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Amendamentul  124 

Fulvio Martusciello 

 

Propunere de regulament 

Titlul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Propunere de 

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 

EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI 

privind instituirea unui cadru care să 

faciliteze investițiile durabile 

(Text cu relevanță pentru SEE) 

Propunere de 

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 

EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI 

privind instituirea unui cadru care să 

faciliteze finanțele durabile 

(Text cu relevanță pentru SEE) 

Or. en 

 

Amendamentul  125 

Mireille D'Ornano 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Articolul 3 alineatul (3) din Tratatul 

privind Uniunea Europeană are drept 

obiectiv instituirea unei piețe interne care 

să acționeze pentru dezvoltarea durabilă a 

Europei și să fie întemeiată, printre altele, 

pe o creștere economică echilibrată și pe un 

nivel înalt de protecție și de îmbunătățire a 

calității mediului. 

(1) Articolul 3 alineatul (3) din Tratatul 

privind Uniunea Europeană are drept 

obiectiv instituirea unei piețe interne care 

să acționeze pentru dezvoltarea durabilă a 

Europei și să fie întemeiată, printre altele, 

pe o creștere economică echilibrată și pe un 

nivel înalt de protecție și de îmbunătățire a 

calității mediului. Rezultatele obținute atât 

din punct de vedere al creșterii 

economice, cât și al protecției mediului 

sunt foarte îndepărtate de obiectivele 

menționate aici. 

Or. fr 

 

Amendamentul  126 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 
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Considerentul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Articolul 3 alineatul (3) din Tratatul 

privind Uniunea Europeană are drept 

obiectiv instituirea unei piețe interne care 

să acționeze pentru dezvoltarea durabilă a 

Europei și să fie întemeiată, printre altele, 

pe o creștere economică echilibrată și pe un 

nivel înalt de protecție și de îmbunătățire a 

calității mediului. 

(1) Articolul 3 alineatul (3) din Tratatul 

privind Uniunea Europeană are drept 

obiectiv instituirea unei piețe interne care 

să acționeze pentru dezvoltarea durabilă a 

Europei și să fie întemeiată, printre altele, 

pe o creștere economică echilibrată, pe 

progresul social și pe un nivel înalt de 

protecție și de îmbunătățire a calității 

mediului. 

Or. en 

 

Amendamentul  127 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 3 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3a) În noiembrie 2017, Parlamentul 

European, Consiliul și Comisia au 

proclamat și au semnat Pilonul european 

al drepturilor sociale, în favoarea unei 

Europe care să abordeze șomajul, sărăcia 

și discriminarea, oferindu-le șanse egale 

celor tineri și vulnerabili. O punere în 

aplicare cuprinzătoare și profundă a 

pilonului poate fi facilitată prin 

asigurarea concordanței dintre fluxurile 

financiare și un astfel de itinerar. 

Or. en 

 

Amendamentul  128 

Mireille D'Ornano 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 4 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Durabilitatea și tranziția către o 

economie cu emisii scăzute de dioxid de 

carbon și rezilientă la schimbările 

climatice, mai eficientă din punctul de 

vedere al utilizării resurselor și circulară 

sunt esențiale pentru asigurarea 

competitivității pe termen lung a economiei 

Uniunii. Durabilitatea constituie de multă 

vreme nucleul proiectului Uniunii 

Europene, iar tratatele recunosc 

dimensiunea socială și cea de mediu a 

acesteia. 

(4) Durabilitatea și tranziția către o 

economie cu emisii scăzute de dioxid de 

carbon și rezilientă la schimbările 

climatice, mai eficientă din punctul de 

vedere al utilizării resurselor și circulară 

sunt esențiale pentru asigurarea 

competitivității pe termen lung a economiei 

Uniunii. Durabilitatea constituie de multă 

vreme nucleul proiectului Uniunii 

Europene, iar tratatele recunosc 

dimensiunea socială și cea de mediu a 

acesteia, dar rămâne în continuare o 

utopie atât timp cât rezultatele sunt 

dezamăgitoare din punct de vedere social 

și al mediului. 

Or. fr 

 

Amendamentul  129 

Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 4 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4a) Grupul la nivel înalt privind 

investițiile în infrastructura socială în 

Europa a publicat în ianuarie 2018 un 

raport în care estimează decalajul minim 

în ceea ce privește investițiile în 

infrastructura socială din UE la 100-150 

de miliarde de euro pe an și decalajul 

total la peste 1 500 de miliarde de euro în 

perioada 2018-2030. 

Or. en 

 

Amendamentul  130 

Luke Ming Flanagan 

 

Propunere de regulament 



 

PE632.153v01-00 6/180 AM\1172566RO.docx 

RO 

Considerentul 4 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4a) Principalele acorduri comerciale, 

precum TTIP, CETA, JEFTA etc. și 

creșterea tranzitului în masă de produse, 

datorată acestor acorduri, pot avea un 

impact negativ major asupra mediului 

înconjurător; 

Or. en 

 

Amendamentul  131 

Stefan Gehrold 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 5 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) În decembrie 2016, Comisia a 

însărcinat un grup de experți la nivel înalt 

să elaboreze o strategie globală și 

cuprinzătoare a Uniunii cu privire la 

finanțele durabile. Raportul Grupului de 

experți la nivel înalt, publicat la 31 ianuarie 

201824, solicită crearea, la nivelul Uniunii, 

a unui sistem de clasificare solid din punct 

de vedere tehnic pentru a se stabili cu 

claritate ce activități sunt „verzi” sau 

„durabile”, începând cu atenuarea 

schimbărilor climatice. 

(5) În decembrie 2016, Comisia a 

însărcinat un grup de experți la nivel înalt 

să elaboreze o strategie globală și 

cuprinzătoare a Uniunii cu privire la 

finanțele durabile. Raportul Grupului de 

experți la nivel înalt, publicat la 31 ianuarie 

201824, solicită crearea, la nivelul Uniunii, 

a unui sistem de clasificare solid din punct 

de vedere tehnic pentru a se stabili cu 

claritate ce activități sunt „verzi” sau 

„durabile”, începând cu reducerea 

influenței factorilor umani asupra 
schimbărilor climatice. 

_________________ _________________ 

24 Raportul final al Grupului de experți la 

nivel înalt al UE privind finanțarea 

durabilă, disponibil la adresa:  

24 Raportul final al Grupului de experți la 

nivel înalt al UE privind finanțarea 

durabilă, disponibil la adresa: 

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

131-sustainable-finance-final-report_en.pdf 

Or. de 
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Amendamentul  132 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) În martie 2018, Comisia și-a 

publicat planul de acțiune „Finanțarea 

creșterii durabile”25, care stabilește o 

strategie ambițioasă și cuprinzătoare 

privind finanțarea durabilă. Unul dintre 

obiectivele stabilite în acest plan de acțiune 

este reorientarea fluxurilor de capital către 

investiții durabile pentru a realiza o 

creștere durabilă și favorabilă incluziunii. 

Instituirea unui sistem de clasificare 

unificat pentru activitățile durabile este cea 

mai importantă și urgentă acțiune 

prevăzută în planul de acțiune. Planul de 

acțiune recunoaște că canalizarea fluxurilor 

de capital către activitățile mai durabile 

trebuie să se bazeze pe o înțelegere comună 

a semnificației calificativului „durabil”. 

Ca un prim pas, elaborarea unor orientări 

clare cu privire la activitățile despre care se 

consideră că ar contribui la obiectivele de 

mediu ar trebui să favorizeze informarea 

investitorilor în ceea ce privește investițiile 

care finanțează activitățile economice 

durabile din punctul de vedere al mediului. 

Orientări suplimentare privind activitățile 

care contribuie la alte obiective în materie 

de durabilitate, inclusiv la obiective 

sociale, pot fi elaborate într-o etapă 

ulterioară. 

(6) În martie 2018, Comisia și-a 

publicat planul de acțiune „Finanțarea 

creșterii durabile”25, care stabilește o 

strategie ambițioasă și cuprinzătoare 

privind finanțarea durabilă. Unul dintre 

obiectivele stabilite în acest plan de acțiune 

este reorientarea fluxurilor de capital către 

investiții durabile pentru a realiza o 

creștere durabilă și favorabilă incluziunii. 

Instituirea unui sistem de clasificare 

unificat pentru activitățile durabile și a 

unor indicatori pentru identificarea 

gradului de durabilitate al activităților 
este cea mai importantă și urgentă acțiune 

prevăzută în planul de acțiune. Planul de 

acțiune recunoaște că canalizarea fluxurilor 

de capital către activitățile mai durabile 

trebuie să se bazeze pe o înțelegere 

comună, holistică a impactului 

activităților economice și investițiilor 

asupra durabilității. Ca un prim pas, 

elaborarea unor orientări clare cu privire la 

activitățile despre care se consideră că ar 

contribui la obiectivele de mediu ar trebui 

să favorizeze informarea investitorilor în 

ceea ce privește investițiile care finanțează 

activitățile economice durabile din punctul 

de vedere al mediului. În paralel, sunt 

elaborate orientări suplimentare privind 

activitățile care contribuie la obiective 

sociale, recunoscând că obiectivele de 

dezvoltare durabilă (ODD) ale ONU 

acoperă toți cei trei piloni ai durabilității: 

pilonul de mediu, pilonul social și pilonul 

economic/de guvernanță. Aceasta reflectă 

și concluziile Consiliului European din 

20 iunie 2017, care au confirmat 

angajamentul Uniunii și al statelor 

membre față de punerea în aplicare a 

Agendei 2030 în mod complet, coerent, 
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cuprinzător, integrat și eficient. 

_________________ _________________ 

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

Or. en 

Justificare 

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. 

. 

 

Amendamentul  133 

Elena Gentile 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) În martie 2018, Comisia și-a 

publicat planul de acțiune „Finanțarea 

creșterii durabile”25, care stabilește o 

strategie ambițioasă și cuprinzătoare 

privind finanțarea durabilă. Unul dintre 

obiectivele stabilite în acest plan de acțiune 

este reorientarea fluxurilor de capital către 

investiții durabile pentru a realiza o 

creștere durabilă și favorabilă incluziunii. 

