlamento Europeu e do Conselho têm
sistematicamente acesso às reuniões dos
grupos de peritos da Comissão que tratem
da preparação de atos delegados.

receber todos os documentos ao mesmo
tempo que os peritos dos
Estados-Membros, e os peritos do
Parlamento Europeu e do Conselho têm
sistematicamente acesso às reuniões dos
grupos de peritos da Comissão que tratem
da preparação de atos delegados.
Or. en

Alteração 241
Paul Tang, Pervenche Berès
Proposta de regulamento
Considerando 33
Texto da Comissão

Alteração

(33) A fim de especificar os requisitos
estabelecidos no presente Regulamento e,
em particular, para conceber e atualizar
critérios técnicos de avaliação granulares e
calibrados para as diferentes atividades
económicas que permitam determinar o
que constitui um contributo substancial
para os objetivos ambientais ou que é
suscetível de os prejudicar
significativamente, deve ser delegado à
Comissão o poder de adotar atos em
conformidade com o artigo 290.º do
Tratado sobre o Funcionamento da União
Europeia no que diz respeito às
informações exigidas para cumprir a
obrigação de divulgação de informações
estabelecida no artigo 4.º, n.º 3, e os
critérios técnicos de avaliação
mencionados no artigo 6.º, n.º 2, no
artigo 7.º, n.º 2, no artigo 8.º, n.º 2, no
artigo 9.º, n.º 2, no artigo 10.º, n.º 2, e no
artigo 11.º, n.º 2. É particularmente
importante que a Comissão proceda às
consultas adequadas durante os trabalhos
preparatórios, nomeadamente a nível de
peritos, e que essas consultas sejam
realizadas em conformidade com os
princípios estabelecidos no Acordo

(33) A fim de especificar os requisitos
estabelecidos no presente Regulamento e,
em particular, para conceber e atualizar
critérios técnicos de avaliação granulares e
calibrados para as diferentes atividades
económicas que permitam determinar o
que constitui um contributo substancial
para os objetivos ambientais ou que é
suscetível de os prejudicar
significativamente, deve ser delegado à
Comissão o poder de adotar atos em
conformidade com o artigo 290.º do
Tratado sobre o Funcionamento da União
Europeia no que diz respeito às
informações exigidas para cumprir a
obrigação de divulgação de informações
estabelecida no artigo 4.º, n.º 3, e os
critérios técnicos de avaliação
mencionados no artigo 6.º, n.º 2, no
artigo 7.º, n.º 2, no artigo 8.º, n.º 2, no
artigo 9.º, n.º 2, no artigo 10.º, n.º 2, e no
artigo 11.º, n.º 2. É particularmente
importante que a Comissão proceda às
consultas públicas adequadas durante os
trabalhos preparatórios e que essas
consultas públicas sejam realizadas em
conformidade com os princípios
estabelecidos no Acordo Interinstitucional
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Interinstitucional «Legislar Melhor», de 13
de abril de 2016. Em particular, a fim de
assegurar a igualdade de participação na
preparação dos atos delegados, o
Parlamento Europeu e o Conselho devem
receber todos os documentos ao mesmo
tempo que os peritos dos
Estados-Membros, e os peritos do
Parlamento Europeu e do Conselho têm
sistematicamente acesso às reuniões dos
grupos de peritos da Comissão que tratem
da preparação de atos delegados.

«Legislar Melhor», de 13 de abril de 2016.
Em particular, a fim de assegurar a
igualdade de participação na preparação
dos atos delegados, o Parlamento Europeu
e o Conselho devem receber todos os
documentos ao mesmo tempo que os
peritos dos Estados-Membros, e os peritos
do Parlamento Europeu e do Conselho têm
sistematicamente acesso às reuniões dos
grupos de peritos da Comissão que tratem
da preparação de atos delegados.

Or. en

Alteração 242
Anne Sander
Proposta de regulamento
Considerando 34
Texto da Comissão

Alteração

(34) Para dar tempo suficiente aos
intervenientes relevantes para se
familiarizarem com os critérios para
determinar quais as atividades económicas
sustentáveis do ponto de vista ambiental,
previstos no presente Regulamento, e se
prepararem para a sua aplicação, as
obrigações previstas no presente
Regulamento devem ser aplicáveis, para
cada objetivo ambiental, seis meses após a
adoção dos correspondentes critérios
técnicos de avaliação.

(34) Para dar tempo suficiente aos
intervenientes relevantes para se
familiarizarem com os critérios para
determinar quais as atividades económicas
sustentáveis do ponto de vista ambiental,
previstos no presente Regulamento, e se
prepararem para a sua aplicação, as
obrigações previstas no presente
Regulamento devem ser aplicáveis, para
cada objetivo ambiental, doze meses após a
adoção dos correspondentes critérios
técnicos de avaliação.
Or. en

Alteração 243
Elena Gentile
Proposta de regulamento
Considerando 35
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Texto da Comissão

Alteração

(35) A aplicação do presente
Regulamento deve ser revista
periodicamente, a fim de avaliar os
progressos na definição dos critérios
técnicos de avaliação relativos às
atividades sustentáveis do ponto de vista
ambiental, a utilização da definição de
investimento sustentável do ponto de vista
ambiental, e a questão de saber se o
cumprimento das obrigações exige a
criação de um mecanismo de verificação.
A revisão deve incluir também uma
ponderação da questão de saber se o
âmbito de aplicação do presente
Regulamento deve ser alargado de modo a
abranger os objetivos de sustentabilidade
social.

(35) A aplicação do presente
Regulamento deve ser revista
periodicamente e, no mínimo, após dois
anos, a fim de avaliar os progressos na
definição dos critérios técnicos de
avaliação e dos indicadores harmonizados
relativos às atividades sustentáveis do
ponto de vista ambiental e social, a
utilização da definição de investimento
sustentável do ponto de vista ambiental e
social, e a questão de saber se o
cumprimento das obrigações exige a
criação de um mecanismo de verificação.
A primeira revisão até 31 de Dezembro de
2021 deve incluir também uma ponderação
da questão de saber até que ponto e em
que momento o âmbito de aplicação do
presente Regulamento pode ser alargado de
modo a abranger os objetivos relacionados
com os aspetos sociais dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável, que se
pretende venham a informar a nova
estratégia de desenvolvimento de longo
prazo da UE.
Or. en

Alteração 244
Simona Bonafè, Luigi Morgano
Proposta de regulamento
Considerando 35
Texto da Comissão
(35) A aplicação do presente
Regulamento deve ser revista
periodicamente, a fim de avaliar os
progressos na definição dos critérios
técnicos de avaliação relativos às
atividades sustentáveis do ponto de vista
ambiental, a utilização da definição de
investimento sustentável do ponto de vista
ambiental, e a questão de saber se o
PE632.153v01-00
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Alteração
(35) A aplicação do presente
Regulamento deve ser revista
periodicamente, a fim de avaliar os
progressos na definição dos critérios
técnicos de avaliação relativos às
atividades sustentáveis do ponto de vista
ambiental e social, a utilização da
definição de investimento sustentável do
ponto de vista ambiental e social, e a
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cumprimento das obrigações exige a
criação de um mecanismo de verificação. A
revisão deve incluir também uma
ponderação da questão de saber se o
âmbito de aplicação do presente
Regulamento deve ser alargado de modo a
abranger os objetivos de sustentabilidade
social.

questão de saber se o cumprimento das
obrigações exige a criação de um
mecanismo de verificação.

Or. en

Alteração 245
Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld
Proposta de regulamento
Considerando 35
Texto da Comissão

Alteração

(35) A aplicação do presente
Regulamento deve ser revista
periodicamente, a fim de avaliar os
progressos na definição dos critérios
técnicos de avaliação relativos às
atividades sustentáveis do ponto de vista
ambiental, a utilização da definição de
investimento sustentável do ponto de vista
ambiental, e a questão de saber se o
cumprimento das obrigações exige a
criação de um mecanismo de verificação.
A revisão deve incluir também uma
ponderação da questão de saber se o
âmbito de aplicação do presente
Regulamento deve ser alargado de modo a
abranger os objetivos de sustentabilidade
social.

(35) A aplicação do presente
Regulamento deve ser revista
periodicamente, a fim de avaliar os
progressos na definição dos critérios
técnicos de avaliação relativos às
atividades sustentáveis do ponto de vista
ambiental e às prejudiciais para o
ambiente e a utilização da definição de
investimento sustentável do ponto de vista
ambiental. A revisão deve incluir também
uma ponderação da questão de saber se o
âmbito de aplicação do presente
Regulamento deve ser alargado de modo a
abranger os objetivos de sustentabilidade
social. Até 31 de março de 2020, a
Comissão deve, se for caso disso, publicar
propostas legislativas sobre a criação de
um mecanismo de verificação da
conformidade.
Or. en

Justificação
O mecanismo de verificação da conformidade deve ser desenvolvido com elevada prioridade,
à margem da revisão prevista do regulamento. A criação de um mecanismo sólido de
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verificação da conformidade é essencial para gerar confiança no funcionamento deste
quadro.

Alteração 246
Fulvio Martusciello
Proposta de regulamento
Considerando 35
Texto da Comissão

Alteração

(35) A aplicação do presente
Regulamento deve ser revista
periodicamente, a fim de avaliar os
progressos na definição dos critérios
técnicos de avaliação relativos às
atividades sustentáveis do ponto de vista
ambiental, a utilização da definição de
investimento sustentável do ponto de vista
ambiental, e a questão de saber se o
cumprimento das obrigações exige a
criação de um mecanismo de verificação.
A revisão deve incluir também uma
ponderação da questão de saber se o
âmbito de aplicação do presente
Regulamento deve ser alargado de modo a
abranger os objetivos de sustentabilidade
social.

(35) A aplicação do presente
Regulamento deve ser revista
periodicamente, pelo menos anualmente, a
fim de avaliar os progressos na definição
dos critérios técnicos de avaliação e dos
indicadores harmonizados relativos às
atividades sustentáveis do ponto de vista
ambiental, a utilização da definição de
investimento sustentável do ponto de vista
ambiental, e a questão de saber se o
cumprimento das obrigações exige a
criação de um mecanismo de verificação.
A revisão deve incluir também uma
ponderação das disposições necessárias
para alargar o âmbito de aplicação do
presente Regulamento de modo a abranger
os objetivos de sustentabilidade social.
Or. en

Alteração 247
Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb
Proposta de regulamento
Considerando 35
Texto da Comissão
(35) A aplicação do presente
Regulamento deve ser revista
periodicamente, a fim de avaliar os
progressos na definição dos critérios
técnicos de avaliação relativos às
atividades sustentáveis do ponto de vista
PE632.153v01-00

PT

Alteração
(35) A aplicação do presente
Regulamento deve ser revista
periodicamente, a fim de avaliar os
progressos na definição dos critérios
técnicos de avaliação relativos às
atividades sustentáveis do ponto de vista
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ambiental, a utilização da definição de
investimento sustentável do ponto de vista
ambiental, e a questão de saber se o
cumprimento das obrigações exige a
criação de um mecanismo de verificação.
A revisão deve incluir também uma
ponderação da questão de saber se o
âmbito de aplicação do presente
Regulamento deve ser alargado de modo a
abranger os objetivos de sustentabilidade
social.

ambiental, a utilização da definição de
investimento sustentável do ponto de vista
ambiental, e a questão de saber se o
cumprimento das obrigações exige a
criação de um mecanismo de verificação.
A revisão deve incluir também uma
ponderação da questão de saber se o
âmbito de aplicação do presente
Regulamento deve ser alargado de modo a
abranger os objetivos de sustentabilidade
social e económica.
Or. en

Alteração 248
Kateřina Konečná
Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1
Texto da Comissão

Alteração

1.
O presente regulamento define os
critérios para determinar se uma atividade
económica é sustentável do ponto de vista
ambiental, com vista a estabelecer o grau
de sustentabilidade ambiental de um
investimento.

1.
O presente regulamento define os
critérios, com base no carbono, para
determinar se uma atividade económica é
sustentável do ponto de vista ambiental,
com vista a estabelecer a sustentabilidade
ambiental de um projeto de investimento
individual.
Or. en

Justificação
Não deve haver penalização para projetos individuais sustentáveis iniciados por empresas,
que podem não ter sua carteira global assente exclusivamente em ativos totalmente
sustentáveis. É essencial definir critérios de exposição ao carbono para o êxito do combate às
alterações climáticas.

Alteração 249
Pavel Poc
Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1
AM\1172566PT.docx
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Texto da Comissão

Alteração

1.
O presente regulamento define os
critérios para determinar se uma atividade
económica é sustentável do ponto de vista
ambiental, com vista a estabelecer o grau
de sustentabilidade ambiental de um
investimento.

1.
O presente regulamento define os
critérios, com base no carbono, para
determinar se uma atividade económica é
sustentável do ponto de vista ambiental,
com vista a estabelecer a sustentabilidade
ambiental de um projeto de investimento
particular, com base na respetiva
exposição ao carbono.
Or. en

Justificação
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.

Alteração 250
Markus Ferber
Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1
Texto da Comissão
1.
O presente regulamento define os
critérios para determinar se uma atividade
económica é sustentável do ponto de vista
ambiental, com vista a estabelecer o grau
de sustentabilidade ambiental de um
investimento.

Alteração
1.
O presente regulamento define os
critérios para determinar o impacto
ambiental e o grau de sustentabilidade
ambiental de uma atividade económica e,
por conseguinte, se essa atividade
económica é sustentável do ponto de vista
ambiental, com vista a estabelecer o grau
de sustentabilidade ambiental de um
investimento realizado na União
Europeia.
Or. en
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Justificação
Deve esclarecer-se que este regulamento apenas se aplica aos investimentos na União
Europeia.

Alteração 251
Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander
Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1
Texto da Comissão
1.
O presente regulamento define os
critérios para determinar se uma atividade
económica é sustentável do ponto de vista
ambiental, com vista a estabelecer o grau
de sustentabilidade ambiental de um
investimento.

Alteração
1.
O presente regulamento define os
critérios para determinar se uma atividade
económica, tecnologia ou serviço é
sustentável do ponto de vista ambiental,
com vista a estabelecer o grau de
sustentabilidade ambiental de um
investimento.
Or. fr

Alteração 252
Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld
Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1
Texto da Comissão
1.
O presente regulamento define os
critérios para determinar se uma atividade
económica é sustentável do ponto de vista
ambiental, com vista a estabelecer o grau
de sustentabilidade ambiental de um
investimento.

Alteração
1.
O presente regulamento define os
critérios para determinar se uma atividade
económica é sustentável do ponto de vista
ambiental ou prejudicial para o ambiente,
com vista a estabelecer o grau de
sustentabilidade ambiental de um
investimento.
Or. en

Alteração 253
Kay Swinburne
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1
Texto da Comissão

Alteração

1.
O presente regulamento define os
critérios para determinar se uma atividade
económica é sustentável do ponto de vista
ambiental, com vista a estabelecer o grau
de sustentabilidade ambiental de um
investimento.