Instituirea unui sistem de clasificare 

unificat pentru activitățile durabile este cea 

mai importantă și urgentă acțiune 

prevăzută în planul de acțiune. Planul de 

acțiune recunoaște că canalizarea fluxurilor 

de capital către activitățile mai durabile 

trebuie să se bazeze pe o înțelegere comună 

a semnificației calificativului „durabil”. 

Ca un prim pas, elaborarea unor orientări 

(6) În martie 2018, Comisia și-a 

publicat planul de acțiune „Finanțarea 

creșterii durabile”25, care stabilește o 

strategie ambițioasă și cuprinzătoare 

privind finanțarea durabilă. Unul dintre 

obiectivele stabilite în acest plan de acțiune 

este reorientarea fluxurilor de capital către 

investiții durabile pentru a realiza o 

creștere durabilă și favorabilă incluziunii. 

Instituirea unui sistem de clasificare 

unificat și a unor indicatori pentru 

identificarea activităților durabile este cea 

mai importantă și urgentă acțiune 

prevăzută în planul de acțiune. Planul de 

acțiune recunoaște că canalizarea fluxurilor 

de capital către activitățile mai durabile 

trebuie să se bazeze pe o înțelegere 

comună, holistică a impactului 
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clare cu privire la activitățile despre care se 

consideră că ar contribui la obiectivele de 

mediu ar trebui să favorizeze informarea 

investitorilor în ceea ce privește investițiile 

care finanțează activitățile economice 

durabile din punctul de vedere al 

mediului. Orientări suplimentare privind 

activitățile care contribuie la alte obiective 

în materie de durabilitate, inclusiv la 

obiective sociale, pot fi elaborate într-o 

etapă ulterioară. 

activităților economice și investițiilor 

asupra durabilității ecologice și sociale și 

a eficienței resurselor. Ca un prim pas, 

elaborarea unor orientări clare cu privire la 

activitățile despre care se consideră că ar 

contribui la obiectivele de mediu ar trebui 

să favorizeze informarea investitorilor în 

ceea ce privește investițiile care finanțează 

activitățile economice durabile. Orientări 

suplimentare privind activitățile care 

contribuie la alte obiective în materie de 

durabilitate, inclusiv la obiective sociale, 

pot fi elaborate într-o etapă ulterioară. 

_________________ _________________ 

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

Or. en 

 

Amendamentul  134 

Anne Sander 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) În martie 2018, Comisia și-a 

publicat planul de acțiune „Finanțarea 

creșterii durabile”25, care stabilește o 

strategie ambițioasă și cuprinzătoare 

privind finanțarea durabilă. Unul dintre 

obiectivele stabilite în acest plan de acțiune 

este reorientarea fluxurilor de capital către 

investiții durabile pentru a realiza o 

creștere durabilă și favorabilă incluziunii. 

Instituirea unui sistem de clasificare 

unificat pentru activitățile durabile este cea 

mai importantă și urgentă acțiune 

prevăzută în planul de acțiune. Planul de 

acțiune recunoaște că canalizarea fluxurilor 

de capital către activitățile mai durabile 

trebuie să se bazeze pe o înțelegere comună 

a semnificației calificativului „durabil”. Ca 

un prim pas, elaborarea unor orientări clare 

cu privire la activitățile despre care se 

(6) În martie 2018, Comisia și-a 

publicat planul de acțiune „Finanțarea 

creșterii durabile”25, care stabilește o 

strategie ambițioasă și cuprinzătoare 

privind finanțarea durabilă. Unul dintre 

obiectivele stabilite în acest plan de acțiune 

este reorientarea fluxurilor de capital către 

investiții durabile pentru a realiza o 

creștere durabilă și favorabilă incluziunii. 

Instituirea unui sistem de clasificare 

unificat și a unor indicatori pentru 

evaluarea amprentei de carbon a 
activităților durabile este cea mai 

importantă și urgentă acțiune prevăzută în 

planul de acțiune. Planul de acțiune 

recunoaște că canalizarea fluxurilor de 

capital către activitățile mai durabile 

trebuie să se bazeze pe o înțelegere comună 

a semnificației calificativului „durabil”. Ca 
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consideră că ar contribui la obiectivele de 

mediu ar trebui să favorizeze informarea 

investitorilor în ceea ce privește investițiile 

care finanțează activitățile economice 

durabile din punctul de vedere al mediului. 

Orientări suplimentare privind activitățile 

care contribuie la alte obiective în materie 

de durabilitate, inclusiv la obiective 

sociale, pot fi elaborate într-o etapă 

ulterioară. 

un prim pas, elaborarea unor orientări clare 

cu privire la activitățile despre care se 

consideră că ar contribui la obiectivele de 

mediu ar trebui să favorizeze informarea 

investitorilor în ceea ce privește investițiile 

care finanțează activitățile economice 

durabile din punctul de vedere al mediului. 

Orientări suplimentare privind activitățile 

care contribuie la alte obiective în materie 

de durabilitate, inclusiv la obiective 

sociale, pot fi elaborate într-o etapă 

ulterioară. 

_________________ _________________ 

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

Or. en 

 

Amendamentul  135 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) În martie 2018, Comisia și-a 

publicat planul de acțiune „Finanțarea 

creșterii durabile”25, care stabilește o 

strategie ambițioasă și cuprinzătoare 

privind finanțarea durabilă. Unul dintre 

obiectivele stabilite în acest plan de acțiune 

este reorientarea fluxurilor de capital către 

investiții durabile pentru a realiza o 

creștere durabilă și favorabilă incluziunii. 

Instituirea unui sistem de clasificare 

unificat pentru activitățile durabile este cea 

mai importantă și urgentă acțiune 

prevăzută în planul de acțiune. Planul de 

acțiune recunoaște că canalizarea fluxurilor 

de capital către activitățile mai durabile 

trebuie să se bazeze pe o înțelegere comună 

a semnificației calificativului „durabil”. Ca 

un prim pas, elaborarea unor orientări clare 

cu privire la activitățile despre care se 

consideră că ar contribui la obiectivele de 

(6) În martie 2018, Comisia și-a 

publicat planul de acțiune „Finanțarea 

creșterii durabile”25, care stabilește o 

strategie ambițioasă și cuprinzătoare 

privind finanțarea durabilă. Unul dintre 

obiectivele stabilite în acest plan de acțiune 

este reorientarea fluxurilor de capital către 

investiții durabile pentru a realiza o 

creștere durabilă și favorabilă incluziunii. 

Instituirea unui sistem de clasificare 

unificat pentru activitățile durabile este cea 

mai importantă și urgentă acțiune 

prevăzută în planul de acțiune. Planul de 

acțiune recunoaște că canalizarea fluxurilor 

de capital către activitățile mai durabile 

trebuie să se bazeze pe o înțelegere comună 

a semnificației calificativului „durabil”. Ca 

un prim pas, elaborarea unor orientări clare 

cu privire la activitățile despre care se 

consideră că ar contribui la obiectivele de 
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mediu ar trebui să favorizeze informarea 

investitorilor în ceea ce privește investițiile 

care finanțează activitățile economice 

durabile din punctul de vedere al mediului. 

Orientări suplimentare privind activitățile 

care contribuie la alte obiective în materie 

de durabilitate, inclusiv la obiective 

sociale, pot fi elaborate într-o etapă 

ulterioară. 

mediu ar trebui să favorizeze informarea 

investitorilor în ceea ce privește investițiile 

care finanțează activitățile economice 

durabile din punctul de vedere al mediului. 

Orientări suplimentare privind activitățile 

care contribuie la alte obiective în materie 

de durabilitate, inclusiv la obiective sociale 

și de guvernanță, ar trebui să fie elaborate 

curând după aceea, într-o etapă ulterioară. 

_________________ _________________ 

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

Or. en 

 

Amendamentul  136 

Paul Tang, Pervenche Berès 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) În martie 2018, Comisia și-a 

publicat planul de acțiune „Finanțarea 

creșterii durabile”25, care stabilește o 

strategie ambițioasă și cuprinzătoare 

privind finanțarea durabilă. Unul dintre 

obiectivele stabilite în acest plan de acțiune 

este reorientarea fluxurilor de capital către 

investiții durabile pentru a realiza o 

creștere durabilă și favorabilă incluziunii. 

Instituirea unui sistem de clasificare 

unificat pentru activitățile durabile este cea 

mai importantă și urgentă acțiune 

prevăzută în planul de acțiune. Planul de 

acțiune recunoaște că canalizarea fluxurilor 

de capital către activitățile mai durabile 

trebuie să se bazeze pe o înțelegere comună 

a semnificației calificativului „durabil”. Ca 

un prim pas, elaborarea unor orientări clare 

cu privire la activitățile despre care se 

consideră că ar contribui la obiectivele de 

mediu ar trebui să favorizeze informarea 

investitorilor în ceea ce privește investițiile 

care finanțează activitățile economice 

(6) În martie 2018, Comisia și-a 

publicat planul de acțiune „Finanțarea 

creșterii durabile”25, care stabilește o 

strategie ambițioasă și cuprinzătoare 

privind finanțarea durabilă. Unul dintre 

obiectivele stabilite în acest plan de acțiune 

este reorientarea fluxurilor de capital către 

investiții durabile pentru a realiza o 

creștere durabilă și favorabilă incluziunii. 

Instituirea unui sistem de clasificare 

unificat pentru activitățile durabile este cea 

mai importantă și urgentă acțiune 

prevăzută în planul de acțiune. Planul de 

acțiune recunoaște că canalizarea fluxurilor 

de capital către activitățile mai durabile 

trebuie să se bazeze pe o înțelegere comună 

a semnificației calificativului „durabil”. Ca 

un prim pas, elaborarea unor orientări clare 

cu privire la activitățile despre care se 

consideră că ar contribui la obiectivele de 

mediu ar trebui să favorizeze informarea 

investitorilor în ceea ce privește investițiile 

care finanțează activitățile economice 
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durabile din punctul de vedere al mediului. 

Orientări suplimentare privind activitățile 

care contribuie la alte obiective în materie 

de durabilitate, inclusiv la obiective 

sociale, pot fi elaborate într-o etapă 

ulterioară. 

durabile din punctul de vedere al mediului. 

Orientări suplimentare privind activitățile 

care contribuie la alte obiective în materie 

de durabilitate, inclusiv la obiective 

sociale, ar trebui să fie elaborate în 

paralel. 

_________________ _________________ 

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

Or. en 

 

Amendamentul  137 

Mireille D'Ornano 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) În martie 2018, Comisia și-a 

publicat planul de acțiune „Finanțarea 

creșterii durabile”25, care stabilește o 

strategie ambițioasă și cuprinzătoare 

privind finanțarea durabilă. Unul dintre 

obiectivele stabilite în acest plan de acțiune 

este reorientarea fluxurilor de capital către 

investiții durabile pentru a realiza o 

creștere durabilă și favorabilă incluziunii. 

Instituirea unui sistem de clasificare 

unificat pentru activitățile durabile este cea 

mai importantă și urgentă acțiune 

prevăzută în planul de acțiune. Planul de 

acțiune recunoaște că canalizarea fluxurilor 

de capital către activitățile mai durabile 

trebuie să se bazeze pe o înțelegere comună 

a semnificației calificativului „durabil”. Ca 

un prim pas, elaborarea unor orientări clare 

cu privire la activitățile despre care se 

consideră că ar contribui la obiectivele de 

mediu ar trebui să favorizeze informarea 

investitorilor în ceea ce privește investițiile 

care finanțează activitățile economice 

durabile din punctul de vedere al mediului. 

Orientări suplimentare privind activitățile 

care contribuie la alte obiective în materie 

(6) În martie 2018, Comisia și-a 

publicat planul de acțiune „Finanțarea 

creșterii durabile”25, care stabilește o 

strategie privind finanțarea durabilă. Unul 

dintre obiectivele stabilite în acest plan de 

acțiune este reorientarea fluxurilor de 

capital către investiții durabile pentru a 

realiza o creștere durabilă și favorabilă 

incluziunii. Instituirea unui sistem de 

clasificare unificat pentru activitățile 

durabile este cea mai importantă și urgentă 

acțiune prevăzută în planul de acțiune. 

Planul de acțiune recunoaște că canalizarea 

fluxurilor de capital către activitățile mai 

durabile trebuie să se bazeze pe o 

înțelegere comună a semnificației 

calificativului „durabil”. Ca un prim pas, 

elaborarea unor orientări clare cu privire la 

activitățile despre care se consideră că ar 

contribui la obiectivele de mediu ar trebui 

să favorizeze informarea investitorilor în 

ceea ce privește investițiile care finanțează 

activitățile economice durabile din punctul 

de vedere al mediului. Orientări 

suplimentare privind activitățile care 

contribuie la alte obiective în materie de 
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de durabilitate, inclusiv la obiective 

sociale, pot fi elaborate într-o etapă 

ulterioară. 

durabilitate, inclusiv la obiective sociale, 

pot fi elaborate într-o etapă ulterioară. 

_________________ _________________ 

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

Or. fr 

 

Amendamentul  138 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 7 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (7a) Raportul Parlamentului European 

din 29 mai 2018 privind finanțarea 

durabilă stabilește elemente esențiale 

privind indicatorii de durabilitate și 

taxonomia, ca stimulent pentru investițiile 

durabile. Ar trebui asigurată consecvența 

la nivelul legislației relevante. 

Or. en 

 

Amendamentul  139 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 7 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (7b) Ar trebui să fie subliniată 

importanța menținerii unui echilibru între 

dimensiunile ecologică, socială și de 

guvernanță (ESG) ale finanțării și 

investițiilor durabile, punând în aplicare o 

creștere durabilă sensibilă la aspecte 

legate de mediul înconjurător și 

favorabilă incluziunii sociale. 
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Or. en 

 

Amendamentul  140 

Fulvio Martusciello 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 8 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (8a) Dată fiind amploarea provocării, 

întregul sistem financiar și economia 

trebuie să se încadreze treptat pe o 

traiectorie care să asigure funcționarea 

lor durabilă. În acest scop, finanțarea 

sustenabilă trebuie să fie generalizată și 

trebuie să se țină seama de impactul 

produselor și serviciilor financiare 

comercializate drept durabile în ceea ce 

privește sustenabilitatea. 

Or. en 

 

Amendamentul  141 

Kay Swinburne 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 8 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (8a) Dată fiind amploarea provocării, 

care implică încadrarea întregului sistem 

financiar și a economiei pe o traiectorie 

care să asigure funcționarea lor durabilă, 

va fi nevoie de o deplasare graduală și de 

o tranziție progresivă de-a lungul 

timpului. 

Or. en 

 

Amendamentul  142 

Costas Mavrides 
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Propunere de regulament 

Considerentul 8 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (8a) Dată fiind amploarea provocării, 

întregul sistem financiar trebuie să fie 

regândit gradual, astfel încât să sprijine 

funcționarea durabilă a economiei. 

Or. en 

 

Amendamentul  143 

Miguel Viegas 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 9 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Oferirea de produse financiare 

care urmăresc obiective durabile din 

punctul de vedere al mediului reprezintă o 

modalitate eficientă de a orienta 

investițiile private înspre activități 

durabile. Cerințele naționale pentru 

comercializarea produselor financiare și a 

obligațiunilor corporative ca fiind 

investiții durabile, în special cerințele 

prevăzute pentru a permite actorilor 

relevanți de pe piață să utilizeze o etichetă 

națională, urmăresc să consolideze 

încrederea investitorilor, să creeze 

vizibilitate și să abordeze preocupările 

legate „greenwashing”. Fenomenul de 

„greenwashing” se referă la practica de a 

obține un avantaj concurențial neloial 

prin prezentarea unui produs financiar, 

prin intermediul marketingului, ca produs 

ecologic, deși, de fapt, acesta nu 

îndeplinește standardele de mediu de 

bază. În prezent, puține state membre au 

instituit sisteme de etichetare. Acestea se 

bazează pe diferite taxonomii care 

clasifică activitățile economice durabile 

(9) Rezultatele anunțate recent în 

cadrul celei de a 24-a conferințe a ONU 

privind clima, care a avut loc în Polonia 

(COP24), demonstrează eșecul tuturor 

instrumentelor de piață puse în practică 

până în prezent pentru a rezolva această 

urgență de natură climatică. În acest 

sens, este necesar să se renunțe la toate 

orientările care au dominat politicile în 

domeniul mediului până în prezent. În 

practică, este nevoie de o abordare în 

materie de reglementare coerentă și 

bazată pe necesitatea de a garanta 

controlul public asupra unor sectoare 

strategice precum energia, sectorul 

bancar și transporturile. În absența 

acestor premise, este evident că nu se va 

reuși niciodată reducerea emisiilor de 

CO2 într-o măsură suficientă pentru a 

atinge neutralitatea emisiilor de dioxid de 

carbon care este indispensabilă pentru 

supraviețuirea planetei noastre. 
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din punctul de vedere al mediului. Având 

în vedere angajamentele politice asumate 

în cadrul Acordului de la Paris și la 

nivelul Uniunii, este posibil ca din ce în ce 

mai multe state membre să instituie 

sisteme de etichetare sau alte cerințe 

pentru actorii de pe piață în ceea ce 

privește produsele financiare sau 

obligațiunile corporative comercializate 

ca fiind durabile din punctul de vedere al 

mediului. În acest sens, statele membre ar 

utiliza propriile taxonomii naționale 

pentru a stabili ce investiții se califică 

drept durabile. În cazul în care astfel de 

cerințe naționale se bazează pe criterii 

diferite pentru a identifica activitățile 

economice care pot fi calificate drept 

durabile din punctul de vedere al 

mediului, investitorii vor fi descurajați să 

investească în afara granițelor, din cauza 

dificultăților legate de compararea 

diferitelor oportunități de investiții. În 

plus, operatorii economici care doresc să 

atragă investiții din întreaga Uniune ar 

trebui să îndeplinească criterii diferite, în 

diversele state membre, pentru ca 

activitățile lor să se califice drept durabile 

din punctul de vedere al mediului în 

scopul diferitelor etichete. Lipsa unor 

criterii uniforme va contribui astfel la 

creșterea costurilor și va crea un factor 

puternic de descurajare pentru operatorii 

economici, reprezentând un obstacol în 

calea accesului investițiilor durabile la 

piețele de capital transfrontaliere. Se 

preconizează că vor crește în continuare 

obstacolele în calea accesului la piețele de 

capital transfrontaliere în scopul 

strângerii de fonduri pentru proiecte 

durabile. Ar trebui, prin urmare, ca 

criteriile aplicate pentru a stabili dacă o 

activitate economică este durabilă din 

punctul de vedere al mediului să fie 

armonizate la nivelul Uniunii, pentru a 

elimina obstacolele din calea funcționării 

pieței interne și a preveni apariția viitoare 

a acestora. În contextul unui astfel de 

armonizări, operatorilor economici le va 
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fi mai ușor să colecteze fonduri la nivel 

transfrontalier pentru activități lor verzi, 

întrucât activitățile economice ale 

acestora pot fi comparate prin raportarea 

la criterii uniforme în vederea selectării 

ca active-suport pentru investițiile 

durabile din punctul de vedere al 

mediului. Această situație va facilita, prin 

urmare, atragerea de investiții la nivel 

transfrontalier în cadrul Uniunii. 