1.
O presente regulamento define os
critérios para determinar se uma atividade
económica é sustentável do ponto de vista
ambiental, com vista a estabelecer o grau
de sustentabilidade ambiental de um
investimento realizado na União.
Or. en

Alteração 254
Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès
Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1
Texto da Comissão
1.
O presente regulamento define os
critérios para determinar se uma atividade
económica é sustentável do ponto de vista
ambiental, com vista a estabelecer o grau
de sustentabilidade ambiental de um
investimento.

Alteração
1.
O presente regulamento define os
critérios para determinar se uma atividade
económica é sustentável do ponto de vista
ambiental ou social, com vista a
estabelecer o grau de sustentabilidade
ambiental ou social de um investimento.
Or. en

Alteração 255
Simona Bonafè, Luigi Morgano
Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1
Texto da Comissão
1.
O presente regulamento define os
critérios para determinar se uma atividade
económica é sustentável do ponto de vista
ambiental, com vista a estabelecer o grau
de sustentabilidade ambiental de um
PE632.153v01-00
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Alteração
1.
O presente regulamento define os
critérios para determinar se uma atividade
económica é sustentável do ponto de vista
ambiental ou social, com vista a
estabelecer o grau de sustentabilidade
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investimento.

ambiental ou social de um investimento.
Or. en

Alteração 256
Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea
Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1
Texto da Comissão
1.
O presente regulamento define os
critérios para determinar se uma atividade
económica é sustentável do ponto de vista
ambiental, com vista a estabelecer o grau
de sustentabilidade ambiental de um
investimento.

Alteração
1.
O presente regulamento define os
critérios para determinar se uma atividade
económica é sustentável, com vista a
estabelecer o grau de sustentabilidade de
um investimento.

Or. en

Alteração 257
Pavel Poc
Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea a)
Texto da Comissão

Alteração

a)
Medidas, adotadas pelos EstadosMembros ou pela União, que estabelecem
requisitos aplicáveis aos intervenientes no
mercado no que diz respeito aos produtos
financeiros ou obrigações de empresas que
são comercializados como sendo
sustentáveis do ponto de vista ambiental.

a)
Medidas, adotadas pelos EstadosMembros ou pela União, que estabelecem
requisitos relacionados com a
sustentabilidade aplicáveis aos
intervenientes no mercado no que diz
respeito aos produtos financeiros ou
obrigações de empresas classificados como
sendo sustentáveis do ponto de vista
ambiental, a fim de prevenir o
«ecobranqueamento».
Or. en
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Alteração 258
Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea
Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea a)
Texto da Comissão
a)
Medidas, adotadas pelos EstadosMembros ou pela União, que estabelecem
requisitos aplicáveis aos intervenientes no
mercado no que diz respeito aos produtos
financeiros ou obrigações de empresas que
são comercializados como sendo
sustentáveis do ponto de vista ambiental.

Alteração
a)
Medidas, adotadas pelos EstadosMembros ou pela União, que estabelecem
requisitos de sustentabilidade aplicáveis
aos intervenientes no mercado no que diz
respeito aos produtos financeiros ou
obrigações de empresas que são
comercializados como sendo sustentáveis
do ponto de vista ambiental e social.
Or. en

Alteração 259
Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal
Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea a)
Texto da Comissão
a)
Medidas, adotadas pelos
Estados-Membros ou pela União, que
estabelecem requisitos aplicáveis aos
intervenientes no mercado no que diz
respeito aos produtos financeiros ou
obrigações de empresas que são
comercializados como sendo sustentáveis
do ponto de vista ambiental.

Alteração
a)
Medidas, adotadas pelos
Estados-Membros ou pela União, que
estabelecem requisitos aplicáveis aos
intervenientes no mercado financeiro no
que diz respeito aos produtos financeiros
ou obrigações de empresas que são
comercializados como sendo sustentáveis
do ponto de vista ambiental.
Or. en

Alteração 260
Kateřina Konečná
Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea a)
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Texto da Comissão

Alteração

a)
Medidas, adotadas pelos
Estados-Membros ou pela União, que
estabelecem requisitos aplicáveis aos
intervenientes no mercado no que diz
respeito aos produtos financeiros ou
obrigações de empresas que são
comercializados como sendo sustentáveis
do ponto de vista ambiental.

a)
Medidas, adotadas pelos
Estados-Membros ou pela União, que
estabelecem requisitos relacionados com a
sustentabilidade aplicáveis aos
intervenientes no mercado no que diz
respeito aos produtos financeiros ou
obrigações de empresas publicitados como
sendo sustentáveis do ponto de vista
ambiental.
Or. en

Alteração 261
Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès
Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea a)
Texto da Comissão

Alteração

a)
Medidas, adotadas pelos
Estados-Membros ou pela União, que
estabelecem requisitos aplicáveis aos
intervenientes no mercado no que diz
respeito aos produtos financeiros ou
obrigações de empresas que são
comercializados como sendo sustentáveis
do ponto de vista ambiental.

a)
Medidas, adotadas pelos
Estados-Membros ou pela União, que
estabelecem requisitos relacionados com a
sustentabilidade aplicáveis aos
intervenientes no mercado no que diz
respeito aos produtos financeiros ou
obrigações de empresas.

Or. en

Alteração 262
Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld
Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea a)
Texto da Comissão
a)
Medidas, adotadas pelos
Estados-Membros ou pela União, que
estabelecem requisitos aplicáveis aos
AM\1172566PT.docx

Alteração
a)
Medidas, adotadas pelos
Estados-Membros ou pela União, que
estabelecem requisitos relacionados com a
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intervenientes no mercado no que diz
respeito aos produtos financeiros ou
obrigações de empresas que são
comercializados como sendo sustentáveis
do ponto de vista ambiental.

sustentabilidade aplicáveis aos
intervenientes no mercado no que diz
respeito aos produtos financeiros ou
obrigações de empresas.

Or. en

Alteração 263
Kay Swinburne
Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea a)
Texto da Comissão
a)
Medidas, adotadas pelos
Estados-Membros ou pela União, que
estabelecem requisitos aplicáveis aos
intervenientes no mercado no que diz
respeito aos produtos financeiros ou
obrigações de empresas que são
comercializados como sendo sustentáveis
do ponto de vista ambiental.

Alteração
a)
Medidas, adotadas pelos
Estados-Membros ou pela União, que
estabelecem requisitos aplicáveis aos
intervenientes no mercado no que diz
respeito aos produtos financeiros ou
obrigações de empresas que são
comercializados a clientes da UE como
sendo sustentáveis do ponto de vista
ambiental.
Or. en

Alteração 264
Elena Gentile
Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea a)
Texto da Comissão
a)
Medidas, adotadas pelos
Estados-Membros ou pela União, que
estabelecem requisitos aplicáveis aos
intervenientes no mercado no que diz
respeito aos produtos financeiros ou
obrigações de empresas que são
comercializados como sendo sustentáveis
do ponto de vista ambiental.
PE632.153v01-00
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Alteração
a)
Medidas, adotadas pelos
Estados-Membros ou pela União, que
estabelecem requisitos aplicáveis aos
intervenientes no mercado no que diz
respeito aos produtos financeiros ou
obrigações de empresas que são
comercializados como sendo sustentáveis
do ponto de vista ambiental e social.
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Or. en

Alteração 265
Othmar Karas, Lukas Mandl
Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea a)
Texto da Comissão

Alteração

a)
Medidas, adotadas pelos
Estados-Membros ou pela União, que
estabelecem requisitos aplicáveis aos
intervenientes no mercado no que diz
respeito aos produtos financeiros ou
obrigações de empresas que são
comercializados como sendo sustentáveis
do ponto de vista ambiental.

a)
Medidas, adotadas pelos
Estados-Membros ou pela União, que
estabelecem requisitos aplicáveis aos
intervenientes no mercado pertinentes no
que diz respeito aos produtos financeiros
ou obrigações de empresas que são
comercializados como sendo sustentáveis
do ponto de vista ambiental.
Or. en

Justificação
Esta alteração esclarece que o presente regulamento só se aplica a medidas adotadas pelos
Estados-Membros ou pela União, que estabelecem requisitos aplicáveis aos intervenientes no
mercado no que diz respeito aos produtos financeiros ou obrigações de empresas que são
comercializados como sendo sustentáveis do ponto de vista ambiental, bem como aos
intervenientes no mercado financeiro que oferecem produtos financeiros como sendo
investimentos sustentáveis do ponto de vista ambiental ou como investimentos com
características semelhantes.

Alteração 266
Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld
Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)
Texto da Comissão

Alteração
a-A) assistência financeira pública dos
Estados-Membros ou da União no âmbito
dos investimentos.
Or. en
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Alteração 267
Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld
Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea b)
Texto da Comissão

Alteração

b)
Intervenientes no mercado
financeiro que propõem produtos
financeiros como sendo investimentos
sustentáveis do ponto de vista ambiental
ou investimentos com características
semelhantes.

b)
Intervenientes no mercado
financeiro que propõem produtos
financeiros, quando a utilização da
taxionomia prevista no presente
regulamento e os requisitos de divulgação
previstos no artigo 4.º, n.º 2, para definir
se um produto financeiro é sustentável do
ponto de vista ambiental ou prejudicial
para o ambiente é facultativa para um
interveniente no mercado financeiro que
adquira um produto financeiro e não
estejam estabelecidos requisitos adicionais
para além dos estabelecidos na Diretiva
2007/36/CE.
Or. en

Alteração 268
Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès
Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea b)
Texto da Comissão
b)
Intervenientes no mercado
financeiro que propõem produtos
financeiros como sendo investimentos
sustentáveis do ponto de vista ambiental
ou investimentos com características
semelhantes.

Alteração
b)
Intervenientes no mercado
financeiro que propõem produtos
financeiros.

Or. en
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Alteração 269
Pavel Poc
Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea b)
Texto da Comissão
b)
Intervenientes no mercado
financeiro que propõem produtos
financeiros como sendo investimentos
sustentáveis do ponto de vista ambiental
ou investimentos com características
semelhantes.

Alteração
b)
Intervenientes no mercado
financeiro que propõem produtos
financeiros classificados como sendo
investimentos sustentáveis, a fim de
prevenir o «ecobranqueamento».

Or. en

Alteração 270
Kateřina Konečná
Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea b)
Texto da Comissão
b)
Intervenientes no mercado
financeiro que propõem produtos
financeiros como sendo investimentos
sustentáveis do ponto de vista ambiental
ou investimentos com características
semelhantes.

Alteração
b)
Intervenientes no mercado
financeiro que propõem produtos
financeiros publicitados como sendo
investimentos sustentáveis, a fim de
prevenir o «ecobranqueamento».

Or. en

Alteração 271
Kay Swinburne
Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea b)
Texto da Comissão
b)
Intervenientes no mercado
financeiro que propõem produtos
financeiros como sendo investimentos
AM\1172566PT.docx

Alteração
b)
Intervenientes no mercado
financeiro que propõem produtos
financeiros ou obrigações de empresas
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sustentáveis do ponto de vista ambiental ou
investimentos com características
semelhantes.

como sendo investimentos sustentáveis do
ponto de vista ambiental ou investimentos
com características semelhantes.
Or. en

Alteração 272
Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea
Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea b)
Texto da Comissão

Alteração

b)
Intervenientes no mercado
financeiro que propõem produtos
financeiros como sendo investimentos
sustentáveis do ponto de vista ambiental ou
investimentos com características
semelhantes.

b)
Intervenientes no mercado
financeiro que propõem produtos
financeiros como sendo investimentos
sustentáveis do ponto de vista ambiental e
social ou investimentos com características
semelhantes.
Or. en

Alteração 273
Elena Gentile
Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea b)
Texto da Comissão

Alteração

b)
Intervenientes no mercado
financeiro que propõem produtos
financeiros como sendo investimentos
sustentáveis do ponto de vista ambiental ou
investimentos com características
semelhantes.

b)
Intervenientes no mercado
financeiro que propõem produtos
financeiros como sendo investimentos
sustentáveis do ponto de vista ambiental e
social ou investimentos com características
semelhantes.
Or. en

Alteração 274
Othmar Karas, Lukas Mandl
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PT

118/184

AM\1172566PT.docx

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea b)
Texto da Comissão

Alteração

b)
Intervenientes no mercado
financeiro que propõem produtos
financeiros como sendo investimentos
sustentáveis do ponto de vista ambiental ou
investimentos com características
semelhantes.

b)
Intervenientes no mercado
financeiro que propõem produtos
financeiros como sendo investimentos
sustentáveis do ponto de vista ambiental ou
investimentos que têm características
semelhantes.
Or. en

Justificação
Esta alteração esclarece que o presente regulamento só se aplica a medidas adotadas pelos
Estados-Membros ou pela União, que estabelecem requisitos aplicáveis aos intervenientes no
mercado no que diz respeito aos produtos financeiros ou obrigações de empresas que são
comercializados como sendo sustentáveis do ponto de vista ambiental, bem como aos
intervenientes no mercado financeiro que oferecem produtos financeiros como sendo
investimentos sustentáveis do ponto de vista ambiental ou como investimentos com
características semelhantes.

Alteração 275
Kay Swinburne
Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea b)
Texto da Comissão
b)
Intervenientes no mercado
financeiro que propõem produtos
financeiros como sendo investimentos
sustentáveis do ponto de vista ambiental ou
investimentos com características
semelhantes.

Alteração
b)
Intervenientes no mercado
financeiro que propõem produtos
financeiros a clientes da UE como sendo
investimentos sustentáveis do ponto de
vista ambiental ou investimentos com
características semelhantes.
Or. en

Alteração 276
Anne Sander
AM\1172566PT.docx
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea b)
Texto da Comissão

Alteração

b)
Intervenientes no mercado
financeiro que propõem produtos
financeiros como sendo investimentos
sustentáveis do ponto de vista ambiental ou
investimentos com características
semelhantes.

b)
Intervenientes no mercado
financeiro que propõem produtos
financeiros comercializados como sendo
investimentos sustentáveis do ponto de
vista ambiental ou investimentos com
características semelhantes.
Or. en

Alteração 277
Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal
Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)
Texto da Comissão

Alteração
b-A) Os critérios mencionados no artigo
1.º, n.º 1, podem ser utilizados para os fins
nele mencionados por prestadores de
serviços financeiros que não sejam
abrangidos pelo artigo 1.º, n.º 2, a título
voluntário e relativamente a produtos
financeiros que não os estabelecidos no
artigo 2.º, n.º1, alínea c).
Or. en
Justificação

Este quadro proporcionará a base para a definição daquilo que a sustentabilidade
pressupõe. Se pode ser útil para que outras partes interessadas definam sustentabilidade,
poderá também ser uma oportunidade perdida não deixar esta opção em aberto para as
mesmas.

Alteração 278
Herbert Dorfmann
Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)
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Texto da Comissão

Alteração
b-A) «Instituições de crédito», tal como
definidas no artigo 4.º, n.º 1, ponto 1), do
Regulamento (UE) n.º 575/2013, que
oferece processos de gestão dos riscos de
investimento ou de crédito, com exceção
das instituições de pequena dimensão e
não complexas, definidas nos termos do
[SP: inserir a referência ao artigo
pertinente] do Regulamento (UE)
n.º 575/2013];
Or. en

Alteração 279
Costas Mavrides
Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)
Texto da Comissão

Alteração
b-A) «Instituições de crédito», tal como
definidas no artigo 4.º, n.º 1, ponto 1), do
Regulamento (UE) n.º 575/2013, que
oferece processos de gestão dos riscos de
investimento ou de crédito, com exceção
das instituições de pequena dimensão e
não complexas, definidas nos termos do
[SP: inserir a referência ao artigo
pertinente] do Regulamento (UE)
n.º 575/2013];
Or. en

Alteração 280
Barbara Kappel
Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)
Texto da Comissão
AM\1172566PT.docx
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b-A) «Instituições de crédito», tal como
definidas no artigo 4.º, n.º 1, ponto 1), do
Regulamento (UE) n.º 575/2013, que
oferece processos de gestão dos riscos de
investimento ou de crédito, com exceção
das instituições de pequena dimensão e
não complexas, definidas nos termos do
[SP: inserir a referência ao artigo
pertinente] do Regulamento (UE)
n.º 575/2013];
Or. en

Alteração 281
Luigi Morgano
Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)
Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)
Texto da Comissão

Alteração
b-A) «Instituições de crédito», tal como
definidas no artigo 4.º, n.º 1, ponto 1), do
Regulamento (UE) n.º 575/2013, que
oferece processos de gestão dos riscos de
investimento ou de crédito, com exceção
das instituições de pequena dimensão e
não complexas, definidas nos termos do
[SP: inserir a referência ao artigo
pertinente] do Regulamento (UE)
n.º 575/2013];
Or. en

Alteração 282
Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Fredrick Federley, Caroline Nagtegaal
Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea b-B) (nova)
Texto da Comissão
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Alteração
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b-B) Intervenientes no mercado
financeiro que usam a taxonomia para
definir se um produto ou serviço e/ou
investimento financeiros não são
sustentáveis. A utilização da taxonomia
para definir se um produto ou serviço
e/ou investimento financeiros não são
sustentáveis é facultativa. Os requisitos de
divulgação, tal como definidos no artigo
4.º, n.º 2, do presente regulamento,
também são facultativos.
Or. en

Alteração 283
Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld
Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2-A (novo)
Texto da Comissão

Alteração
2-A. Os critérios mencionados no artigo
1.º, n.º 1, podem ser utilizados para os fins
nele mencionados por prestadores de
serviços financeiros que não sejam
abrangidos pelo artigo 1.º, n.º 2, a título
voluntário e relativamente a produtos
financeiros que não os estabelecidos no
artigo 2.º, n.º1.
Or. en

Alteração 284
Othmar Karas, Lukas Mandl
Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2-A (novo)
Texto da Comissão

Alteração
2-A. Estes critérios aplicam-se às
decisões de investimento abrangidas pelo
âmbito de aplicação do presente
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regulamento que sejam tomadas após a
entrada em vigor do presente
regulamento.
Or. en

Alteração 285
Luke Ming Flanagan
Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2-A (novo)
Texto da Comissão

Alteração
2-A. Grandes acordos comerciais entre
a União Europeia e qualquer outro
grande país ou conglomerado, e
investimentos daí decorrentes;
Or. en

Alteração 286
Markus Ferber
Proposta de regulamento
Artigo 1-A (novo)
Texto da Comissão

Alteração
Artigo 1.º-A
Exclusões
O presente regulamento não se aplica:
- Instrumentos financeiros ou produtos
financeiros não comercializados como
sendo sustentáveis do ponto de vista
ambiental;
- Concessão de empréstimos;
- Investimentos realizados fora da União
Europeia;
- Intervenientes no mercado financeiro
que não ofereçam produtos financeiros
comercializados como sendo sustentáveis
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ou com características semelhantes;
- Instituições de crédito;
- Decisões de investimento tomadas antes
da data de aplicação do presente
regulamento;
Or. en
Justificação
As instituições de crédito e a concessão de empréstimos encontram-se já regulamentadas na
CRD/CRR. Deve igualmente ficar claro que apenas os intervenientes no mercado financeiro e
os produtos financeiros efetivamente abrangidos por considerações relativas à
sustentabilidade financeira se inscrevem no âmbito de aplicação do presente regulamento.

Alteração 287
Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)
Texto da Comissão

Alteração
a-A) «Investimento prejudicial para o
ambiente», um investimento que financia
uma ou várias atividades económicas que
podem ser consideradas, ao abrigo do
presente regulamento, como prejudiciais
para o ambiente;
Or. en

Alteração 288
Simona Bonafè, Luigi Morgano
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)
Texto da Comissão

Alteração
a-A) «Investimento sustentável do ponto
de vista social», um investimento que
financia uma ou várias atividades
económicas que podem ser consideradas,
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ao abrigo do presente regulamento, como
sustentáveis do ponto de vista social;
Or. en

Alteração 289
Elena Gentile
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea g-A) (nova)
Texto da Comissão

Alteração
g-A) «Investimento sustentável do ponto
de vista social», um investimento numa
atividade económica que contribui, de
forma substancial, para um objetivo de
natureza social, e, em particular um
investimento que contribui para combater
as desigualdades, um investimento que
melhora a coesão social, a integração
social e as relações laborais e um
investimento em capital humano ou em
comunidades económica ou socialmente
desfavorecidas;
Or. en

Alteração 290
Dimitrios Papadimoulis
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1-A (novo)
Texto da Comissão

Alteração
1-A. «Investimento sustentável», um
investimento que financia uma ou várias
atividades económicas que cumprem as
metas em matéria ambiental, social e de
governação (ESG);
Or. en
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Alteração 291
Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)
Texto da Comissão

Alteração
a-A) «Investimento sustentável do ponto
de vista social», um investimento que
financia uma ou várias atividades
económicas que podem ser consideradas,
ao abrigo do presente regulamento, como
sustentáveis do ponto de vista social;
Or. en

Alteração 292
Luke Ming Flanagan
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)
Texto da Comissão

Alteração
a-A) Grandes acordos comerciais,
qualquer acordo comercial entre a União
Europeia e entidades como os EUA, o
Canadá, o Japão, os países do Mercosul,
etc.;
Or. en

Alteração 293
Bas Eickhout
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b)
Texto da Comissão
b)
«Intervenientes no mercado
financeiro», os intervenientes no mercado
AM\1172566PT.docx

Alteração
b)
«Interveniente no mercado
financeiro», qualquer uma das seguintes
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financeiro conforme definidos no
artigo 2.º, alínea a), do [proposta da
Comissão de um regulamento relativo à
divulgação de informações relacionadas
com investimentos sustentáveis e riscos
em matéria de sustentabilidade e que
altera a Diretiva (UE) 2016/2341];

entidades:
i) Uma empresa de seguros que propõe
um IBIP, um GFIA, uma empresa de
investimento que presta serviços de gestão
de carteiras, uma IRPPP ou um
fornecedor de um produto de pensão;
ii) Um gestor de um fundo de capital de
risco qualificado registado nos termos do
artigo 14.º do Regulamento (UE) n.º
345/2013];
iii) um gestor de um fundo de
empreendedorismo social qualificado
registado nos termos do artigo 15.º do
Regulamento (UE) n.º 346/2013;
iv) uma sociedade gestora de OICVM;
v) Quaisquer emitentes de emissões ao
abrigo da Diretiva 2003/71/CE relativa ao
prospeto e do Regulamento (UE)
2017/1129 relativo ao prospeto não
abrangidos pelas subalíneas (i) a (iv)
Or. en

Alteração 294
Bas Eickhout
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)
Texto da Comissão

Alteração
b-A) «Empresa de seguros», uma
empresa de seguros autorizada nos termos
do artigo 18.º da Diretiva 2009/138/CE e
definida nos termos do artigo 13.º, n.º 1,
da Diretiva 2009/138/CE, quando
proporcione cobertura de seguro a uma
empresa;
Or. en

Alteração 295
Sirpa Pietikäinen
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 - alínea c-A) (nova)
Texto da Comissão

Alteração
c-A) «Empresa de seguros», uma
empresa de seguros definida nos termos
do artigo 13.º, n.º 1, da Diretiva
2009/138/CE, quando proporcione
cobertura de seguro a uma empresa;
Or. en

Alteração 296
Bas Eickhout
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b-B) (nova)
Texto da Comissão

Alteração
b-B) «Produto de investimento com
base em seguros (IBIP)», um dos
seguintes produtos:
i) um produto de investimento com base
em seguros, na aceção do artigo 4.º, n.º 2,
do Regulamento (UE) n.º 1286/2014 do
Parlamento Europeu e do conselho;
ii) um produto de seguros, proposto a um
investidor profissional, que prevê um
prazo de vencimento ou um valor de
resgate que está exposto, total ou
parcialmente, de forma direta ou indireta,
a flutuações de mercado;
Or. en

Alteração 297
Bas Eickhout
Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea b-C) (nova

AM\1172566PT.docx
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Texto da Comissão

Alteração
b-C) «Gestor de fundos de investimento
alternativos (GFIA)», um GFIA na
aceção do artigo 4.º, n.º 1, alínea b), da
Diretiva 2011/61/UE;
Or. en

Alteração 298
Sirpa Pietikäinen
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea c)
Texto da Comissão

Alteração

c)
«Produtos financeiros», produtos
financeiros conforme definidos no
artigo 2.º, alínea j), do [proposta da
Comissão de um regulamento relativo à
divulgação de informações relacionadas
com investimentos sustentáveis e riscos em
matéria de sustentabilidade e que altera a
Diretiva (UE) 2016/2341];

c)
«Produtos financeiros», produtos
financeiros conforme definidos no
artigo 2.º, alínea j), do [proposta da
Comissão de um regulamento relativo à
divulgação de informações relacionadas
com investimentos sustentáveis e riscos em
matéria de sustentabilidade e que altera a
Diretiva (UE) 2016/2341], bem como as
emissões referidas na Diretiva
2010/73/UE (Diretiva relativa ao
Prospeto);
Or. en

Alteração 299
Sirpa Pietikäinen
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 - alínea c-A) (nova)
Texto da Comissão

Alteração
c-A) «emitente», uma empresa admitida
à negociação referida na Diretiva
2010/73/UE (Diretiva Prospeto);
Or. en
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Alteração 300
Stefan Gehrold
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea d)
Texto da Comissão

Alteração

d)
«Atenuação das alterações
climáticas», o processo que consiste em
manter o aumento da temperatura média
mundial bem abaixo dos 2 °C em relação
aos níveis pré-industriais e limitar o
aumento da temperatura a 1,5 °C em
relação aos níveis pré-industriais;

d)
«Reduzir a influência humana nas
alterações climáticas» pressupõe uma
diferenciação precisa de quais as
alterações climáticas que são causadas
apenas pela influência humana e quais as
alterações climáticas que, de qualquer
forma, fazem parte de um clima em
constante mudança. A influência humana
nas alterações climáticas não deve
exceder 2°C.
Or. de

Alteração 301
Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea d)
Texto da Comissão

Alteração

d)
«Atenuação das alterações
climáticas», o processo que consiste em
manter o aumento da temperatura média
mundial bem abaixo dos 2 °C em relação
aos níveis pré-industriais e limitar o
aumento da temperatura a 1,5 °C em
relação aos níveis pré-industriais;

d)
«Atenuação das alterações
climáticas», o processo que consiste em
manter o aumento da temperatura média
mundial bem abaixo dos 2 ºC em relação
aos níveis pré-industriais e limitar o
aumento da temperatura a 1,5 ºC em
relação aos níveis pré-industriais,
incluindo a transição para atingir esses
objetivos;
Or. en

Alteração 302
Simona Bonafè, Elena Gentile, Luigi Morgano
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131/184

PE632.153v01-00

PT

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea g)
Texto da Comissão

Alteração

g)
«Economia circular», a manutenção
do valor dos produtos, materiais e recursos
na economia o máximo de tempo possível
e reduzir ao mínimo os resíduos,
nomeadamente pela aplicação da
hierarquia dos resíduos conforme definida
no artigo 4.º da Diretiva 2008/98/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho50;

g)
«Economia circular», a manutenção
do valor dos produtos, materiais e outros
recursos na economia o máximo de tempo
possível, reduzindo assim o impacto
ambiental, e reduzir ao mínimo os
resíduos, nomeadamente pela aplicação da
hierarquia dos resíduos conforme definida
no artigo 4.º da Diretiva 2008/98/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho, bem
como minimizar a utilização de recursos
com base nos principais indicadores da
economia circular, conforme estabelecido
no quadro de controlo da economia
circular, abrangendo diferentes fases de
produção, consumo, gestão de resíduos e
matérias-primas secundárias;

_________________
50

Diretiva 2008/98/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 19 de
novembro de 2008, relativa aos resíduos e
que revoga certas diretivas (JO L 312 de
22.11.2008, p. 3).
Or. en

Alteração 303
Fulvio Martusciello
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea g)
Texto da Comissão

Alteração

g)
«Economia circular», a manutenção
do valor dos produtos, materiais e recursos
na economia o máximo de tempo possível
e reduzir ao mínimo os resíduos,
nomeadamente pela aplicação da
hierarquia dos resíduos conforme definida
no artigo 4.º da Diretiva 2008/98/CE do

g)
«Economia circular», a manutenção
do valor dos produtos, materiais e outros
recursos na economia o máximo de tempo
possível e reduzir ao mínimo os resíduos,
nomeadamente pela aplicação da
hierarquia dos resíduos conforme definida
no artigo 4.º da Diretiva 2008/98/CE do
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Parlamento Europeu e do Conselho50;

Parlamento Europeu e do Conselho, bem
como minimizar a utilização de recursos
com base nos principais indicadores da
economia circular, conforme estabelecido
no quadro de controlo da economia
circular, abrangendo diferentes fases de
produção, consumo, gestão de resíduos e
matérias-primas secundárias50;

_________________

_________________

50

50

Diretiva 2008/98/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 19 de
novembro de 2008, relativa aos resíduos e
que revoga certas diretivas (JO L 312 de
22.11.2008, p. 3).

Diretiva 2008/98/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 19 de
novembro de 2008, relativa aos resíduos e
que revoga certas diretivas (JO L 312 de
22.11.2008, p. 3).
Or. en

Alteração 304
Elena Gentile
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea g)
Texto da Comissão

Alteração

g)
«Economia circular», a manutenção
do valor dos produtos, materiais e recursos
na economia o máximo de tempo possível
e reduzir ao mínimo os resíduos,
nomeadamente pela aplicação da
hierarquia dos resíduos conforme definida
no artigo 4.º da Diretiva 2008/98/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho;50

g)
«Economia circular», a manutenção
do valor dos produtos, materiais e outros
recursos na economia o máximo de tempo
possível e reduzir ao mínimo os resíduos,
nomeadamente pela aplicação da
hierarquia dos resíduos conforme definida
no artigo 4.º da Diretiva 2008/98/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho, bem
como minimizar a utilização de recursos
com base nos principais indicadores da
economia circular, conforme estabelecido
no quadro de controlo da economia
circular, abrangendo diferentes fases de
produção, consumo, gestão de resíduos e
matérias-primas secundárias.