Or. pt 

Amendamentul  144 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 9 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Oferirea de produse financiare care 

urmăresc obiective durabile din punctul de 

vedere al mediului reprezintă o modalitate 

eficientă de a orienta investițiile private 

înspre activități durabile. Cerințele 

naționale pentru comercializarea 

produselor financiare și a obligațiunilor 

corporative ca fiind investiții durabile, în 

special cerințele prevăzute pentru a permite 

actorilor relevanți de pe piață să utilizeze o 

etichetă națională, urmăresc să consolideze 

încrederea investitorilor, să creeze 

vizibilitate și să abordeze preocupările 

legate „greenwashing”. Fenomenul de 

„greenwashing” se referă la practica de a 

obține un avantaj concurențial neloial 

prin prezentarea unui produs financiar, 

prin intermediul marketingului, ca produs 

ecologic, deși, de fapt, acesta nu 

îndeplinește standardele de mediu de 

bază. În prezent, puține state membre au 

instituit sisteme de etichetare. Acestea se 

bazează pe diferite taxonomii care clasifică 

activitățile economice durabile din punctul 

de vedere al mediului. Având în vedere 

angajamentele politice asumate în cadrul 

Acordului de la Paris și la nivelul 

(9) Oferirea de produse financiare care 

urmăresc obiective durabile din punctul de 

vedere al mediului și al economiei 

reprezintă o modalitate eficientă de a 

orienta gradual investițiile private înspre 

activități durabile. Cerințele naționale 

pentru comercializarea produselor 

financiare și a obligațiunilor corporative ca 

fiind investiții durabile, în special cerințele 

prevăzute pentru a permite actorilor 

relevanți de pe piață să utilizeze o etichetă 

națională, urmăresc să consolideze 

încrederea investitorilor, să creeze 

vizibilitate și să abordeze preocupările 

legate de „greenwashing”. În prezent, 

puține state membre au instituit sisteme de 

etichetare. Acestea se bazează pe diferite 

taxonomii care clasifică activitățile 

economice durabile din punctul de vedere 

al mediului. În cazul în care astfel de 

cerințe naționale se bazează pe criterii 

diferite pentru a identifica activitățile 

economice care pot fi calificate drept 

durabile din punctul de vedere al mediului, 

investitorii vor fi descurajați să investească 

în afara granițelor, din cauza dificultăților 

legate de compararea diferitelor 
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Uniunii, este posibil ca din ce în ce mai 

multe state membre să instituie sisteme de 

etichetare sau alte cerințe pentru actorii 

de pe piață în ceea ce privește produsele 

financiare sau obligațiunile corporative 

comercializate ca fiind durabile din 

punctul de vedere al mediului. În acest 

sens, statele membre ar utiliza propriile 

taxonomii naționale pentru a stabili ce 

investiții se califică drept durabile. În 

cazul în care astfel de cerințe naționale se 

bazează pe criterii diferite pentru a 

identifica activitățile economice care pot fi 

calificate drept durabile din punctul de 

vedere al mediului, investitorii vor fi 

descurajați să investească în afara 

granițelor, din cauza dificultăților legate de 

compararea diferitelor oportunități de 

investiții. În plus, operatorii economici care 

doresc să atragă investiții din întreaga 

Uniune ar trebui să îndeplinească criterii 

diferite, în diversele state membre, pentru 

ca activitățile lor să se califice drept 

durabile din punctul de vedere al mediului 

în scopul diferitelor etichete. Lipsa unor 

criterii uniforme va contribui astfel la 

creșterea costurilor și va crea un factor 

puternic de descurajare pentru operatorii 

economici, reprezentând un obstacol în 

calea accesului investițiilor durabile la 

piețele de capital transfrontaliere. Se 

preconizează că vor crește în continuare 

obstacolele în calea accesului la piețele de 

capital transfrontaliere în scopul strângerii 

de fonduri pentru proiecte durabile. Ar 

trebui, prin urmare, ca criteriile aplicate 

pentru a stabili dacă o activitate economică 

este durabilă din punctul de vedere al 

mediului să fie armonizate la nivelul 

Uniunii, pentru a elimina obstacolele din 

calea funcționării pieței interne și a preveni 

apariția viitoare a acestora. În contextul 

unui astfel de armonizări, operatorilor 

economici le va fi mai ușor să colecteze 

fonduri la nivel transfrontalier pentru 

activități lor verzi, întrucât activitățile 

economice ale acestora pot fi comparate 

prin raportarea la criterii uniforme în 

oportunități de investiții. În plus, operatorii 

economici care doresc să atragă investiții 

din întreaga Uniune ar trebui să 

îndeplinească criterii diferite, în diversele 

state membre, pentru ca activitățile lor să 

se califice drept durabile din punctul de 

vedere al mediului în scopul diferitelor 

etichete. Lipsa unor criterii uniforme va 

contribui astfel la creșterea costurilor și va 

crea un factor puternic de descurajare 

pentru operatorii economici, reprezentând 

un obstacol în calea accesului investițiilor 

durabile la piețele de capital 

transfrontaliere. Se preconizează că vor 

crește în continuare obstacolele în calea 

accesului la piețele de capital 

transfrontaliere în scopul strângerii de 

fonduri pentru proiecte durabile. Ar trebui, 

prin urmare, ca criteriile aplicate pentru a 

stabili dacă o activitate economică este 

durabilă din punctul de vedere al mediului 

și al economiei să fie armonizate gradual 

la nivelul Uniunii, pentru a elimina 

obstacolele din calea funcționării pieței 

interne și a preveni apariția viitoare a 

acestora. În contextul unui astfel de 

armonizări, operatorilor economici le va fi 

mai ușor să colecteze fonduri la nivel 

transfrontalier pentru activități lor verzi, 

întrucât activitățile economice ale acestora 

pot fi comparate prin raportarea la criterii 

uniforme în vederea selectării ca active-

suport pentru investițiile durabile din 

punctul de vedere al mediului. Această 

situație va facilita, prin urmare, atragerea 

de investiții la nivel transfrontalier în 

cadrul Uniunii. 
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vederea selectării ca active-suport pentru 

investițiile durabile din punctul de vedere 

al mediului. Această situație va facilita, 

prin urmare, atragerea de investiții la nivel 

transfrontalier în cadrul Uniunii. 

Or. en 

 

Amendamentul  145 

Elena Gentile 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 9 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Oferirea de produse financiare care 

urmăresc obiective durabile din punctul de 

vedere al mediului reprezintă o modalitate 

eficientă de a orienta investițiile private 

înspre activități durabile. Cerințele 

naționale pentru comercializarea 

produselor financiare și a obligațiunilor 

corporative ca fiind investiții durabile, în 

special cerințele prevăzute pentru a permite 

actorilor relevanți de pe piață să utilizeze o 

etichetă națională, urmăresc să consolideze 

încrederea investitorilor, să creeze 

vizibilitate și să abordeze preocupările 

legate „greenwashing”. Fenomenul de 

„greenwashing” se referă la practica de a 

obține un avantaj concurențial neloial prin 

prezentarea unui produs financiar, prin 

intermediul marketingului, ca produs 

ecologic, deși, de fapt, acesta nu 

îndeplinește standardele de mediu de bază. 

În prezent, puține state membre au instituit 

sisteme de etichetare. Acestea se bazează 

pe diferite taxonomii care clasifică 

activitățile economice durabile din punctul 

de vedere al mediului. Având în vedere 

angajamentele politice asumate în cadrul 

Acordului de la Paris și la nivelul Uniunii, 

este posibil ca din ce în ce mai multe state 

membre să instituie sisteme de etichetare 

sau alte cerințe pentru actorii de pe piață în 

(9) Oferirea de produse și servicii 

financiare care urmăresc obiective durabile 

din punctul de vedere al mediului 

reprezintă o modalitate eficientă de a 

orienta și canaliza gradual investițiile 

private înspre activități durabile. Cerințele 

naționale pentru comercializarea 

produselor financiare și a obligațiunilor 

corporative ca fiind investiții durabile, în 

special cerințele prevăzute pentru a permite 

actorilor relevanți de pe piață să utilizeze o 

etichetă națională, urmăresc să consolideze 

încrederea investitorilor, să creeze 

vizibilitate și să abordeze preocupările 

legate de „greenwashing”. Fenomenul de 

„greenwashing” se referă la practica de a 

obține un avantaj concurențial neloial prin 

prezentarea unui produs financiar, prin 

intermediul marketingului, ca produs 

ecologic, deși, de fapt, acesta nu 

îndeplinește standardele de mediu de bază. 

În prezent, puține state membre au instituit 

sisteme de etichetare. Acestea se bazează 

pe diferite taxonomii care clasifică 

activitățile economice durabile din punctul 

de vedere al mediului. Având în vedere 

angajamentele politice asumate în cadrul 

Acordului de la Paris și la nivelul Uniunii, 

este posibil ca din ce în ce mai multe state 

membre să instituie sisteme de etichetare 
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ceea ce privește produsele financiare sau 

obligațiunile corporative comercializate ca 

fiind durabile din punctul de vedere al 

mediului. În acest sens, statele membre ar 

utiliza propriile taxonomii naționale pentru 

a stabili ce investiții se califică drept 

durabile. În cazul în care astfel de cerințe 

naționale se bazează pe criterii diferite 

pentru a identifica activitățile economice 

care pot fi calificate drept durabile din 

punctul de vedere al mediului, investitorii 

vor fi descurajați să investească în afara 

granițelor, din cauza dificultăților legate de 

compararea diferitelor oportunități de 

investiții. În plus, operatorii economici care 

doresc să atragă investiții din întreaga 

Uniune ar trebui să îndeplinească criterii 

diferite, în diversele state membre, pentru 

ca activitățile lor să se califice drept 

durabile din punctul de vedere al mediului 

în scopul diferitelor etichete. Lipsa unor 

criterii uniforme va contribui astfel la 

creșterea costurilor și va crea un factor 

puternic de descurajare pentru operatorii 

economici, reprezentând un obstacol în 

calea accesului investițiilor durabile la 

piețele de capital transfrontaliere. Se 

preconizează că vor crește în continuare 

obstacolele în calea accesului la piețele de 

capital transfrontaliere în scopul strângerii 

de fonduri pentru proiecte durabile. Ar 

trebui, prin urmare, ca criteriile aplicate 

pentru a stabili dacă o activitate economică 

este durabilă din punctul de vedere al 

mediului să fie armonizate la nivelul 

Uniunii, pentru a elimina obstacolele din 

calea funcționării pieței interne și a preveni 

apariția viitoare a acestora. În contextul 

unui astfel de armonizări, operatorilor 

economici le va fi mai ușor să colecteze 

fonduri la nivel transfrontalier pentru 

activități lor verzi, întrucât activitățile 

economice ale acestora pot fi comparate 

prin raportarea la criterii uniforme în 

vederea selectării ca active-suport pentru 

investițiile durabile din punctul de vedere 

al mediului. Această situație va facilita, 

prin urmare, atragerea de investiții la nivel 

sau alte cerințe pentru actorii de pe piață în 

ceea ce privește produsele financiare sau 

obligațiunile corporative comercializate ca 

fiind durabile din punctul de vedere al 

mediului. În acest sens, statele membre ar 

utiliza propriile taxonomii naționale pentru 

a stabili ce investiții se califică drept 

durabile. În cazul în care astfel de cerințe 

naționale se bazează pe criterii diferite 

pentru a identifica activitățile economice 

care pot fi calificate drept durabile din 

punctul de vedere al mediului, investitorii 

vor fi descurajați să investească în afara 

granițelor, din cauza dificultăților legate de 

compararea diferitelor oportunități de 

investiții. În plus, operatorii economici care 

doresc să atragă investiții din întreaga 

Uniune ar trebui să îndeplinească criterii 

diferite, în diversele state membre, pentru 

ca activitățile lor să se califice drept 

durabile din punctul de vedere al mediului 

în scopul diferitelor etichete. Lipsa unor 

criterii uniforme va contribui astfel la 

creșterea costurilor și va crea un factor 

puternic de descurajare pentru operatorii 

economici, reprezentând un obstacol în 

calea accesului investițiilor durabile la 

piețele de capital transfrontaliere. Se 

preconizează că vor crește în continuare 

obstacolele în calea accesului la piețele de 

capital transfrontaliere în scopul strângerii 

de fonduri pentru proiecte durabile. Ar 

trebui, prin urmare, ca criteriile aplicate 

pentru a stabili dacă o activitate economică 

este durabilă din punctul de vedere al 

mediului să fie armonizate la nivelul 

Uniunii, pentru a elimina obstacolele din 

calea funcționării pieței interne și a preveni 

apariția viitoare a acestora. În contextul 

unui astfel de armonizări, operatorilor 

economici le va fi mai ușor să colecteze 

fonduri la nivel transfrontalier pentru 

activități lor verzi, întrucât activitățile 

economice ale acestora pot fi comparate 

prin raportarea la criterii uniforme în 

vederea selectării ca active-suport pentru 

investițiile durabile din punctul de vedere 

al mediului. Această situație va facilita, 
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transfrontalier în cadrul Uniunii. prin urmare, atragerea de investiții la nivel 

transfrontalier în cadrul Uniunii. 

Or. en 

 

Amendamentul  146 

Mireille D'Ornano 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 9 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Oferirea de produse financiare care 

urmăresc obiective durabile din punctul de 

vedere al mediului reprezintă o modalitate 

eficientă de a orienta investițiile private 

înspre activități durabile. Cerințele 

naționale pentru comercializarea 

produselor financiare și a obligațiunilor 

corporative ca fiind investiții durabile, în 

special cerințele prevăzute pentru a permite 

actorilor relevanți de pe piață să utilizeze o 

etichetă națională, urmăresc să consolideze 

încrederea investitorilor, să creeze 

vizibilitate și să abordeze preocupările 

legate „greenwashing”. Fenomenul de 

„greenwashing” se referă la practica de a 

obține un avantaj concurențial neloial prin 

prezentarea unui produs financiar, prin 

intermediul marketingului, ca produs 

ecologic, deși, de fapt, acesta nu 

îndeplinește standardele de mediu de bază. 

În prezent, puține state membre au instituit 

sisteme de etichetare. Acestea se bazează 

pe diferite taxonomii care clasifică 

activitățile economice durabile din punctul 

de vedere al mediului. Având în vedere 

angajamentele politice asumate în cadrul 

Acordului de la Paris și la nivelul Uniunii, 

este posibil ca din ce în ce mai multe state 

membre să instituie sisteme de etichetare 

sau alte cerințe pentru actorii de pe piață în 

ceea ce privește produsele financiare sau 

obligațiunile corporative comercializate ca 

fiind durabile din punctul de vedere al 

(9) Oferirea de produse financiare care 

urmăresc obiective durabile din punctul de 

vedere al mediului reprezintă o modalitate 

eficientă de a orienta investițiile private 

înspre activități durabile. Cerințele 

naționale pentru comercializarea 

produselor financiare și a obligațiunilor 

corporative ca fiind investiții durabile, în 

special cerințele prevăzute pentru a permite 

actorilor relevanți de pe piață să utilizeze o 

etichetă națională, urmăresc să consolideze 

încrederea investitorilor, să creeze 

vizibilitate și să abordeze preocupările 

legate „greenwashing”. Fenomenul de 

„greenwashing” se referă la practica de a 

obține un avantaj concurențial neloial prin 

prezentarea unui produs financiar, prin 

intermediul marketingului, ca produs 

ecologic, deși, de fapt, acesta nu 

îndeplinește standardele de mediu de bază. 

În prezent, puține state membre au instituit 

sisteme de etichetare. Acestea se bazează 

pe diferite taxonomii care clasifică 

activitățile economice durabile din punctul 

de vedere al mediului. Având în vedere 

angajamentele politice asumate în cadrul 

Acordului de la Paris și la nivelul Uniunii, 

este posibil ca din ce în ce mai multe state 

membre să instituie sisteme de etichetare 

sau alte cerințe pentru actorii de pe piață în 

ceea ce privește produsele financiare sau 

obligațiunile corporative comercializate ca 

fiind durabile din punctul de vedere al 
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mediului. În acest sens, statele membre ar 

utiliza propriile taxonomii naționale pentru 

a stabili ce investiții se califică drept 

durabile. În cazul în care astfel de cerințe 

naționale se bazează pe criterii diferite 

pentru a identifica activitățile economice 

care pot fi calificate drept durabile din 

punctul de vedere al mediului, investitorii 

vor fi descurajați să investească în afara 

granițelor, din cauza dificultăților legate de 

compararea diferitelor oportunități de 

investiții. În plus, operatorii economici care 

doresc să atragă investiții din întreaga 

Uniune ar trebui să îndeplinească criterii 

diferite, în diversele state membre, pentru 

ca activitățile lor să se califice drept 

durabile din punctul de vedere al mediului 

în scopul diferitelor etichete. Lipsa unor 

criterii uniforme va contribui astfel la 

creșterea costurilor și va crea un factor 

puternic de descurajare pentru operatorii 

economici, reprezentând un obstacol în 

calea accesului investițiilor durabile la 

piețele de capital transfrontaliere. Se 

preconizează că vor crește în continuare 

obstacolele în calea accesului la piețele de 

capital transfrontaliere în scopul strângerii 

de fonduri pentru proiecte durabile. Ar 

trebui, prin urmare, ca criteriile aplicate 

pentru a stabili dacă o activitate economică 

este durabilă din punctul de vedere al 

mediului să fie armonizate la nivelul 

Uniunii, pentru a elimina obstacolele din 

calea funcționării pieței interne și a 

preveni apariția viitoare a acestora. În 

contextul unui astfel de armonizări, 

operatorilor economici le va fi mai ușor să 

colecteze fonduri la nivel transfrontalier 

pentru activități lor verzi, întrucât 

activitățile economice ale acestora pot fi 

comparate prin raportarea la criterii 

uniforme în vederea selectării ca active-

suport pentru investițiile durabile din 

punctul de vedere al mediului. Această 

situație va facilita, prin urmare, atragerea 

de investiții la nivel transfrontalier în 

cadrul Uniunii. 

mediului. În acest sens, statele membre ar 

utiliza propriile taxonomii naționale pentru 

a stabili ce investiții se califică drept 

durabile. În cazul în care astfel de cerințe 

naționale se bazează pe criterii diferite 

pentru a identifica activitățile economice 

care pot fi calificate drept durabile din 

punctul de vedere al mediului, investitorii 

vor fi descurajați să investească în afara 

granițelor, din cauza dificultăților legate de 

compararea diferitelor oportunități de 

investiții. În plus, operatorii economici care 

doresc să atragă investiții din întreaga 

Uniune ar trebui să îndeplinească criterii 

diferite, în diversele state membre, pentru 

ca activitățile lor să se califice drept 

durabile din punctul de vedere al mediului 

în scopul diferitelor etichete. Lipsa unor 

criterii uniforme va contribui astfel la 

creșterea costurilor și va crea un factor 

puternic de descurajare pentru operatorii 

economici, reprezentând un obstacol în 

calea accesului investițiilor durabile la 

piețele de capital transfrontaliere. Se 

preconizează că vor crește în continuare 

obstacolele în calea accesului la piețele de 

capital transfrontaliere în scopul strângerii 

de fonduri pentru proiecte durabile. Pentru 

a elimina obstacolele din calea 

funcționării pieței interne și a preveni 

apariția viitoare a acestora, una dintre 

soluțiile vizate ar consta în armonizarea, 

la nivelul Uniunii, a criteriilor aplicate 

pentru a stabili dacă o activitate economică 

este durabilă din punctul de vedere al 

mediului. În contextul unui astfel de 

armonizări, operatorilor economici le va fi 

mai ușor să colecteze fonduri la nivel 

transfrontalier pentru activități lor verzi, 

întrucât activitățile economice ale acestora 

pot fi comparate prin raportarea la criterii 

uniforme în vederea selectării ca active-

suport pentru investițiile durabile din 

punctul de vedere al mediului. Această 

situație va facilita, prin urmare, atragerea 

de investiții la nivel transfrontalier în 

cadrul Uniunii. 
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Or. fr 

 

Amendamentul  147 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 9 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Oferirea de produse financiare care 

urmăresc obiective durabile din punctul de 

vedere al mediului reprezintă o modalitate 

eficientă de a orienta investițiile private 

înspre activități durabile. Cerințele 

naționale pentru comercializarea 

produselor financiare și a obligațiunilor 

corporative ca fiind investiții durabile, în 

special cerințele prevăzute pentru a permite 

actorilor relevanți de pe piață să utilizeze o 

etichetă națională, urmăresc să consolideze 

încrederea investitorilor, să creeze 

vizibilitate și să abordeze preocupările 

legate „greenwashing”. Fenomenul de 

„greenwashing” se referă la practica de a 

obține un avantaj concurențial neloial prin 

prezentarea unui produs financiar, prin 

intermediul marketingului, ca produs 

ecologic, deși, de fapt, acesta nu 

îndeplinește standardele de mediu de bază. 