_________________
50

Diretiva 2008/98/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 19 de
novembro de 2008, relativa aos resíduos e
AM\1172566PT.docx
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que revoga certas diretivas (JO L 312 de
22.11.2008, p. 3).
Or. en

Alteração 305
Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Elsi Katainen,
Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea g)
Texto da Comissão

Alteração

g)
«Economia circular», a manutenção
do valor dos produtos, materiais e recursos
na economia o máximo de tempo possível
e reduzir ao mínimo os resíduos,
nomeadamente pela aplicação da
hierarquia dos resíduos conforme definida
no artigo 4.º da Diretiva 2008/98/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho50;

g)
«Economia circular», a manutenção
do valor e utilização dos produtos,
materiais e recursos na economia o
máximo de tempo possível e reduzir ao
mínimo os resíduos, nomeadamente pela
aplicação da hierarquia dos resíduos
conforme definida no artigo 4.º da Diretiva
2008/98/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho50;

_________________

_________________

50

50

Diretiva 2008/98/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 19 de
novembro de 2008, relativa aos resíduos e
que revoga certas diretivas (JO L 312 de
22.11.2008, p. 3).

Diretiva 2008/98/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 19 de
novembro de 2008, relativa aos resíduos e
que revoga certas diretivas (JO L 312 de
22.11.2008, p. 3).
Or. en

Alteração 306
Simona Bonafè, Luigi Morgano
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea h) – subalínea i)
Texto da Comissão

Alteração

i)
a introdução direta ou indireta, por
ação humana, de substâncias, vibrações,
calor, ruído ou outros poluentes, no ar, na

i)
a introdução direta ou indireta, por
ação humana, de substâncias, vibrações,
calor, ruído, luz ou outros poluentes, no ar,
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água ou no solo, que seja suscetível de
prejudicar a saúde humana ou a qualidade
do ambiente, de provocar danos em bens
materiais ou de prejudicar ou interferir com
o usufruto do ambiente e outras utilizações
legítimas do ambiente;

na água ou no solo, que seja suscetível de
prejudicar a saúde humana ou a qualidade
do ambiente, de provocar danos em bens
materiais ou de prejudicar ou interferir com
o usufruto do ambiente e outras utilizações
legítimas do ambiente;
Or. en

Alteração 307
Simona Bonafè, Elena Gentile, Luigi Morgano
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea h – subalínea ii-A) (nova)
Texto da Comissão

Alteração
ii-A) no contexto do ambiente aquático,
a poluição, conforme definida no
artigo 2.º, n.º 33, da Diretiva 2000/60/CE
do Parlamento Europeu e do Conselho;
Or. en

Alteração 308
Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Ulrike Müller,
Elsi Katainen, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea j)
Texto da Comissão
j)
«Eficiência energética», a
utilização da energia de forma mais
eficiente em todas as fases da cadeia
energética, desde a produção até ao
consumo final;

Alteração
j)
«Eficiência energética», eficiência
energética na aceção do artigo 2.º, n.º 4,
da Diretiva 2012/27/UE;

Or. en

Alteração 309
AM\1172566PT.docx
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Sirpa Pietikäinen
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea j)
Texto da Comissão
j)
«Eficiência energética», a
utilização da energia de forma mais
eficiente em todas as fases da cadeia
energética, desde a produção até ao
consumo final;

Alteração
j)
«Eficiência energética», o rácio
entre os resultados obtidos em termos de
desempenho, serviços, bens ou energia
produzidos e a energia utilizada para o
efeito.
Or. en

Alteração 310
Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Ulrike Müller,
Elsi Katainen, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea n)
Texto da Comissão
n)
«Gestão florestal sustentável», o
uso das florestas e das terras florestais de
um modo e com uma intensidade que
mantenham a sua biodiversidade,
produtividade, capacidade de
regeneração, vitalidade e potencial para
desempenhar, atualmente e no futuro,
funções ecológicas, económicas e sociais
relevantes, aos níveis local, nacional e
mundial, sem prejudicar outros
ecossistemas.

Alteração
Suprimido

Or. en

Alteração 311
Herbert Dorfmann, Franc Bogovič
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea n)
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Texto da Comissão

Alteração

n)
«Gestão florestal sustentável», o
uso das florestas e das terras florestais de
um modo e com uma intensidade que
mantenham a sua biodiversidade,
produtividade, capacidade de
regeneração, vitalidade e potencial para
desempenhar, atualmente e no futuro,
funções ecológicas, económicas e sociais
relevantes, aos níveis local, nacional e
mundial, sem prejudicar outros
ecossistemas.

n)
«Gestão florestal sustentável», o
uso das florestas e das terras florestais de
acordo com a legislação nacional
aplicável, com base na definição de gestão
florestal sustentável adotada na
Conferência Ministerial Pan-Europeia
sobre a Proteção das Florestas na Europa
(MCPFE), os compromissos decorrentes
do Regulamento sobre a integração da
utilização do solo, alteração da utilização
do solo e florestas LULUCF), bem como
do Regulamento da UE relativo à
madeira.
Or. en

Alteração 312
Othmar Karas, Lukas Mandl
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea n)
Texto da Comissão

Alteração

n)
«Gestão florestal sustentável», o
uso das florestas e das terras florestais de
um modo e com uma intensidade que
mantenham a sua biodiversidade,
produtividade, capacidade de
regeneração, vitalidade e potencial para
desempenhar, atualmente e no futuro,
funções ecológicas, económicas e sociais
relevantes, aos níveis local, nacional e
mundial, sem prejudicar outros
ecossistemas.

n)
«Gestão florestal sustentável», o
uso das florestas e das terras florestais de
acordo com a legislação nacional
aplicável, com base na definição de gestão
florestal sustentável adotada na
Conferência Ministerial Pan-Europeia
sobre a Proteção das Florestas na Europa
(MCPFE), os compromissos decorrentes
do Regulamento LULUCF, bem como do
Regulamento da UE relativo à madeira.

Or. en
Justificação
Esta alteração reconhece, em consonância com o princípio da proporcionalidade e com o
objetivo de reduzir encargos burocráticos desnecessários, a definição adotada na
Conferência Ministerial Pan-Europeia sobre a Proteção das Florestas na Europa (MCPFE),
os compromissos decorrentes do Regulamento sobre a integração da utilização do solo,
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alteração da utilização do solo e florestas (Regulamento LULUCF), bem como do
Regulamento da UE que fixa as obrigações dos operadores que colocam no mercado madeira
e produtos da madeira (Regulamento da UE relativo à madeira).

Alteração 313
Sirpa Pietikäinen
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea n)
Texto da Comissão

Alteração

n)
«Gestão florestal sustentável», o
uso das florestas e das terras florestais de
um modo e com uma intensidade que
mantenham a sua biodiversidade,
produtividade, capacidade de regeneração,
vitalidade e potencial para desempenhar,
atualmente e no futuro, funções ecológicas,
económicas e sociais relevantes, aos níveis
local, nacional e mundial, sem prejudicar
outros ecossistemas.

n)
«Gestão florestal sustentável», o
uso das florestas e das terras florestais de
um modo e com uma intensidade que
restaurem e mantenham a sua
biodiversidade, produtividade, capacidade
de regeneração, vitalidade e potencial para
desempenhar e executar, pelo menos
numa escala semelhante, atualmente e no
futuro, funções ecológicas, económicas e
sociais relevantes, aos níveis local,
nacional e mundial, sem prejudicar outros
ecossistemas, tendo em conta a legislação
florestal nacional, o Regulamento da UE
relativo à madeira, O Regulamento
LULUCF da UE e, no caso da bioenergia
derivada da madeira, os requisitos da
Diretiva da UE relativa às energias
renováveis.
Or. en

Alteração 314
Paul Tang, Pervenche Berès
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea n)
Texto da Comissão
n)
«Gestão florestal sustentável», o
uso das florestas e das terras florestais de
um modo e com uma intensidade que
mantenham a sua biodiversidade,
PE632.153v01-00
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Alteração
n)
«Gestão florestal sustentável», o
uso das florestas degradadas e das terras
florestais degradadas de um modo que
mantenha e restaure a sua biodiversidade,
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produtividade, capacidade de regeneração,
vitalidade e potencial para desempenhar,
atualmente e no futuro, funções ecológicas,
económicas e sociais relevantes, aos níveis
local, nacional e mundial, sem prejudicar
outros ecossistemas.

produtividade, capacidade de regeneração,
vitalidade e potencial para desempenhar e
executar, pelo menos numa escala
semelhante, atualmente e no futuro,
funções ecológicas, económicas e sociais
relevantes, aos níveis local, nacional e
mundial, sem prejudicar outros
ecossistemas;
Or. en

Alteração 315
Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea
Proposta de regulamento
Capítulo 2 – título
Texto da Comissão
Atividades económicas sustentáveis do
ponto de vista ambiental

Alteração
Atividades económicas sustentáveis do
ponto de vista ambiental e social
Or. en

Alteração 316
Simona Bonafè, Luigi Morgano
Proposta de regulamento
Capítulo 2 – título
Texto da Comissão
Atividades económicas sustentáveis do
ponto de vista ambiental

Alteração
Atividades económicas sustentáveis do
ponto de vista ambiental e social
Or. en

Alteração 317
Simona Bonafè, Luigi Morgano
Proposta de regulamento
Artigo 3 – título
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Texto da Comissão

Alteração

3
Critérios para definir as atividades
económicas sustentáveis do ponto de vista
ambiental

3
Critérios para definir as atividades
económicas sustentáveis do ponto de vista
ambiental e social
Or. en

Alteração 318
Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander
Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – parte introdutória
Texto da Comissão
Para se determinar o grau de
sustentabilidade ambiental de um
investimento, uma atividade económica
será considerada sustentável do ponto de
vista ambiental se satisfizer todos os
critérios enunciados em seguida:

Alteração
Para se determinar o grau de
sustentabilidade ambiental de um
investimento, uma atividade económica,
uma tecnologia ou um serviço serão
considerados sustentáveis do ponto de
vista ambiental se satisfizerem todos os
critérios enunciados em seguida:
Or. fr

Alteração 319
Simona Bonafè, Luigi Morgano
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – parte introdutória
Texto da Comissão
Para se determinar o grau de
sustentabilidade ambiental de um
investimento, uma atividade económica
será considerada sustentável do ponto de
vista ambiental se satisfizer todos os
critérios enunciados em seguida:

Alteração
Para se determinar o grau de
sustentabilidade ambiental e social de um
investimento, uma atividade económica
será considerada sustentável do ponto de
vista ambiental e social se satisfizer todos
os critérios enunciados em seguida:
Or. en
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Alteração 320
Elena Gentile
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a)
Texto da Comissão

Alteração

a)
A atividade económica contribui
substancialmente para um ou mais dos
objetivos ambientais definidos no artigo 5.º
em conformidade com os artigos 6.º a 11.º;

a)
A atividade económica contribui ou
contribuirá substancialmente para um ou
mais dos objetivos ambientais e sociais
definidos no artigo 5.º em conformidade
com os artigos 6.º a 11.º-A;
Or. en

Alteração 321
Elena Gentile
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a)
Texto da Comissão

Alteração

a)
A atividade económica contribui
substancialmente para um ou mais dos
objetivos ambientais definidos no artigo 5.º
em conformidade com os artigos 6.º a 11.º;

a)
A atividade económica contribui
substancialmente para um ou mais dos
objetivos ambientais e sociais definidos no
artigo 5.º em conformidade com os
artigos 6.º a 11.º-A;
Or. en

Alteração 322
Simona Bonafè, Luigi Morgano
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a)
Texto da Comissão
a)
A atividade económica contribui
substancialmente para um ou mais dos
objetivos ambientais definidos no artigo 5.º
AM\1172566PT.docx

Alteração
a)
A atividade económica contribui
substancialmente para um ou mais dos
objetivos ambientais ou sociais definidos
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em conformidade com os artigos 6.º a 11.º;

no artigo 5.º em conformidade com os
artigos 6.º a 11.º-A;
Or. en

Alteração 323
Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a)
Texto da Comissão

Alteração

a)
A atividade económica contribui
substancialmente para um ou mais dos
objetivos ambientais definidos no artigo 5.º
em conformidade com os artigos 6.º a 11.º;

a)
A atividade económica contribui ou
contribuirá substancialmente para um ou
mais dos objetivos ambientais definidos no
artigo 5.º em conformidade com os
artigos 6.º a 11.º;
Or. en

Alteração 324
Anne Sander, Alain Lamassoure
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a)
Texto da Comissão

Alteração

a)
A atividade económica contribui
substancialmente para um ou mais dos
objetivos ambientais definidos no artigo 5.º
em conformidade com os artigos 6.º a 11.º;

a)
A atividade económica contribui ou
contribuirá substancialmente para um ou
mais dos objetivos ambientais definidos no
artigo 5.º em conformidade com os
artigos 6.º a 11.º;
Or. en

Alteração 325
Elena Gentile
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b)
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Texto da Comissão
b)
A atividade económica não
prejudica significativamente nenhum dos
objetivos ambientais definidos no artigo 5.º
em conformidade com o artigo 12.º;

Alteração
b)
A atividade económica não
prejudica nem prejudicará
significativamente nenhum dos objetivos
ambientais definidos no artigo 5.º em
conformidade com o artigo 12.º, nem o
objetivo sustentável do ponto de vista
social previsto no artigo 11.º-A;
Or. en

Alteração 326
Anne Sander, Alain Lamassoure
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b)
Texto da Comissão
b)
A atividade económica não
prejudica significativamente nenhum dos
objetivos ambientais definidos no artigo 5.º
em conformidade com o artigo 12.º;

Alteração
b)
A atividade económica não
prejudica nem prejudicará
significativamente nenhum dos objetivos
ambientais definidos no artigo 5.º em
conformidade com o artigo 12.º;
Or. en

Alteração 327
Simona Bonafè, Luigi Morgano
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b)
Texto da Comissão

Alteração

b)
A atividade económica não
prejudica significativamente nenhum dos
objetivos ambientais definidos no artigo 5.º
em conformidade com o artigo 12.º;

b)
A atividade económica não
prejudica significativamente nenhum dos
objetivos ambientais e sociais definidos no
artigo 5.º em conformidade com o
artigo 12.º;
Or. en

AM\1172566PT.docx

143/184

PE632.153v01-00

PT

Alteração 328
Elena Gentile
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea d)
Texto da Comissão

Alteração

d)
A atividade económica satisfaz os
critérios técnicos de avaliação, caso a
Comissão os tenha especificado em
conformidade com o artigo 6.º, n.º 2, o
artigo 7.º, n.º 2, o artigo 8.º, n.º 2, o artigo
9.º, n.º 2, o artigo 10.º, n.º 2, e o artigo 11.º,
n.º 2.

d)
A atividade económica satisfaz os
critérios técnicos de avaliação, incluindo
indicadores de desempenho sustentáveis
aos níveis da empresa ou fábrica no
contexto da atividade económica, caso a
Comissão os tenha especificado em
conformidade com o artigo 6.º, n.º 2, o
artigo 7.º, n.º 2, o artigo 8.º, n.º 2, o artigo
9.º, n.º 2, o artigo 10.º, n.º 2, e o artigo 11.º,
n.º 2. Esses critérios técnicos de avaliação
devem ter em conta os investimentos
previstos que prossigam um ou mais dos
objetivos ambientais estabelecidos no
artigo 5.º.
Or. en

Alteração 329
Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander
Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea d)
Texto da Comissão

Alteração

d)
A atividade económica satisfaz os
critérios técnicos de avaliação, caso a
Comissão os tenha especificado em
conformidade com o artigo 6.º, n.º 2, o
artigo 7.º, n.º 2, o artigo 8.º, n.º 2, o artigo
9.º, n.º 2, o artigo 10.º, n.º 2, e o artigo 11.º,
n.º 2.

d)
A atividade económica satisfaz os
critérios técnicos de avaliação, caso a
Comissão os tenha especificado em
conformidade com o artigo 6.º, n.º 2, o
artigo 7.º, n.º 2, o artigo 8.º, n.º 2, o artigo
9.º, n.º 2, o artigo 10.º, n.º 2, e o artigo 11.º,
n.º 2. Estes critérios devem ter em conta os
investimentos planeados que contribuem
substancialmente para um ou mais dos
objetivos ambientais definidos no artigo
5.º.
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Or. fr
Justificação
Os critérios técnicos de avaliação devem poder levar em conta não apenas as atividades
económicas, mas também os investimentos já previstos que contribuem para a
sustentabilidade ambiental.

Alteração 330
Anne Sander, Alain Lamassoure
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea d)
Texto da Comissão

Alteração

d)
A atividade económica satisfaz os
critérios técnicos de avaliação, caso a
Comissão os tenha especificado em
conformidade com o artigo 6.º, n.º 2, o
artigo 7.º, n.º 2, o artigo 8.º, n.º 2, o artigo
9.º, n.º 2, o artigo 10.º, n.º 2, e o artigo 11.º,
n.º 2.

d)
A atividade económica satisfaz os
critérios técnicos de avaliação, incluindo
indicadores de desempenho sustentáveis
aos níveis da empresa ou fábrica no
contexto da atividade económica, caso a
Comissão os tenha especificado em
conformidade com o artigo 6.º, n.º 2, o
artigo 7.º, n.º 2, o artigo 8.º, n.º 2, o artigo
9.º, n.º 2, o artigo 10.º, n.º 2, e o artigo 11.º,
n.º 2.
Or. en

Alteração 331
Simona Bonafè, Luigi Morgano
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea d)
Texto da Comissão
d)
A atividade económica satisfaz os
critérios técnicos de avaliação, caso a
Comissão os tenha especificado em
conformidade com o artigo 6.º, n.º 2, o
artigo 7.º, n.º 2, o artigo 8.º, n.º 2, o artigo
9.º, n.º 2, o artigo 10.º, n.º 2, e o artigo
11.º, n.º 2.

AM\1172566PT.docx

Alteração
d)
A atividade económica satisfaz os
critérios técnicos de avaliação, caso a
Comissão os tenha especificado, com base
em indicadores harmonizados, em
conformidade com o artigo 6.º, n.º 2, o
artigo 7.º, n.º 2, o artigo 8.º, n.º 2, o artigo
9.º, n.º 2, o artigo 10.º, n.º 2, o artigo 11.º,
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n.º 2 e o artigo 11.º-A, n.º 2.
Or. en

Alteração 332
Molly Scott Cato
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)
Texto da Comissão

Alteração
d-A) Independentemente dos critérios
técnicos de avaliação referidos na alínea
d), não serão consideradas sustentáveis do
ponto de vista ambiental as seguintes
atividades económicas:
i) A exploração, extração, produção,
distribuição, armazenamento e
processamento de combustíveis fósseis;
ii) A geração e distribuição de energia
nuclear, incluindo a construção de novas
centrais nucleares, o desmantelamento de
centrais nucleares, assim como a
exploração e extração de materiais físseis
para a geração de energia nuclear;
iii) A produção de qualquer tipo de armas
de guerra e de quaisquer outras arma de
fogo;
iv) O cultivo, transformação e venda de
tabaco;
v) As atividades agrícolas intensivas e
altamente dependentes da utilização de
produtos químicos, incluindo a pecuária
intensiva;
vi) A construção, funcionamento e
manutenção de infraestruturas de
aviação;
Or. en
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Alteração 333
Simona Bonafè, Luigi Morgano
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)
Texto da Comissão

Alteração
d-A) A atividade económica é exercida
em conformidade com os procedimentos e
normas internas adotados pela empresa, a
fim de mitigar qualquer impacto negativo
sobre a sustentabilidade.
Or. en

Alteração 334
Pavel Poc
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1-A (novo)
Texto da Comissão

Alteração
1-A. Os critérios devem ter em conta as
especificidades dos diferentes setores, as
disposições geográficas, as externalidades
ambientais, sociais e económicas, no
âmbito de uma análise custo-benefício. As
atividades económicas relevantes em
importantes setores económicos,
incluindo, nomeadamente, os setores da
agricultura, da construção, da energia,
dos transportes e da produção, devem ser
considerados sustentáveis do ponto de
vista ambiental e devem ser tratadas de
forma equitativa se contribuírem para um
ou mais dos objetivos ambientais
estabelecidos no presente Regulamento. A
capacidade potencial para contribuir para
esses objetivos ambientais pode variar
entre setores e regiões, o que deve ser tido
em conta nos critérios.
Or. en
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Justificação
Deve ser adotada uma abordagem tecnologicamente neutra, tendo em conta também as
especificidades entre setores e regiões, a fim de dar tanto quanto possível ênfase ao objetivo
primário da descarbonização.

Alteração 335
Kateřina Konečná
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1-A (novo)
Texto da Comissão

Alteração
1-A. Devem ser refletidas nos critérios as
diferenças significativas existentes nos
Estados-Membros no que respeita às suas
economias, setores e disposições
geográficas. A atividade económica que
contribui para qualquer dos objetivos
ambientais estabelecidos no presente
regulamento deve ser considerada
sustentável.
Or. en
Justificação

É importante ter em conta as diferenças nas regiões e setores. Todas as atividades que
aproximem a União Europeia do nosso objetivo da redução das emissões devem ser
consideradas como sustentáveis.

Alteração 336
Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea
Proposta de regulamento
Artigo 3-A (novo)
Texto da Comissão

Alteração
Artigo 3.º-A
Critérios para definir as atividades
económicas sustentáveis do ponto de vista
social
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Para se determinar o grau de
sustentabilidade social de um
investimento, uma atividade económica
será considerada sustentável do ponto de
vista social se satisfizer todos os critérios
enunciados em seguida:
a) A atividade económica contribui
substancialmente para um ou mais dos
objetivos sociais definidos no artigo 5.º em
conformidade com o artigos 11.º-A;
b) A atividade económica não prejudica
significativamente nenhum dos objetivos
ambientais definidos no artigo 5.º em
conformidade com o artigo 12.º, nem os
objetivos sociais previstos no artigo 11.ºA;
c) A atividade económica é realizada em
conformidade com as salvaguardas
mínimas estabelecidas no artigo 13.º e
não conduz à negação das necessidades
básicas, incluindo alimentação,
alojamento e assistência médica, não
utiliza minerais de conflito, nem é
realizada em cooperação com partes que
infrinjam direitos políticos e civis ou
forneçam produtos e serviços estratégicos
a partes que contribuam diretamente para
a violação dos direitos políticos e civis;
d) A atividade económica não está
relacionada com atividades financeiras
especulativas, tais como a negociação de
alta frequência, a venda a descoberto ou
negociações especulativas sobre produtos
de base;
e) A atividade económica cumpre os
requisitos relativos a estruturas de gestão
sólidas e transparentes e procedimentos
de diligência devida (due diligence),
relações laborais, políticas transparentes
de remuneração do pessoal relevante e
conformidade fiscal, cujo rácio não
exceda o valor de 5:1;
f) A atividade económica satisfaz os
critérios técnicos de avaliação, caso a
Comissão os tenha especificado em
AM\1172566PT.docx
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conformidade com o artigo 11.º-A.
Or. en

Alteração 337
Molly Scott Cato
Proposta de regulamento
Artigo 3-A (novo)
Texto da Comissão

Alteração
Artigo 3.º-A
Critérios para as atividades económicas
com impacto ambiental negativo
Para determinar o grau de
sustentabilidade ambiental de um
investimento, uma atividade económica
deve ser considerada uma atividade
económica com impacto ambiental
negativo se prejudicar significativamente
pelo menos um dos objetivos ambientais
definidos no artigo 5.º, em conformidade
com o artigo 12.º.
Independentemente dos critérios técnicos
de avaliação referidos no artigo 12.º, n.º
1-A (novo), serão consideradas atividades
económicas com impacto ambiental
negativo as seguintes atividades
económicas:
i) A exploração, extração, produção,
distribuição, armazenamento e
processamento de combustíveis fósseis;
ii) A geração e distribuição de energia
nuclear, incluindo a construção de novas
centrais nucleares, o desmantelamento de
centrais nucleares, assim como a
exploração e extração de materiais físseis
para a geração de energia nuclear;
iii) A produção de qualquer tipo de armas
de guerra e de quaisquer outras arma de
fogo;
iv) O cultivo, transformação e venda de
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tabaco;
v) As atividades agrícolas intensivas e
altamente dependentes da utilização de
produtos químicos, incluindo a pecuária
intensiva;
vi) A construção, funcionamento e
manutenção de infraestruturas de
aviação;
Or. en

Alteração 338
Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld
Proposta de regulamento
Artigo 3-A (novo)
Texto da Comissão

Alteração
Artigo 3.º-A
Critérios para definir as atividades
económicas prejudiciais para o ambiente
Para se determinar o grau de
sustentabilidade ambiental de um
investimento, uma atividade económica
será considerada com sendo prejudicial
para o ambiente se tiver as seguintes
características:
a) A atividade económica prejudica
significativamente qualquer dos objetivos
ambientais definidos no artigo 5.º em
conformidade com o artigo 12.º;
b) A atividade económica satisfaz os
critérios técnicos de avaliação relativas às
atividades prejudicais para o ambiente,
caso a Comissão os tenha especificado em
conformidade com o artigo 6.º, n.º 2, o
artigo 7.º, n.º 2, o artigo 8.º, n.º 2, o artigo
9.º, n.º 2, o artigo 10.º, n.º 2, e o artigo
11.º, n.º 2.
c) A atividade económica não apoia
significativamente a transição sustentável,
contribuindo para os objetivos ambientais
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definidos no artigo 5.º em conformidade
com o artigo 12.º;
Or. en

Alteração 339
Bas Eickhout
Proposta de regulamento
Artigo 3-B (novo)
Texto da Comissão

Alteração
Artigo 3.º-B
Critérios para as atividades económicas
com impacto ambiental negativo
significativo
Para determinar o grau de
sustentabilidade ambiental de um
investimento, uma atividade económica
deve ser considerada uma atividade
económica com impacto ambiental
negativo significativo se prejudicar
significativamente qualquer dos objetivos
ambientais definidos no artigo 5.º, em
conformidade com o artigo 12.º.
Or. en

Alteração 340
Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld
Proposta de regulamento
Artigo 4 – título
Texto da Comissão
Utilização dos critérios para definir as
atividades económicas sustentáveis do
ponto de vista ambiental

Alteração
Utilização dos critérios para definir as
atividades económicas sustentáveis do
ponto de vista ambiental e prejudiciais
para o ambiente
Or. en
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Alteração 341
Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea
Proposta de regulamento
Artigo 4 – título
Texto da Comissão

Alteração

4
Utilização dos critérios para definir
as atividades económicas sustentáveis do
ponto de vista ambiental

4
Utilização dos critérios para definir
as atividades económicas sustentáveis do
ponto de vista ambiental e social
Or. en

Alteração 342
Simona Bonafè, Luigi Morgano
Proposta de regulamento
Artigo 4 – título
Texto da Comissão

Alteração

4
Utilização dos critérios para definir
as atividades económicas sustentáveis do
ponto de vista ambiental

4
Utilização dos critérios para definir
as atividades económicas sustentáveis do
ponto de vista ambiental e social
Or. en

Alteração 343
Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1
Texto da Comissão
1.
Os Estados-Membros devem
aplicar os critérios para definir as
atividades económicas sustentáveis do
ponto de vista ambiental, previstos no
artigo 3.º, no que diz respeito a quaisquer
medidas que estabeleçam requisitos
aplicáveis aos intervenientes no mercado
AM\1172566PT.docx

Alteração
1.
Os Estados-Membros devem
aplicar os critérios para definir as
atividades económicas sustentáveis do
ponto de vista ambiental, previstos no
artigo 3.º e os critérios para definir as
atividades económicas prejudiciais para o
ambiente, previstos no artigo 3.º-A, no que
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relativamente a produtos financeiros ou
obrigações de empresas que sejam
comercializados como sendo «sustentáveis
do ponto de vista ambiental».

diz respeito a quaisquer medidas que
estabeleçam requisitos aplicáveis aos
intervenientes no mercado relativamente a
produtos financeiros ou obrigações de
empresas.
Or. en

Alteração 344
Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1
Texto da Comissão

Alteração

1.
Os Estados-Membros devem
aplicar os critérios para definir as
atividades económicas sustentáveis do
ponto de vista ambiental, previstos no
artigo 3.º, no que diz respeito a quaisquer
medidas que estabeleçam requisitos
aplicáveis aos intervenientes no mercado
relativamente a produtos financeiros ou
obrigações de empresas que sejam
comercializados como sendo «sustentáveis
do ponto de vista ambiental».

1.
Os Estados-Membros devem
aplicar os critérios para definir as
atividades económicas sustentáveis,
previstos no artigo 3.º, no que diz respeito
a quaisquer medidas que estabeleçam
requisitos aplicáveis aos intervenientes no
mercado relativamente a produtos
financeiros ou obrigações de empresas que
sejam comercializados como sendo
«sustentáveis».

Or. en

Alteração 345
Simona Bonafè, Luigi Morgano
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1
Texto da Comissão
1.
Os Estados-Membros devem
aplicar os critérios para definir as
atividades económicas sustentáveis do
ponto de vista ambiental, previstos no
artigo 3.º, no que diz respeito a quaisquer
medidas que estabeleçam requisitos
PE632.153v01-00
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Alteração
1.
Os Estados-Membros devem
aplicar os critérios para definir as
atividades económicas sustentáveis do
ponto de vista ambiental e social, previstos
no artigo 3.º, no que diz respeito a
quaisquer medidas que estabeleçam
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aplicáveis aos intervenientes no mercado
relativamente a produtos financeiros ou
obrigações de empresas que sejam
comercializados como sendo «sustentáveis
do ponto de vista ambiental».

requisitos aplicáveis aos intervenientes no
mercado relativamente a produtos
financeiros ou obrigações de empresas.

Or. en

Alteração 346
Elena Gentile
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1
Texto da Comissão

Alteração

1.
Os Estados-Membros devem
aplicar os critérios para definir as
atividades económicas sustentáveis do
ponto de vista ambiental, previstos no
artigo 3.º, no que diz respeito a quaisquer
medidas que estabeleçam requisitos
aplicáveis aos intervenientes no mercado
relativamente a produtos financeiros ou
obrigações de empresas que sejam
comercializados como sendo «sustentáveis
do ponto de vista ambiental».