În prezent, puține state membre au instituit 

sisteme de etichetare. Acestea se bazează 

pe diferite taxonomii care clasifică 

activitățile economice durabile din punctul 

de vedere al mediului. Având în vedere 

angajamentele politice asumate în cadrul 

Acordului de la Paris și la nivelul Uniunii, 

este posibil ca din ce în ce mai multe state 

membre să instituie sisteme de etichetare 

sau alte cerințe pentru actorii de pe piață în 

ceea ce privește produsele financiare sau 

obligațiunile corporative comercializate ca 

fiind durabile din punctul de vedere al 

mediului. În acest sens, statele membre ar 

utiliza propriile taxonomii naționale pentru 

a stabili ce investiții se califică drept 

(9) Oferirea de produse financiare care 

urmăresc obiective durabile din punctul de 

vedere al mediului și sunt comercializate 

ca atare reprezintă o modalitate eficientă 

de a orienta investițiile private înspre 

activități durabile. Cerințele naționale 

pentru comercializarea produselor 

financiare și a obligațiunilor corporative ca 

fiind investiții durabile, în special cerințele 

prevăzute pentru a permite actorilor 

relevanți de pe piață să utilizeze o etichetă 

națională, urmăresc să consolideze 

încrederea investitorilor, să creeze 

vizibilitate și să abordeze preocupările 

legate de „greenwashing”. Fenomenul de 

„greenwashing” se referă la practica de a 

obține un avantaj concurențial neloial prin 

prezentarea unui produs financiar, prin 

intermediul marketingului, ca produs 

ecologic, deși, de fapt, acesta nu 

îndeplinește standardele de mediu de bază. 

În prezent, puține state membre au instituit 

sisteme de etichetare. Acestea se bazează 

pe diferite taxonomii care clasifică 

activitățile economice durabile din punctul 

de vedere al mediului. Având în vedere 

angajamentele politice asumate în cadrul 

Acordului de la Paris și la nivelul Uniunii, 

este posibil ca din ce în ce mai multe state 

membre să instituie sisteme de etichetare 

sau alte cerințe pentru actorii de pe piață în 

ceea ce privește produsele financiare sau 

obligațiunile corporative comercializate ca 

fiind durabile din punctul de vedere al 

mediului. În acest sens, statele membre ar 

utiliza propriile taxonomii naționale pentru 
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durabile. În cazul în care astfel de cerințe 

naționale se bazează pe criterii diferite 

pentru a identifica activitățile economice 

care pot fi calificate drept durabile din 

punctul de vedere al mediului, investitorii 

vor fi descurajați să investească în afara 

granițelor, din cauza dificultăților legate de 

compararea diferitelor oportunități de 

investiții. În plus, operatorii economici care 

doresc să atragă investiții din întreaga 

Uniune ar trebui să îndeplinească criterii 

diferite, în diversele state membre, pentru 

ca activitățile lor să se califice drept 

durabile din punctul de vedere al mediului 

în scopul diferitelor etichete. Lipsa unor 

criterii uniforme va contribui astfel la 

creșterea costurilor și va crea un factor 

puternic de descurajare pentru operatorii 

economici, reprezentând un obstacol în 

calea accesului investițiilor durabile la 

piețele de capital transfrontaliere. Se 

preconizează că vor crește în continuare 

obstacolele în calea accesului la piețele de 

capital transfrontaliere în scopul strângerii 

de fonduri pentru proiecte durabile. Ar 

trebui, prin urmare, ca criteriile aplicate 

pentru a stabili dacă o activitate economică 

este durabilă din punctul de vedere al 

mediului să fie armonizate la nivelul 

Uniunii, pentru a elimina obstacolele din 

calea funcționării pieței interne și a preveni 

apariția viitoare a acestora. În contextul 

unui astfel de armonizări, operatorilor 

economici le va fi mai ușor să colecteze 

fonduri la nivel transfrontalier pentru 

activități lor verzi, întrucât activitățile 

economice ale acestora pot fi comparate 

prin raportarea la criterii uniforme în 

vederea selectării ca active-suport pentru 

investițiile durabile din punctul de vedere 

al mediului. Această situație va facilita, 

prin urmare, atragerea de investiții la nivel 

transfrontalier în cadrul Uniunii. 

a stabili ce investiții se califică drept 

durabile. În cazul în care astfel de cerințe 

naționale se bazează pe criterii diferite 

pentru a identifica activitățile economice 

care pot fi calificate drept durabile din 

punctul de vedere al mediului, investitorii 

vor fi descurajați să investească în afara 

granițelor, din cauza dificultăților legate de 

compararea diferitelor oportunități de 

investiții. În plus, operatorii economici care 

doresc să atragă investiții din întreaga 

Uniune ar trebui să îndeplinească criterii 

diferite, în diversele state membre, pentru 

ca activitățile lor să se califice drept 

durabile din punctul de vedere al mediului 

în scopul diferitelor etichete. Lipsa unor 

criterii uniforme va contribui astfel la 

creșterea costurilor și va crea un factor 

puternic de descurajare pentru operatorii 

economici, reprezentând un obstacol în 

calea accesului investițiilor durabile la 

piețele de capital transfrontaliere. Se 

preconizează că vor crește în continuare 

obstacolele în calea accesului la piețele de 

capital transfrontaliere în scopul strângerii 

de fonduri pentru proiecte durabile. Ar 

trebui, prin urmare, ca criteriile aplicate 

pentru a stabili dacă o activitate economică 

este durabilă din punctul de vedere al 

mediului să fie armonizate la nivelul 

Uniunii, pentru a elimina obstacolele din 

calea funcționării pieței interne și a preveni 

apariția viitoare a acestora. În contextul 

unui astfel de armonizări, operatorilor 

economici le va fi mai ușor să colecteze 

fonduri la nivel transfrontalier pentru 

activități lor verzi, întrucât activitățile 

economice ale acestora pot fi comparate 

prin raportarea la criterii uniforme în 

vederea selectării ca active-suport pentru 

investițiile durabile din punctul de vedere 

al mediului. Această situație va facilita, 

prin urmare, atragerea de investiții la nivel 

transfrontalier în cadrul Uniunii. 

Or. en 
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Amendamentul  148 

Pavel Poc 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 9 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (9a) Cadrul taxonomic pentru 

realizarea de investiții durabile ar trebui 

să funcționeze în principal pentru 

facilitarea investițiilor de acest gen și nu 

ar trebui să constituie un instrument 

pentru realocarea forțată a investițiilor 

din alte proiecte. Cadrul taxonomic 

pentru realizarea de investiții durabile nu 

ar trebui să afecteze fundamental 

disponibilitatea/costurile altor forme de 

finanțare. Trebuie să se evalueze ce 

impact pot avea instrumentele „durabile” 

asupra celor „nedurabile” care au fost 

realizate anterior. De asemenea, este 

important să se stipuleze că prezentul 

regulament ar trebui să se aplice doar 

investițiilor noi, pentru a evita efectul de 

retroactivitate. 

Or. en 

Justificare 

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

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

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

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

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

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

only because they display sustainable features. 

 

Amendamentul  149 

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

 

Propunere de regulament 

Considerentul 9 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 
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 (9a) În plus, acolo unde este cazul, 

etichetarea produselor financiare sau a 

obligațiunilor corporative drept nocive 

pentru mediu, cu criterii uniforme, ar 

furniza informații de piață suplimentare 

în ceea ce privește activitățile economice 

care afectează în mod semnificativ 

obiectivele de mediu și ar permite pieței 

financiare să direcționeze gradual 

investițiile private către activități 

economice neutre din punctul de vedere al 

mediului, care nu au o etichetă specifică, 

sau către activități economice durabile din 

punctul de vedere al mediului. De 

asemenea, aceasta va permite Uniunii și 

statelor membre să sisteze sprijinul 

financiar pentru investițiile care afectează 

în mod semnificativ obiectivele de mediu. 

Or. en 

 

Amendamentul  150 

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

Elsi Katainen, Petri Sarvamaa 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 9 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (9a) Pentru ca Uniunea să își respecte 

angajamentele în materie de mediu și de 

climă, trebuie mobilizate investiții private. 

În acest scop, este nevoie de planificare pe 

termen lung, dar și de stabilitate în 

materie de reglementare și de 

previzibilitate pentru investitori. Pentru a 

garanta un cadru coerent de politici 

pentru investițiile durabile, este, prin 

urmare, important ca dispozițiile 

prezentului regulament să dezvolte 

legislația existentă a Uniunii. 

Or. en 
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Amendamentul  151 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 9 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (9a) Pentru realizarea angajamentelor 

în materie de mediu și de climă ale 

Uniunii, este nevoie de investiții private. 

Pentru a mobiliza investiții private, 

trebuie garantat un cadru coerent de 

politici pentru investițiile durabile. 

Aceasta necesită stabilitate în materie de 

reglementare și previzibilitate pentru 

investitori pe termen lung. Prin urmare, 

este important ca dispozițiile prezentului 

regulament să dezvolte legislația existentă 

a Uniunii. 

Or. en 

 

Amendamentul  152 

Fulvio Martusciello 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 10 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) În plus, dacă participanții la piață 

nu oferă investitorilor o explicație cu 

privire la modul în care activitățile în care 

investesc contribuie la obiectivele de 

mediu sau dacă aceștia utilizează concepte 

diferite atunci când explică ce înseamnă o 

activitate economică „durabilă”, 

investitorii vor considera că este 

disproporționat de greu să verifice și să 

compare aceste produse financiare diferite. 

S-a constatat că acest lucru descurajează 

investitorii să investească în produse 

financiare verzi. În plus, lipsa de încredere 

din partea investitorilor are efecte nocive 

majore pe piața pentru investițiile durabile. 