1.
Os Estados-Membros devem
aplicar os critérios para definir as
atividades económicas sustentáveis do
ponto de vista ambiental e social, previstos
no artigo 3.º, no que diz respeito a
quaisquer medidas que estabeleçam
requisitos de sustentabilidade aplicáveis
aos intervenientes no mercado
relativamente a produtos financeiros ou
obrigações de empresas.

Or. en

Alteração 347
Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1
Texto da Comissão
1.
Os Estados-Membros devem
aplicar os critérios para definir as
atividades económicas sustentáveis do
ponto de vista ambiental, previstos no
artigo 3.º, no que diz respeito a quaisquer
medidas que estabeleçam requisitos
AM\1172566PT.docx

Alteração
1.
Os Estados-Membros devem
aplicar os critérios para definir as
atividades económicas sustentáveis do
ponto de vista ambiental ou social,
previstos no artigo 3.º, no que diz respeito
a quaisquer medidas que estabeleçam
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aplicáveis aos intervenientes no mercado
relativamente a produtos financeiros ou
obrigações de empresas que sejam
comercializados como sendo «sustentáveis
do ponto de vista ambiental».

requisitos aplicáveis aos intervenientes no
mercado relativamente a produtos
financeiros ou obrigações de empresas que
sejam comercializados como sendo
«sustentáveis do ponto de vista ambiental»
ou «sustentáveis do ponto de vista social».
Or. en

Alteração 348
Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1-A (novo)
Texto da Comissão

Alteração
1-A. A União e os Estados-Membros
devem aplicar igualmente os critérios
para definir as atividades económicas
sustentáveis do ponto de vista ambiental,
previstos no artigo 3.º, e os critérios para
definir as atividades económicas
prejudiciais para o ambiente, previstos no
artigo 3.º-A, para efeitos de requisitos
para a assistência financeira pública da
União e dos Estados-Membros a
investimentos, nomeadamente, sob a
forma de garantias, capital próprio,
empréstimos, subsídios, subvenções,
créditos à exportação ou contratos
públicos. A União e os Estados-Membros
não apoiarão mediante assistência
financeira pública atividades económicas
prejudiciais para o ambiente.
Or. en

Alteração 349
Markus Ferber
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2
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Texto da Comissão

Alteração

2.
Os intervenientes nos mercados
financeiros que propõem produtos
financeiros como sendo investimentos
sustentáveis do ponto de vista ambiental
ou investimentos com características
semelhantes devem divulgar informação
sobre como e em que medida os critérios
para definir as atividades económicas
sustentáveis do ponto de vista ambiental,
previstos no artigo 3.º, são utilizados para
determinar a sustentabilidade ambiental
do investimento. Caso os intervenientes
no mercado financeiro considerem que
uma atividade económica que não satisfaz
os critérios técnicos de avaliação
estabelecidos em conformidade com o
presente Regulamento, ou relativamente à
qual não foram ainda estabelecidos tais
critérios técnicos de avaliação, deve ser
considerada sustentável do ponto de vista
ambiental, podem informar desse facto a
Comissão.

Suprimido

Or. en
Justificação
Os requisitos de divulgação encontram-se já abrangidos pelo Regulamento relativo à
divulgação de informações relacionadas com investimentos sustentáveis e riscos em matéria
de sustentabilidade e que altera a Diretiva (UE) 2016/2341 e não devem ser reproduzidos
aqui.

Alteração 350
Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2
Texto da Comissão
2.
Os intervenientes nos mercados
financeiros que propõem produtos
financeiros como sendo investimentos
sustentáveis do ponto de vista ambiental
AM\1172566PT.docx

Alteração
2.
Os intervenientes nos mercados
financeiros que propõem produtos
financeiros como sendo investimentos
sustentáveis podem escolher divulgar
157/184

PE632.153v01-00

PT

ou investimentos com características
semelhantes devem divulgar informação
sobre como e em que medida os critérios
para definir as atividades económicas
sustentáveis do ponto de vista ambiental,
previstos no artigo 3.º, são utilizados para
determinar a sustentabilidade ambiental do
investimento. Caso os intervenientes no
mercado financeiro considerem que uma
atividade económica que não satisfaz os
critérios técnicos de avaliação
estabelecidos em conformidade com o
presente Regulamento, ou relativamente à
qual não foram ainda estabelecidos tais
critérios técnicos de avaliação, deve ser
considerada sustentável do ponto de vista
ambiental, podem informar desse facto a
Comissão.

informação sobre como e em que medida
os critérios para definir as atividades
sustentáveis, previstos no artigo 3.º, são
utilizados para determinar a
sustentabilidade do investimento.

Or. en

Alteração 351
Sirpa Pietikäinen
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2
Texto da Comissão

Alteração

2.
Os intervenientes nos mercados
financeiros que propõem produtos
financeiros como sendo investimentos
sustentáveis do ponto de vista ambiental ou
investimentos com características
semelhantes devem divulgar informação
sobre como e em que medida os critérios
para definir as atividades económicas
sustentáveis do ponto de vista ambiental,
previstos no artigo 3.º, são utilizados para
determinar a sustentabilidade ambiental
do investimento. Caso os intervenientes no
mercado financeiro considerem que uma
atividade económica que não satisfaz os
critérios técnicos de avaliação
estabelecidos em conformidade com o
presente Regulamento, ou relativamente à

2.
Os intervenientes nos mercados
financeiros que propõem produtos
financeiros devem divulgar informação
sobre se os produtos que propõem são
considerados como sendo investimentos
sustentáveis do ponto de vista ambiental,
em conformidade com os critérios
previstos no artigo 3.º, ou investimentos
com um impacto ambiental negativo, em
conformidade com os critérios previstos no
artigo 3.º-A. Caso os intervenientes no
mercado financeiro considerem que uma
atividade económica, relativamente à qual
não foram ainda estabelecidos critérios
técnicos de avaliação, deve ser considerada
sustentável do ponto de vista ambiental,
devem informar desse facto a Comissão.
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qual não foram ainda estabelecidos tais
critérios técnicos de avaliação, deve ser
considerada sustentável do ponto de vista
ambiental, podem informar desse facto a
Comissão.

Os intervenientes no mercado financeiro
não devem oferecer produtos financeiros
como sendo investimentos sustentáveis do
ponto de vista ambiental, ou investimentos
com características semelhantes, se esses
produtos não forem considerados como
sustentáveis do ponto de vista ambiental.
As informações divulgadas devem ser
verificadas por um auditor independente
para garantir a exatidão, conforme
estabelecido no Artigo 4-A.
Or. en

Alteração 352
Simona Bonafè, Luigi Morgano
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2
Texto da Comissão

Alteração

2.
Os intervenientes nos mercados
financeiros que propõem produtos
financeiros como sendo investimentos
sustentáveis do ponto de vista ambiental
ou investimentos com características
semelhantes devem divulgar informação
sobre como e em que medida os critérios
para definir as atividades económicas
sustentáveis do ponto de vista ambiental,
previstos no artigo 3.º, são utilizados para
determinar a sustentabilidade ambiental do
investimento. Caso os intervenientes no
mercado financeiro considerem que uma
atividade económica que não satisfaz os
critérios técnicos de avaliação
estabelecidos em conformidade com o
presente Regulamento, ou relativamente à
qual não foram ainda estabelecidos tais
critérios técnicos de avaliação, deve ser
considerada sustentável do ponto de vista
ambiental, podem informar desse facto a
Comissão.

2.
Os intervenientes nos mercados
financeiros que propõem produtos
financeiros devem divulgar informação a
fim de definir o grau de sustentabilidade
ambiental e social desses produtos em
conformidade com os critérios
estabelecidos no artigo 3.º. Caso os
intervenientes no mercado financeiro
considerem que uma atividade económica
que não satisfaz os critérios técnicos de
avaliação estabelecidos em conformidade
com o presente Regulamento, ou
relativamente à qual não foram ainda
estabelecidos tais critérios técnicos de
avaliação, deve ser considerada sustentável
do ponto de vista ambiental e social,
devem informar desse facto a Comissão.
Os intervenientes no mercado financeiro
não devem oferecer produtos financeiros
como sendo investimentos sustentáveis do
ponto de vista ambiental ou social, ou
investimentos com características
semelhantes, se esses produtos não forem
considerados como sustentáveis do ponto
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de vista ambiental.
Or. en

Alteração 353
Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2
Texto da Comissão

Alteração

2.
Os intervenientes nos mercados
financeiros que propõem produtos
financeiros como sendo investimentos
sustentáveis do ponto de vista ambiental
ou investimentos com características
semelhantes devem divulgar informação
sobre como e em que medida os critérios
para definir as atividades económicas
sustentáveis do ponto de vista ambiental,
previstos no artigo 3.º, são utilizados para
determinar a sustentabilidade ambiental
do investimento. Caso os intervenientes no
mercado financeiro considerem que uma
atividade económica que não satisfaz os
critérios técnicos de avaliação
estabelecidos em conformidade com o
presente Regulamento, ou relativamente à
qual não foram ainda estabelecidos tais
critérios técnicos de avaliação, deve ser
considerada sustentável do ponto de vista
ambiental, podem informar desse facto a
Comissão.

2.
Os intervenientes nos mercados
financeiros que propõem produtos
financeiros devem divulgar informação
sobre como os critérios para definir as
atividades económicas sustentáveis do
ponto de vista ambiental, previstos no
artigo 3.º, e os critérios para definir as
atividades económicas prejudiciais ao
ambiente, previstos no artigo 3.º-A, se
aplicam a um produto financeiro. Caso os
intervenientes no mercado financeiro
considerem que uma atividade económica
que não satisfaz os critérios técnicos de
avaliação estabelecidos em conformidade
com o presente Regulamento, ou
relativamente à qual não foram ainda
estabelecidos tais critérios técnicos de
avaliação, deve ser considerada sustentável
do ponto de vista ambiental, podem
informar desse facto a Comissão.

Or. en

Alteração 354
Elena Gentile
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2
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Texto da Comissão

Alteração

2.
Os intervenientes nos mercados
financeiros que propõem produtos
financeiros como sendo investimentos
sustentáveis do ponto de vista ambiental ou
investimentos com características
semelhantes devem divulgar informação
sobre como e em que medida os critérios
para definir as atividades económicas
sustentáveis do ponto de vista ambiental,
previstos no artigo 3.º, são utilizados para
determinar a sustentabilidade ambiental do
investimento. Caso os intervenientes no
mercado financeiro considerem que uma
atividade económica que não satisfaz os
critérios técnicos de avaliação
estabelecidos em conformidade com o
presente Regulamento, ou relativamente à
qual não foram ainda estabelecidos tais
critérios técnicos de avaliação, deve ser
considerada sustentável do ponto de vista
ambiental, podem informar desse facto a
Comissão.

2.
Os intervenientes nos mercados
financeiros que propõem produtos
financeiros como sendo investimentos
sustentáveis do ponto de vista ambiental ou
investimentos com características
semelhantes devem divulgar informação
sobre como e em que medida os critérios
para definir as atividades económicas
sustentáveis do ponto de vista ambiental,
previstos no artigo 3.º, são utilizados para
determinar a sustentabilidade ambiental do
investimento. Caso os intervenientes no
mercado financeiro considerem que uma
atividade económica, relativamente à qual
não foram ainda estabelecidos critérios
técnicos de avaliação, deve ser considerada
sustentável do ponto de vista ambiental,
devem informar desse facto a Comissão.
Os intervenientes no mercado financeiro
não devem oferecer produtos financeiros
como sendo investimentos sustentáveis do
ponto de vista ambiental, ou investimentos
com características semelhantes, se esses
produtos não forem considerados como
sustentáveis do ponto de vista ambiental.
Or. en

Alteração 355
Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2
Texto da Comissão

Alteração

2.
Os intervenientes nos mercados
financeiros que propõem produtos
financeiros como sendo investimentos
sustentáveis do ponto de vista ambiental ou
investimentos com características
semelhantes devem divulgar informação
sobre como e em que medida os critérios
para definir as atividades económicas

2.
Os intervenientes nos mercados
financeiros que propõem produtos
financeiros como sendo investimentos
sustentáveis do ponto de vista ambiental ou
investimentos com características
semelhantes devem divulgar informação
sobre como e em que medida os critérios
para definir as atividades económicas
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sustentáveis do ponto de vista ambiental,
previstos no artigo 3.º, são utilizados para
determinar a sustentabilidade ambiental do
investimento. Caso os intervenientes no
mercado financeiro considerem que uma
atividade económica que não satisfaz os
critérios técnicos de avaliação
estabelecidos em conformidade com o
presente Regulamento, ou relativamente à
qual não foram ainda estabelecidos tais
critérios técnicos de avaliação, deve ser
considerada sustentável do ponto de vista
ambiental, podem informar desse facto a
Comissão.

sustentáveis do ponto de vista ambiental,
previstos no artigo 3.º, são utilizados para
determinar a sustentabilidade ambiental do
investimento. Caso os intervenientes no
mercado financeiro ou outros atores
considerem que uma atividade económica é
erroneamente considerada como
cumprindo ou não cumprindo os critérios
técnicos de avaliação estabelecidos em
conformidade com o presente
Regulamento, ou relativamente à qual não
foram ainda estabelecidos tais critérios
técnicos de avaliação.

Or. en

Alteração 356
Othmar Karas, Lukas Mandl
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2
Texto da Comissão

Alteração

2.
Os intervenientes nos mercados
financeiros que propõem produtos
financeiros como sendo investimentos
sustentáveis do ponto de vista ambiental ou
investimentos com características
semelhantes devem divulgar informação
sobre como e em que medida os critérios
para definir as atividades económicas
sustentáveis do ponto de vista ambiental,
previstos no artigo 3.º, são utilizados para
determinar a sustentabilidade ambiental do
investimento. Caso os intervenientes no
mercado financeiro considerem que uma
atividade económica que não satisfaz os
critérios técnicos de avaliação
estabelecidos em conformidade com o
presente Regulamento, ou relativamente à
qual não foram ainda estabelecidos tais
critérios técnicos de avaliação, deve ser
considerada sustentável do ponto de vista
ambiental, podem informar desse facto a

2.
Os intervenientes nos mercados
financeiros que propõem produtos
financeiros como sendo investimentos
sustentáveis do ponto de vista ambiental ou
investimentos com características
semelhantes devem divulgar informação
sobre como e em que medida os critérios
para definir as atividades económicas
sustentáveis do ponto de vista ambiental,
previstos no artigo 3.º, são utilizados para
determinar a sustentabilidade ambiental do
investimento. Caso os intervenientes no
mercado financeiro considerem que uma
atividade económica que não satisfaz os
critérios técnicos de avaliação
estabelecidos em conformidade com o
presente Regulamento, ou relativamente à
qual não foram ainda estabelecidos tais
critérios técnicos de avaliação, deve ser
considerada sustentável do ponto de vista
ambiental, podem informar desse facto a
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Comissão.