(10) În plus, dacă participanții la piață 

nu dezvăluie în ce mod activitățile în care 

investesc contribuie la obiectivele de 

mediu sau dacă aceștia utilizează indicatori 

și criterii diferite pentru a stabili ce 

înseamnă o activitate economică 

„durabilă”, investitorii vor considera că 

este disproporționat de greu să verifice și 

să compare aceste produse financiare 

diferite. S-a constatat că acest lucru 

descurajează investitorii să investească în 

produse financiare durabile. În plus, lipsa 

de încredere din partea investitorilor are 

efecte nocive majore pe piața pentru 

investițiile durabile. S-a demonstrat de 
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S-a demonstrat de asemenea că normele 

naționale sau inițiativele bazate pe piață 

adoptate pentru a aborda această problemă 

în cadrul frontierelor naționale vor conduce 

la fragmentarea pieței interne. Dacă 

participanții la piețele financiare vor 

divulga modul în care produsele financiare 

prezentate de ei ca fiind ecologice 

îndeplinesc obiectivele de mediu și dacă 

vor utiliza, pentru astfel de divulgări, 

criterii comune în întreaga Uniune 

referitoare la caracteristicile unei activități 

economice durabile din punctul de vedere 

al mediului, acest lucru va ajuta investitorii 

să compare oportunitățile de investiții 

ecologice la nivel transfrontalier. În 

întreaga Uniune, investitorii vor investi în 

produsele financiare verzi cu o încredere 

mai mare, ceea ce va îmbunătăți 

funcționarea pieței interne. 

asemenea că normele naționale sau 

inițiativele bazate pe piață adoptate pentru 

a aborda această problemă în cadrul 

frontierelor naționale vor conduce la 

fragmentarea pieței interne. Dacă 

participanții la piețele financiare vor 

divulga modul în care produsele financiare 

prezentate de ei ca fiind ecologice 

îndeplinesc obiectivele de mediu și dacă 

vor utiliza, pentru astfel de divulgări, 

criterii comune în întreaga Uniune 

referitoare la caracteristicile unei activități 

economice durabile din punctul de vedere 

al mediului, acest lucru va ajuta investitorii 

să compare impactul asupra mediului al 

oportunităților de investiții la nivel 

transfrontalier. În întreaga Uniune, 

investitorii vor investi în produsele 

financiare verzi cu o încredere mai mare, 

ceea ce va îmbunătăți funcționarea pieței 

interne. 

Or. en 

 

Amendamentul  153 

Elena Gentile 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 10 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) În plus, dacă participanții la piață 

nu oferă investitorilor o explicație cu 

privire la modul în care activitățile în care 

investesc contribuie la obiectivele de 

mediu sau dacă aceștia utilizează concepte 

diferite atunci când explică ce înseamnă o 

activitate economică „durabilă”, 

investitorii vor considera că este 

disproporționat de greu să verifice și să 

compare aceste produse financiare diferite. 

S-a constatat că acest lucru descurajează 

investitorii să investească în produse 

financiare verzi. În plus, lipsa de încredere 

din partea investitorilor are efecte nocive 

(10) În plus, dacă participanții la piață 

nu dezvăluie în ce mod activitățile în care 

investesc contribuie la obiectivele de 

mediu sau dacă aceștia utilizează indicatori 

și criterii diferite pentru a stabili ce 

înseamnă o activitate economică 

„durabilă”, investitorii vor considera că 

este disproporționat de greu să verifice și 

să compare aceste produse financiare 

diferite. S-a constatat că acest lucru 

descurajează investitorii să investească în 

produse financiare durabile. În plus, lipsa 

de încredere din partea investitorilor are 

efecte nocive majore pe piața pentru 
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majore pe piața pentru investițiile durabile. 

S-a demonstrat de asemenea că normele 

naționale sau inițiativele bazate pe piață 

adoptate pentru a aborda această problemă 

în cadrul frontierelor naționale vor conduce 

la fragmentarea pieței interne. Dacă 

participanții la piețele financiare vor 

divulga modul în care produsele financiare 

prezentate de ei ca fiind ecologice 

îndeplinesc obiectivele de mediu și dacă 

vor utiliza, pentru astfel de divulgări, 

criterii comune în întreaga Uniune 

referitoare la caracteristicile unei activități 

economice durabile din punctul de vedere 

al mediului, acest lucru va ajuta investitorii 

să compare oportunitățile de investiții 

ecologice la nivel transfrontalier. În 

întreaga Uniune, investitorii vor investi în 

produsele financiare verzi cu o încredere 

mai mare, ceea ce va îmbunătăți 

funcționarea pieței interne. 

investițiile durabile. S-a demonstrat de 

asemenea că normele naționale sau 

inițiativele bazate pe piață adoptate pentru 

a aborda această problemă în cadrul 

frontierelor naționale vor conduce la 

fragmentarea pieței interne. Dacă 

participanții la piețele financiare vor 

divulga modul în care produsele financiare 

prezentate de ei ca fiind ecologice 

îndeplinesc obiectivele de mediu și dacă 

vor utiliza, pentru astfel de divulgări, 

criterii comune în întreaga Uniune 

referitoare la caracteristicile unei activități 

economice durabile din punctul de vedere 

al mediului, acest lucru va ajuta investitorii 

să compare oportunitățile de investiții 

ecologice la nivel transfrontalier. În 

întreaga Uniune, investitorii vor investi în 

produsele financiare verzi cu o încredere 

mai mare, ceea ce va îmbunătăți 

funcționarea pieței interne. 

Or. en 

 

Amendamentul  154 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 10 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) În plus, dacă participanții la piață 

nu oferă investitorilor o explicație cu 

privire la modul în care activitățile în care 

investesc contribuie la obiectivele de 

mediu sau dacă aceștia utilizează concepte 

diferite atunci când explică ce înseamnă o 

activitate economică „durabilă”, 

investitorii vor considera că este 

disproporționat de greu să verifice și să 

compare aceste produse financiare diferite. 

S-a constatat că acest lucru descurajează 

investitorii să investească în produse 

financiare verzi. În plus, lipsa de încredere 

din partea investitorilor are efecte nocive 

(10) În plus, dacă participanții la piață 

nu oferă investitorilor o explicație cu 

privire la modul în care activitățile în care 

investesc contribuie la obiectivele de 

mediu sau dacă aceștia utilizează concepte 

diferite atunci când explică ce înseamnă o 

activitate economică „durabilă”, 

investitorii vor considera că este 

disproporționat de greu să verifice și să 

compare aceste produse financiare diferite. 

S-a constatat că acest lucru descurajează 

investitorii să investească în produse 

financiare verzi. În plus, lipsa de încredere 

din partea investitorilor are efecte nocive 
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majore pe piața pentru investițiile durabile. 

S-a demonstrat de asemenea că normele 

naționale sau inițiativele bazate pe piață 

adoptate pentru a aborda această problemă 

în cadrul frontierelor naționale vor conduce 

la fragmentarea pieței interne. Dacă 

participanții la piețele financiare vor 

divulga modul în care produsele financiare 

prezentate de ei ca fiind ecologice 

îndeplinesc obiectivele de mediu și dacă 

vor utiliza, pentru astfel de divulgări, 

criterii comune în întreaga Uniune 

referitoare la caracteristicile unei activități 

economice durabile din punctul de vedere 

al mediului, acest lucru va ajuta investitorii 

să compare oportunitățile de investiții 

ecologice la nivel transfrontalier. În 

întreaga Uniune, investitorii vor investi în 

produsele financiare verzi cu o încredere 

mai mare, ceea ce va îmbunătăți 

funcționarea pieței interne. 

majore pe piața pentru investițiile durabile. 

S-a demonstrat de asemenea că normele 

naționale sau inițiativele bazate pe piață 

adoptate pentru a aborda această problemă 

în cadrul frontierelor naționale vor conduce 

la fragmentarea pieței interne. Dacă 

participanții la piețele financiare vor 

divulga modul în care produsele financiare 

prezentate de ei ca fiind ecologice 

îndeplinesc obiectivele de mediu și dacă 

vor utiliza, pentru astfel de divulgări, 

criterii comune în întreaga Uniune 

referitoare la caracteristicile unei activități 

economice durabile din punctul de vedere 

al mediului, acest lucru va ajuta investitorii 

să compare oportunitățile de investiții 

ecologice la nivel transfrontalier și va 

stimula entitățile în care se investește să 

sporească gradul de durabilitate al 

modelelor lor de afaceri. În întreaga 

Uniune, investitorii vor investi în produsele 

financiare verzi cu o încredere mai mare, 

ceea ce va îmbunătăți funcționarea pieței 

interne. 

Or. en 

 

Amendamentul  155 

Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 10 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) În plus, dacă participanții la piață 

nu oferă investitorilor o explicație cu 

privire la modul în care activitățile în care 

investesc contribuie la obiectivele de 

mediu sau dacă aceștia utilizează concepte 

diferite atunci când explică ce înseamnă o 

activitate economică „durabilă”, 

investitorii vor considera că este 

disproporționat de greu să verifice și să 

compare aceste produse financiare diferite. 

S-a constatat că acest lucru descurajează 

(10) În plus, dacă participanții la piață 

nu oferă investitorilor o explicație cu 

privire la modul în care activitățile în care 

investesc contribuie la obiectivele de 

mediu sau dacă aceștia utilizează concepte 

diferite atunci când explică ce înseamnă o 

activitate economică „durabilă”, 

investitorii vor considera că este 

disproporționat de greu să verifice și să 

compare aceste produse financiare diferite. 

S-a constatat că acest lucru descurajează 
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investitorii să investească în produse 

financiare verzi. În plus, lipsa de încredere 

din partea investitorilor are efecte nocive 

majore pe piața pentru investițiile durabile. 