Comissão. A Comissão deve, se for caso
disso, notificar a plataforma de
financiamento sustentável de tais pedidos
pelos intervenientes no mercado
financeiro.
Or. en

Alteração 357
Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2
Texto da Comissão

Alteração

2.
Os intervenientes nos mercados
financeiros que propõem produtos
financeiros como sendo investimentos
sustentáveis do ponto de vista ambiental ou
investimentos com características
semelhantes devem divulgar informação
sobre como e em que medida os critérios
para definir as atividades económicas
sustentáveis do ponto de vista ambiental,
previstos no artigo 3.º, são utilizados para
determinar a sustentabilidade ambiental do
investimento. Caso os intervenientes no
mercado financeiro considerem que uma
atividade económica que não satisfaz os
critérios técnicos de avaliação
estabelecidos em conformidade com o
presente Regulamento, ou relativamente à
qual não foram ainda estabelecidos tais
critérios técnicos de avaliação, deve ser
considerada sustentável do ponto de vista
ambiental, podem informar desse facto a
Comissão.

2.
Os intervenientes nos mercados
financeiros que propõem produtos
financeiros como sendo investimentos
sustentáveis do ponto de vista ambiental ou
investimentos com características
semelhantes devem divulgar informação
sobre como e em que medida os critérios
para definir as atividades económicas
sustentáveis do ponto de vista ambiental,
previstos no artigo 3.º, são utilizados para
determinar a sustentabilidade ambiental do
investimento. Caso os intervenientes no
mercado financeiro considerem que uma
atividade económica que não satisfaz os
critérios técnicos de avaliação
estabelecidos em conformidade com o
presente Regulamento, ou relativamente à
qual não foram ainda estabelecidos tais
critérios técnicos de avaliação, deve ser
considerada sustentável do ponto de vista
ambiental, podem informar desse facto a
Comissão. A Comissão deve transmitir
imediatamente esta informação à
Plataforma de Financiamento
Sustentável.
Or. fr

Alteração 358
Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2
Texto da Comissão

Alteração

2.
Os intervenientes nos mercados
financeiros que propõem produtos
financeiros como sendo investimentos
sustentáveis do ponto de vista ambiental ou
investimentos com características
semelhantes devem divulgar informação
sobre como e em que medida os critérios
para definir as atividades económicas
sustentáveis do ponto de vista ambiental,
previstos no artigo 3.º, são utilizados para
determinar a sustentabilidade ambiental do
investimento. Caso os intervenientes no
mercado financeiro considerem que uma
atividade económica que não satisfaz os
critérios técnicos de avaliação
estabelecidos em conformidade com o
presente Regulamento, ou relativamente à
qual não foram ainda estabelecidos tais
critérios técnicos de avaliação, deve ser
considerada sustentável do ponto de vista
ambiental, podem informar desse facto a
Comissão.

2.
Os intervenientes nos mercados
financeiros que propõem produtos
financeiros como sendo investimentos
sustentáveis do ponto de vista ambiental ou
social ou investimentos com características
semelhantes devem divulgar informação
sobre como e em que medida os critérios
para definir as atividades económicas
sustentáveis do ponto de vista ambiental,
previstos no artigo 3.º, e os critérios para
definir as atividades económicas
sustentáveis do ponto de vista social,
previstos no artigo 3.ºA, são utilizados
para determinar a sustentabilidade do
investimento. Caso os intervenientes no
mercado financeiro considerem que uma
atividade económica que não satisfaz os
critérios técnicos de avaliação
estabelecidos em conformidade com o
presente Regulamento, ou relativamente à
qual não foram ainda estabelecidos tais
critérios técnicos de avaliação, deve ser
considerada sustentável do ponto de vista
ambiental ou social, podem informar desse
facto a Comissão.
Or. en

Alteração 359
Kay Swinburne
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2
Texto da Comissão

Alteração

2.
Os intervenientes nos mercados
financeiros que propõem produtos
financeiros como sendo investimentos
sustentáveis do ponto de vista ambiental ou

2.
Os intervenientes nos mercados
financeiros que propõem produtos
financeiros ou obrigações de empresas
como sendo investimentos sustentáveis do
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investimentos com características
semelhantes devem divulgar informação
sobre como e em que medida os critérios
para definir as atividades económicas
sustentáveis do ponto de vista ambiental,
previstos no artigo 3.º, são utilizados para
determinar a sustentabilidade ambiental do
investimento. Caso os intervenientes no
mercado financeiro considerem que uma
atividade económica que não satisfaz os
critérios técnicos de avaliação
estabelecidos em conformidade com o
presente Regulamento, ou relativamente à
qual não foram ainda estabelecidos tais
critérios técnicos de avaliação, deve ser
considerada sustentável do ponto de vista
ambiental, podem informar desse facto a
Comissão.

ponto de vista ambiental ou investimentos
com características semelhantes devem
divulgar informação sobre como e em que
medida os critérios para definir as
atividades económicas sustentáveis do
ponto de vista ambiental, previstos no
artigo 3.º, são utilizados para determinar a
sustentabilidade ambiental do
investimento. Caso os intervenientes no
mercado financeiro considerem que uma
atividade económica que não satisfaz os
critérios técnicos de avaliação
estabelecidos em conformidade com o
presente Regulamento, ou relativamente à
qual não foram ainda estabelecidos tais
critérios técnicos de avaliação, deve ser
considerada sustentável do ponto de vista
ambiental, podem informar desse facto a
Comissão.
Or. en

Alteração 360
Anne Sander, Alain Lamassoure
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2
Texto da Comissão

Alteração

2.
Os intervenientes nos mercados
financeiros que propõem produtos
financeiros como sendo investimentos
sustentáveis do ponto de vista ambiental ou
investimentos com características
semelhantes devem divulgar informação
sobre como e em que medida os critérios
para definir as atividades económicas
sustentáveis do ponto de vista ambiental,
previstos no artigo 3.º, são utilizados para
determinar a sustentabilidade ambiental do
investimento. Caso os intervenientes no
mercado financeiro considerem que uma
atividade económica que não satisfaz os
critérios técnicos de avaliação
estabelecidos em conformidade com o

2.
Os intervenientes nos mercados
financeiros que propõem produtos
financeiros comercializados como sendo
investimentos sustentáveis do ponto de
vista ambiental ou investimentos com
características semelhantes devem divulgar
informação sobre como e em que medida
os critérios para definir as atividades
económicas sustentáveis do ponto de vista
ambiental, previstos no artigo 3.º, são
utilizados para determinar a
sustentabilidade ambiental do
investimento. Caso os intervenientes no
mercado financeiro considerem que uma
atividade económica que não satisfaz os
critérios técnicos de avaliação
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presente Regulamento, ou relativamente à
qual não foram ainda estabelecidos tais
critérios técnicos de avaliação, deve ser
considerada sustentável do ponto de vista
ambiental, podem informar desse facto a
Comissão.

estabelecidos em conformidade com o
presente Regulamento, ou relativamente à
qual não foram ainda estabelecidos tais
critérios técnicos de avaliação, deve ser
considerada sustentável do ponto de vista
ambiental, podem informar desse facto a
Comissão.
Or. en

Alteração 361
Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2-B (novo)
Texto da Comissão

Alteração
2-B. Os requisitos de divulgação
exigidos ao abrigo da [Proposta de
Regulamento da Comissão relativo à
divulgação de informações relacionadas
com investimentos sustentáveis e riscos
em matéria de sustentabilidade e que
altera a Diretiva (UE) 2016/2341] não são
exigidos ao abrigo do presente
Regulamento.
Or. en

Alteração 362
Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 (novo)
Texto da Comissão

Alteração
Os requisitos de divulgação exigidos ao
abrigo do [SP: Inserir referência ao
Regulamento relativo à divulgação de
informações relacionadas com
investimentos sustentáveis e riscos em
matéria de sustentabilidade e que altera a
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Diretiva (UE) 2016/2341] não são
exigidos ao abrigo do presente
Regulamento.
Or. en

Alteração 363
Sirpa Pietikäinen
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)
Texto da Comissão

Alteração
2-A. O interveniente no mercado
financeiro deve recorrer ao serviço de
terceiros autorizados nos termos do artigo
4.º-A para verificar se os produtos
financeiros cumprem os critérios
estabelecidos no artigo 3.º para definir as
atividades económicas sustentáveis do
ponto de vista ambiental. No entanto, a
utilização desse serviço não pode, em
circunstância alguma, afetar a
responsabilidade do interveniente no
mercado financeiro relativamente às suas
obrigações legais decorrentes do presente
regulamento. Sempre que o interveniente
no mercado financeiro recorra ao serviço
de um terceiro autorizado nos termos do
artigo 4.º-A para verificar se os produtos
financeiros cumprem os critérios
estabelecidos no referido artigo, a
divulgação, nos termos do artigo 4.º, n.º 2,
deve incluir uma declaração de que o
cumprimento dos critérios para definir as
atividades económicas sustentáveis do
ponto de vista ambiental foi confirmado
por esse terceiro autorizado. A notificação
deve incluir também o nome do terceiro e
o seu lugar de estabelecimento.
Or. en
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Alteração 364
Bas Eickhout
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)
Texto da Comissão

Alteração
2-A. Os intervenientes no mercado
financeiro devem recorrer ao serviço de
terceiros autorizados nos termos do artigo
4.º-A para verificar se os produtos
financeiros cumprem os critérios
estabelecidos no n.º 2. As instituições de
crédito devem recorrer ao serviço de
terceiros autorizados nos termos do artigo
4.º-A para verificar se os produtos
financeiros cumprem os critérios
estabelecidos no n.º2-A.
Sem prejuízo do primeiro parágrafo, a
utilização desse serviço não pode, em
circunstância alguma, afetar a
responsabilidade do interveniente no
mercado financeiro relativamente às suas
obrigações legais decorrentes do presente
regulamento. O requisito de divulgação
nos termos do artigo 4.º, n.ºs 2 e 2-A, deve
incluir uma declaração de que o
cumprimento dos requisitos estabelecidos
nesses números foi confirmado por esses
terceiros autorizados. A notificação deve
incluir também o nome do terceiro e o seu
lugar de estabelecimento.
Or. en

Alteração 365
Barbara Kappel
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)
Texto da Comissão

Alteração
2-A. Os intervenientes nos mercados
financeiros que propõem produtos
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financeiros como sendo investimentos
sustentáveis do ponto de vista ambiental
ou investimentos com características
semelhantes não são responsáveis pela
avaliação incorreta da sustentabilidade
ambiental de um investimento, se a
avaliação tiver sido realizada de acordo
com os critérios divulgados. Os
intervenientes no mercado financeiro não
têm obrigação de verificar as informações
divulgadas pelas empresas sobre suas
atividades económicas, mas estão
autorizados a utilizar essas informações
para a avaliação da sustentabilidade
ambiental do investimento.
Or. en

Alteração 366
Herbert Dorfmann
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)
Texto da Comissão

Alteração
2-A. As empresas são responsáveis pela
certificação das suas atividades
económicas específicas com base no ato
delegado referido no n.º 2.
Or. en

Alteração 367
Costas Mavrides
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)
Texto da Comissão

Alteração
2-A. As empresas são responsáveis pela
certificação das suas atividades
económicas específicas com base no ato
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delegado referido no n.º 2.
Or. en

Alteração 368
Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)
Texto da Comissão

Alteração
2-A. A Comissão deve notificar
imediatamente a plataforma de
financiamento sustentável do pedido
enviado pelos intervenientes no mercado
financeiro.
Or. en

Alteração 369
Markus Ferber
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3
Texto da Comissão
3.
A Comissão deve adotar atos
delegados em conformidade com o
artigo 16.º para complementar o n.º 2 no
sentido de especificar as informações
necessárias para dar cumprimento ao
disposto nesse número, tendo em conta os
critérios técnicos de avaliação
estabelecidos em conformidade com o
presente Regulamento. Essa informação
deve permitir aos investidores identificar:

Alteração
Suprimido

a) A percentagem de participações em
empresas que realizam atividades
económicas sustentáveis do ponto de vista
ambiental;
b) A parte do investimento que financia
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atividades económicas sustentáveis do
ponto de vista ambiental em percentagem
da totalidade das atividades económicas.
Or. en

Alteração 370
Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – parte introdutória
Texto da Comissão
3.
A Comissão deve adotar atos
delegados em conformidade com o
artigo 16.º para complementar o n.º 2 no
sentido de especificar as informações
necessárias para dar cumprimento ao
disposto nesse número, tendo em conta os
critérios técnicos de avaliação
estabelecidos em conformidade com o
presente Regulamento. Essa informação
deve permitir aos investidores identificar:

Alteração
3.
A Comissão deve adotar atos
delegados em conformidade com o
artigo 16.º para complementar o n.º 2 no
sentido de especificar as informações
necessárias para dar cumprimento ao
disposto nesse número, tendo em conta a
disponibilidade de informação relevante e
os critérios técnicos de avaliação
estabelecidos em conformidade com o
presente Regulamento. Essa informação
deve permitir aos investidores identificar:
Or. en

Alteração 371
Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – parte introdutória
Texto da Comissão
3.
A Comissão deve adotar atos
delegados em conformidade com o
artigo 16.º para complementar o n.º 2 no
sentido de especificar as informações
necessárias para dar cumprimento ao
disposto nesse número, tendo em conta os
critérios técnicos de avaliação
estabelecidos em conformidade com o
AM\1172566PT.docx

Alteração
3.
A Comissão deve adotar atos
delegados em conformidade com o
artigo 16.º para complementar o n.º 2 no
sentido de especificar as informações
necessárias para dar cumprimento ao
disposto nesse número, tendo em conta os
critérios técnicos de avaliação
estabelecidos em conformidade com o
171/184
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presente Regulamento. Essa informação
deve permitir aos investidores identificar:

presente Regulamento. Essa informação
pode permitir aos investidores identificar:
Or. en

Alteração 372
Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – alínea a)
Texto da Comissão

Alteração

a)
A percentagem de participações em
empresas que realizam atividades
económicas sustentáveis do ponto de vista
ambiental;

a)
A percentagem de participações em
empresas que realizam atividades
sustentáveis;

Or. en

Alteração 373
Elena Gentile
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – alínea a)
Texto da Comissão

Alteração

a)
A percentagem de participações em
empresas que realizam atividades
económicas sustentáveis do ponto de vista
ambiental;

a)
A percentagem de participações em
empresas que realizam atividades
económicas sustentáveis do ponto de vista
ambiental e social;
Or. en

Alteração 374
Simona Bonafè, Luigi Morgano
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – alínea a)
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Texto da Comissão

Alteração

a)
A percentagem de participações em
empresas que realizam atividades
económicas sustentáveis do ponto de vista
ambiental;

a)
A percentagem de participações em
empresas que realizam atividades
económicas sustentáveis do ponto de vista
ambiental e social;
Or. en

Alteração 375
Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – alínea a-A) (nova)
Texto da Comissão

Alteração
a-A) A percentagem de participações
em empresas que realizam atividades
económicas prejudiciais para o ambiente;
Or. en

Alteração 376
Barbara Kappel
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – alínea b)
Texto da Comissão
b)
A parte do investimento que
financia atividades económicas
sustentáveis do ponto de vista ambiental
em percentagem da totalidade das
atividades económicas.

Alteração
Suprimido

Or. en

Alteração 377
Costas Mavrides
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – alínea b)
Texto da Comissão
b)
A parte do investimento que
financia atividades económicas
sustentáveis do ponto de vista ambiental
em percentagem da totalidade das
atividades económicas.

Alteração
Suprimido

Or. en

Alteração 378
Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – alínea b)
Texto da Comissão
b)
A parte do investimento que
financia atividades económicas
sustentáveis do ponto de vista ambiental
em percentagem da totalidade das
atividades económicas.

Alteração
b)
A parte do investimento que
financia atividades sustentáveis em
percentagem da totalidade das atividades
económicas.

Or. en

Alteração 379
Simona Bonafè, Luigi Morgano
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – alínea b)
Texto da Comissão
b)
A parte do investimento que
financia atividades económicas
sustentáveis do ponto de vista ambiental
em percentagem da totalidade das
atividades económicas.

Alteração
b)
A parte do investimento que
financia atividades económicas
sustentáveis do ponto de vista ambiental e
social em percentagem da totalidade das
atividades económicas.
Or. en
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Alteração 380
Elena Gentile
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – alínea b)
Texto da Comissão
b)
A parte do investimento que
financia atividades económicas
sustentáveis do ponto de vista ambiental
em percentagem da totalidade das
atividades económicas.

Alteração
b)
A parte do investimento que
financia atividades económicas
sustentáveis do ponto de vista ambiental e
social em percentagem da totalidade das
atividades económicas.
Or. en

Alteração 381
Costas Mavrides
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)
Texto da Comissão

Alteração
b-A) Os Estados-Membros, em estreita
colaboração com a AES pertinente, devem
monitorizar as informações a que se
referem os n.ºs 2 e 2-A. Antes de divulgar
as informações, os intervenientes nos
mercados financeiros devem
comunica-las à autoridade nacional
competente relevante, que as deve
comunicar, sem demora, à AES
pertinente. Sempre que a autoridade
nacional competente relevante ou a AES
pertinente discordem da informação
comunicada nos termos dos n.ºs 2 e 2-A,
os intervenientes nos mercados
financeiros devem rever e corrigir a
informação divulgada.
Or. en
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Alteração 382
Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)
Texto da Comissão

Alteração
b-A) A parte do investimento que
financia atividades económicas
prejudiciais para o ambiente em
percentagem da totalidade das atividades
económicas.
Or. en

Alteração 383
Markus Ferber
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4
Texto da Comissão

Alteração

4.
A Comissão deve adotar o ato
delegado em conformidade com o n.º 3 até
31 de dezembro de 2019, com vista a
garantir a sua entrada em vigor em 1 de
julho de 2020. A Comissão pode alterar
esse ato delegado, em particular tendo em
conta as alterações aos atos delegados
adotados em conformidade com o
artigo 6.º, n.º 2, o artigo 7.º, n.º 2, o
artigo 8.º, n.º 2, o artigo 9.º, n.º 2, o
artigo 10.º, n.º 2, e o artigo 11.º, n.º 2.

Suprimido

Or. en

Alteração 384
Bas Eickhout
Proposta de regulamento
Artigo 4-A (novo)
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Texto da Comissão

Alteração
Artigo 4.º-A
Terceiros que procedem à avaliação da
conformidade dos investimentos
sustentáveis do ponto de vista ambiental
Os terceiros referidos no artigo 4.º, n.º 2,
alínea b), são autorizados pela ESMA a
avaliar a conformidade dos produtos
financeiros com os critérios previstos nos
artigos 3.º e 3.º-A, se estiverem
preenchidas as seguintes condições:
a) O terceiro é uma pessoa coletiva
estabelecida na União.
b) O terceiro só cobra aos intervenientes
no mercado financeiro cujos produtos
financeiros avalia taxas não
discriminatórias e baseadas nos custos,
sem diferenciar as taxas em função dos
resultados da sua avaliação ou em
correlação com esses resultados. Os
preços e as comissões aplicáveis a esses
serviços de avaliação devem ser
divulgados publicamente, separadamente
para cada serviço prestado, incluindo os
descontos e abatimentos, bem como as
condições para beneficiar dessas
reduções. O terceiro deve permitir que
potenciais clientes e clientes tenham
acesso a serviços específicos
separadamente;
c) O desempenho das outras atividades do
terceiro não compromete a independência
ou integridade da respetiva avaliação;
d) O terceiro demonstra saúde financeira
suficiente, financiada por capitais
próprios, para continuar a prestar
serviços em continuidade, sem o risco de
que a independência ou integridade de
sua avaliação possam ser comprometidas;
O terceiro, ou qualquer entidade
relacionada na acessão do n.º 9, alínea b),
da Norma Internacional de Contabilidade
24 ("Divulgações de partes
relacionadas") constante do anexo do
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Regulamento (CE) n.º 1126/2008 da
Comissão não prestará qualquer forma de
consultoria, auditoria ou serviço
equivalente ao interveniente no mercado
financeiro envolvido no desenvolvimento,
comercialização, distribuição ou venda do
produto financeiro em causa;
f) O terceiro cumpre um código de
conduta de governo das sociedades
reconhecido ou princípios sólidos de
governo das sociedades;
g) Os membros do órgão de
administração, tal como definido no
artigo 4.º, n.º 1, ponto 36 da MiFiDII, do
terceiro têm qualificações profissionais,
formação, conhecimentos e experiência
adequados à função do terceiro e possuem
boa reputação e integridade;
h) O órgão de administração do terceiro
inclui pelo menos um terço, e no mínimo
dois, membros independentes;
i) O terceiro toma todas as medidas
necessárias para garantir que a
verificação da conformidade com os
critérios previstos nos artigos 3.º e 3.º-A
não seja afetada por quaisquer conflitos
de interesses ou relações comerciais
existentes ou potenciais envolvendo o
terceiro; a sua empresa, empresa-mãe ou
qualquer outra entidade relacionada; os
seus acionistas ou sócios; gestores;
trabalhadores ou qualquer outra pessoa
singular, cujos serviços sejam colocados à
disposição ou sob o controlo do terceiro.
Para tal, o terceiro estabelece, mantém,
executa e documenta um sistema de
controlo interno eficaz para reger a
implementação de políticas e
procedimentos destinados a identificar e
prevenir potenciais conflitos de interesses.
Os conflitos de interesses potenciais ou
existentes que tenham sido identificados
são eliminados ou mitigados e divulgados
sem demora. O terceiro estabelece,
mantém, executa e documenta
procedimentos e processos adequados
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para garantir a independência da
avaliação dos critérios referidos nos
artigos 3.º e 3.º-A. O terceiro monitoriza e
revê periodicamente essas políticas e
procedimentos, a fim de avaliar a sua
eficácia e decidir se é necessário atualizálos; e
j) O terceiro pode demonstrar que possui
metodologias, salvaguardas operacionais
e processos internos adequados que lhe
permitem avaliar a conformidade com os
critérios referidos nos artigos 3.º e 3.º-A.
2. Um terceiro autorizado cumprirá a todo
o momento as condições de autorização
previstas no n.º 1. Um terceiro autorizado
nos termos do n.º 1 deve notificar a
ESMA, sem demora, de quaisquer
alterações substanciais nas informações
fornecidas ao abrigo desse número, ou
quaisquer outras alterações que, com
razoabilidade, se possa considerar que
afetam a avaliação da ESMA.
3. A ESMA cobra taxas ao terceiro
referido no n.º 1, a fim de cobrir as
despesas necessárias relacionadas com a
avaliação dos pedidos de autorização e
com o acompanhamento subsequente do
cumprimento das condições de
autorização estabelecidas no n.º 1.
4. A autorização de um terceiro, de acordo
com o presente artigo, será válida para
todo o território da União.
5. A ESMA retira a autorização sempre
que:
a) O terceiro renuncie expressamente à
autorização;
b) O terceiro obteve a autorização
recorrendo a falsas declarações ou a
qualquer outro meio irregular, ou;
c) A ESMA considere que o terceiro
autorizado deixou de cumprir as
condições de autorização previstas no n.º
1.
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6. A ESMA elabora projetos de normas
técnicas de regulamentação que
especifiquem as informações a prestar no
pedido de autorização de terceiros, nos
termos do n.º 1.
A ESMA apresenta à Comissão esses
projetos de normas técnicas de
regulamentação até [12 meses após a data
de entrada em vigor do presente
regulamento].
7. A Comissão adota um regulamento
relativo a taxas. Esse regulamento
determina, em especial, o tipo de taxas e
os atos pelos quais são devidas, o seu
montante e as modalidades de pagamento.
O montante de uma taxa cobrada a um
terceiro deve cobrir todos os custos
administrativos e ser proporcional ao
volume de negócios do terceiro.
8. A Comissão fica habilitada a completar
o presente regulamento adotando as
normas técnicas de regulamentação a que
se refere o presente número, nos termos
dos artigos 10.º a 14.º do
Regulamento (UE) n.º 1095/2010.
Or. en

Alteração 385
Sirpa Pietikäinen
Proposta de regulamento
Artigo 4-A (novo)
Texto da Comissão

Alteração
Artigo 4.º-A
Terceiros que procedem à avaliação da
conformidade dos investimentos
sustentáveis do ponto de vista ambiental
1. Os terceiros referidos no artigo 4.º, n.º
2, alínea b-A), são autorizados pela
ESMA a avaliar a conformidade dos
produtos financeiros com os critérios
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previstos nos artigos 3.º e 3.º-A. A ESMA
concede autorização desde que se
encontrem cumpridas as seguintes
condições:
a) O terceiro é uma pessoa coletiva
estabelecida na União.
b) O terceiro só cobra aos intervenientes
no mercado financeiro cujos produtos
financeiros avalia taxas não
discriminatórias e baseadas nos custos,
sem diferenciar as taxas em função dos
resultados da sua avaliação ou em
correlação com esses resultados. Os
preços e as comissões aplicáveis a esses
serviços de avaliação devem ser
divulgados publicamente, separadamente
para cada serviço prestado, incluindo os
descontos e abatimentos, bem como as
condições para beneficiar dessas
reduções. O terceiro deve permitir que
potenciais clientes e clientes tenham
acesso a serviços específicos
separadamente;
c) O desempenho das outras atividades do
terceiro não compromete a independência
ou integridade da respetiva avaliação;
d) O terceiro demonstra saúde financeira
suficiente, financiada por capitais
próprios, para continuar a prestar
serviços em continuidade, sem o risco de
que a independência ou integridade de
sua avaliação possam ser
comprometidas;
e) O terceiro, ou qualquer entidade
relacionada na acessão do n.º 9, alínea b),
da Norma Internacional de Contabilidade
24 ("Divulgações de partes
relacionadas") constante do anexo do
Regulamento (CE) n.º 1126/2008[1] da
Comissão não prestará qualquer forma de
consultoria, auditoria ou serviço
equivalente ao interveniente no mercado
financeiro envolvido no desenvolvimento,
comercialização, distribuição ou venda do
produto financeiro em causa;
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f) O terceiro cumpre um código de
conduta de governo das sociedades
reconhecido ou princípios sólidos de
governo das sociedades;
g) Os membros do órgão de
administração, tal como definido no
artigo 4.º, n.º 1, ponto 36 da MiFiDII[2],
do terceiro têm qualificações
profissionais, formação, conhecimentos e
experiência adequados à função do
terceiro e possuem boa reputação e
integridade;
h) O órgão de administração do terceiro
inclui pelo menos um terço, e no mínimo
dois, membros independentes;
i) O terceiro toma todas as medidas
necessárias para garantir que a
verificação da conformidade com os
critérios previstos no artigo 3.º para a
definição das atividades económicas
sustentáveis do ponto de vista ambiental
não seja afetada por quaisquer conflitos
de interesses ou relações comerciais
existentes ou potenciais envolvendo o
terceiro; a sua empresa, empresa-mãe ou
qualquer outra entidade relacionada; os
seus acionistas ou sócios; gestores;
trabalhadores ou qualquer outra pessoa
singular, cujos serviços sejam colocados à
disposição ou sob o controlo do terceiro.
Para tal, o terceiro estabelece, mantém,
executa e documenta um sistema de
controlo interno eficaz para reger a
implementação de políticas e
procedimentos destinados a identificar e
prevenir potenciais conflitos de interesses.
Os conflitos de interesses potenciais ou
existentes que tenham sido identificados
são eliminados ou mitigados e divulgados
sem demora. O terceiro estabelece,
mantém, executa e documenta
procedimentos e processos adequados
para garantir a independência da
avaliação dos critérios para definir as
atividades económicas sustentáveis do
ponto de vista ambiental. O terceiro
monitoriza e revê periodicamente essas
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políticas e procedimentos, a fim de avaliar
a sua eficácia e decidir se é necessário
atualizá-los; e
j) O terceiro pode demonstrar que possui
metodologias, salvaguardas operacionais
e processos internos adequados que lhe
permitem avaliar a conformidade com os
critérios para definir as atividades
económicas sustentáveis do ponto de vista
ambiental.
2. Um terceiro autorizado cumprirá a todo
o momento as condições de autorização
previstas no n.º 1. Um terceiro autorizado
nos termos do n.º 1 deve notificar a
ESMA, sem demora, de quaisquer
alterações substanciais nas informações
fornecidas ao abrigo desse número, ou
quaisquer outras alterações que, com
razoabilidade, se possa considerar que
afetam a avaliação da ESMA.
3. A ESMA cobra taxas ao terceiro
referido no n.º 1, a fim de cobrir as
despesas necessárias relacionadas com a
avaliação dos pedidos de autorização e
com o acompanhamento subsequente do
cumprimento das condições de
autorização estabelecidas no n.º 1.
4. A autorização de um terceiro, de acordo
com o presente artigo, será válida para
todo o território da União.
5. A ESMA retira a autorização sempre
que:
a) O terceiro renuncie expressamente à
autorização;
b) O terceiro obteve a autorização
recorrendo a falsas declarações ou a
qualquer outro meio irregular, ou;
c) A ESMA considere que o terceiro
autorizado deixou de cumprir as
condições de autorização previstas no n.º
1.
6. A ESMA elabora projetos de normas
técnicas de regulamentação que
especifiquem as informações a prestar no
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pedido de autorização de terceiros, nos
termos do n.º 1. A ESMA apresenta à
Comissão esses projetos de normas
técnicas de regulamentação até [12 meses
após a data de entrada em vigor do
presente regulamento].
7. A Comissão adota um regulamento
relativo a taxas. Esse regulamento
determina, em especial, o tipo de taxas e
os atos pelos quais são devidas, o seu
montante e as modalidades de pagamento.
O montante de uma taxa cobrada a um
terceiro deve cobrir todos os custos
administrativos e ser proporcional ao
volume de negócios do terceiro.
8. A Comissão fica habilitada a completar
o presente regulamento adotando as
normas técnicas de regulamentação a que
se refere o presente número, nos termos
dos artigos 10.º a 14.º do
Regulamento (UE) n.º 1095/2010. [1]
Regulamento (CE) n.º 1126/2008 a
Comissão de 3 de novembro de 2008 que
adota determinadas normas
internacionais de contabilidade nos
termos do Regulamento (CE) n.º
1606/2002 do Parlamento Europeu e do
Conselho (JO L 320 de 29.11.2008, p. 1).
[2] Diretiva 2014/65/UE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 15 de maio de
2014, relativa aos mercados de
instrumentos financeiros e que altera a
Diretiva 2002/92/CE e a Diretiva
2011/61/UE (JO L173 de 12.6.2014, p.
349–496).
Or. en
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