S-a demonstrat de asemenea că normele 

naționale sau inițiativele bazate pe piață 

adoptate pentru a aborda această problemă 

în cadrul frontierelor naționale vor conduce 

la fragmentarea pieței interne. Dacă 

participanții la piețele financiare vor 

divulga modul în care produsele financiare 

prezentate de ei ca fiind ecologice 

îndeplinesc obiectivele de mediu și dacă 

vor utiliza, pentru astfel de divulgări, 

criterii comune în întreaga Uniune 

referitoare la caracteristicile unei activități 

economice durabile din punctul de vedere 

al mediului, acest lucru va ajuta investitorii 

să compare oportunitățile de investiții 

ecologice la nivel transfrontalier. În 

întreaga Uniune, investitorii vor investi în 

produsele financiare verzi cu o încredere 

mai mare, ceea ce va îmbunătăți 

funcționarea pieței interne. 

investitorii să investească în produse 

financiare durabile. În plus, lipsa de 

încredere din partea investitorilor are efecte 

nocive majore pe piața pentru investițiile 

durabile. S-a demonstrat de asemenea că 

normele naționale sau inițiativele bazate pe 

piață adoptate pentru a aborda această 

problemă în cadrul frontierelor naționale 

vor conduce la fragmentarea pieței interne. 

Dacă participanții la piețele financiare vor 

divulga modul în care produsele financiare 

prezentate de ei ca fiind ecologice 

îndeplinesc obiectivele de mediu și dacă 

vor utiliza, pentru astfel de divulgări, 

criterii comune în întreaga Uniune 

referitoare la caracteristicile unei activități 

economice durabile din punctul de vedere 

al mediului, acest lucru va ajuta investitorii 

să compare oportunitățile de investiții 

ecologice la nivel transfrontalier. În 

întreaga Uniune, investitorii vor investi în 

produsele financiare durabile cu o 

încredere mai mare, ceea ce va îmbunătăți 

funcționarea pieței interne. 

Or. en 

 

Amendamentul  156 

Mireille D'Ornano 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 10 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) În plus, dacă participanții la piață 

nu oferă investitorilor o explicație cu 

privire la modul în care activitățile în care 

investesc contribuie la obiectivele de 

mediu sau dacă aceștia utilizează concepte 

diferite atunci când explică ce înseamnă o 

activitate economică „durabilă”, 

investitorii vor considera că este 

disproporționat de greu să verifice și să 

compare aceste produse financiare diferite. 

S-a constatat că acest lucru descurajează 

(10) În plus, dacă participanții la piață 

nu oferă investitorilor o explicație cu 

privire la modul în care activitățile în care 

investesc contribuie la obiectivele de 

mediu sau dacă aceștia utilizează concepte 

diferite atunci când explică ce înseamnă o 

activitate economică „durabilă”, 

investitorii vor considera că este 

disproporționat de greu să verifice și să 

compare aceste produse financiare diferite. 

S-a constatat că acest lucru descurajează 
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investitorii să investească în produse 

financiare verzi. În plus, lipsa de încredere 

din partea investitorilor are efecte nocive 

majore pe piața pentru investițiile durabile. 

S-a demonstrat de asemenea că normele 

naționale sau inițiativele bazate pe piață 

adoptate pentru a aborda această problemă 

în cadrul frontierelor naționale vor conduce 

la fragmentarea pieței interne. Dacă 

participanții la piețele financiare vor 

divulga modul în care produsele financiare 

prezentate de ei ca fiind ecologice 

îndeplinesc obiectivele de mediu și dacă 

vor utiliza, pentru astfel de divulgări, 

criterii comune în întreaga Uniune 

referitoare la caracteristicile unei activități 

economice durabile din punctul de vedere 

al mediului, acest lucru va ajuta investitorii 

să compare oportunitățile de investiții 

ecologice la nivel transfrontalier. În 

întreaga Uniune, investitorii vor investi în 

produsele financiare verzi cu o încredere 

mai mare, ceea ce va îmbunătăți 

funcționarea pieței interne. 

investitorii să investească în produse 

financiare verzi. În plus, lipsa de încredere 

din partea investitorilor are efecte nocive 

majore pe piața pentru investițiile durabile. 

De asemenea, unii dintre aceștia susțin că 

normele naționale sau inițiativele bazate pe 

piață adoptate pentru a aborda această 

problemă în cadrul frontierelor naționale 

vor conduce la fragmentarea pieței interne. 

Dacă participanții la piețele financiare vor 

divulga modul în care produsele financiare 

prezentate de ei ca fiind ecologice 

îndeplinesc obiectivele de mediu și dacă 

vor utiliza, pentru astfel de divulgări, 

criterii comune în întreaga Uniune 

referitoare la caracteristicile unei activități 

economice durabile din punctul de vedere 

al mediului, acest lucru va ajuta investitorii 

să compare oportunitățile de investiții 

ecologice la nivel transfrontalier. În 

întreaga Uniune, investitorii vor investi în 

produsele financiare verzi cu o încredere 

mai mare, ceea ce va îmbunătăți 

funcționarea pieței interne. 

Or. fr 

 

Amendamentul  157 

Fulvio Martusciello 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 10 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (10a) Indicatorii ar trebui să fie 

armonizați pornind de la eforturile 

existente, precum cele ale Comisiei, ale 

Agenției Europene de Mediu și ale 

OCDE, printre altele, și ar trebui să 

capteze impactul ecologic asupra emisiilor 

de CO2 și a altor emisii, biodiversității, 

generării de deșeuri, utilizării energiei și a 

energiei din surse regenerabile, materiilor 

prime, apei și utilizării directe și indirecte 

a terenurilor, astfel cum se prevede în 
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cadrul de monitorizare al Comisiei 

Europene privind economia circulară 

(COM/2018/29 final), planul de acțiune al 

UE pentru economia circulară 

(COM/2015/0614 final) și în Rezoluția 

Parlamentului European din 9 iulie 2015 

privind utilizarea eficientă a resurselor: 

spre o economie circulară 

(2014/2208(INI)). În plus, indicatorii ar 

trebui să fie desemnați și ținând cont de 

recomandările Grupului de experți al 

Comisiei Europene privind sprijinul 

pentru finanțarea economiei circulare. 

Comisia ar trebui să evalueze în ce mod 

pot fi integrate activitățile acestui grup de 

experți cu TEG. Indicatorii ar trebui să ia 

în considerare standarde durabile 

recunoscute la nivel internațional. 

Or. en 

 

Amendamentul  158 

Elena Gentile 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 10 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (10a) Indicatorii ar trebui să fie 

armonizați pornind de la eforturile 

existente, precum cele ale Comisiei, ale 

Agenției Europene de Mediu și ale 

OCDE, printre altele, și ar trebui să 

capteze impactul ecologic asupra emisiilor 

de CO2 și a altor emisii, biodiversității, 

generării de deșeuri, utilizării energiei, 

materiilor prime, apei și utilizării directe 

și indirecte a terenurilor, astfel cum se 

prevede în cadrul de monitorizare al 

Comisiei Europene privind economia 

circulară (COM/2018/29 final), planul de 

acțiune al UE pentru economia circulară 

(COM/2015/0614 final) și în Rezoluția 

Parlamentului European privind 

utilizarea eficientă a resurselor: spre o 
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economie circulară (2014/2208(INI)). În 

plus, indicatorii ar trebui să fie desemnați 

și ținând cont de recomandările Grupului 

de experți al Comisiei Europene privind 

sprijinul pentru finanțarea economiei 

circulare. Comisia ar trebui să evalueze în 

ce mod pot fi integrate activitățile acestui 

grup de experți cu TEG. Indicatorii ar 

trebui să ia în considerare standarde 

durabile recunoscute la nivel 

internațional. 

Or. en 

 

Amendamentul  159 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 10 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (10a) Pentru a produce un impact real 

asupra mediului și efecte în materie de 

sustenabilitate, pentru a reduce sarcina 

administrativă inutilă asupra 

participanților la piața financiară și 

pentru a facilita creșterea piețelor 

financiare europene care finanțează 

activități economice durabile, taxonomia 

ar trebui să se bazeze pe criterii 

armonizate, comparabile și uniforme. 

Trebuie evitată orice suprapunere la 

nivelul reglementărilor sau al acțiunilor 

legislative preferențiale care nu ar fi în 

conformitate cu principiul unei mai bune 

reglementări și cu cel al proporționalității, 

în scopul creării unei terminologii 

consecvente și a unui cadru clar în 

materie de reglementare sau care ar 

conduce la o împovărare inutilă atât a 

autorităților, cât și a instituțiilor 

financiare. 

Or. en 
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Amendamentul  160 

Mireille D'Ornano 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 11 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) Pentru a aborda obstacolele 

existente în calea funcționării pieței interne 

și pentru a preveni apariția unor astfel de 

obstacole în viitor, ar trebui să li se solicite 

statelor membre să utilizeze un concept 

comun pentru investițiile durabile din 

punctul de vedere al mediului atunci când 

instituie cerințe pentru actorii de pe piață în 

vederea etichetării produselor financiare 

sau a obligațiunilor corporative 

comercializate ca fiind durabile din punctul 

de vedere al mediului la nivel național. Din 

aceleași motive, administratorii de fonduri 

și investitorii instituționali care susțin că 

urmăresc obiective de mediu ar trebui să 

utilizeze același concept pentru investițiile 

durabile din punctul de vedere al mediului 

atunci când divulgă modul în care 

urmăresc obiectivele respective. 

(11) Pentru a aborda obstacolele 

existente în calea funcționării pieței interne 

și pentru a preveni apariția unor astfel de 

obstacole în viitor, li s-ar putea solicita 

statelor membre să utilizeze un concept 

comun pentru investițiile durabile din 

punctul de vedere al mediului atunci când 

instituie cerințe pentru actorii de pe piață în 

vederea etichetării produselor financiare 

sau a obligațiunilor corporative 

comercializate ca fiind durabile din punctul 

de vedere al mediului la nivel național. Din 

aceleași motive, administratorii de fonduri 

și investitorii instituționali care susțin că 

urmăresc obiective de mediu ar trebui să 

utilizeze același concept pentru investițiile 

durabile din punctul de vedere al mediului 

atunci când divulgă modul în care 

urmăresc obiectivele respective. 

Or. fr 

 

Amendamentul  161 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 12 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) Stabilirea unor criterii pentru 

activitățile economice durabile din 

punctul de vedere al mediului poate 

încuraja întreprinderile să divulge pe site-

urile lor, în mod voluntar, informații 

privind activitățile economice durabile din 

(12) Informațiile privind impactul 

ecologic și social al activităților îi vor 

ajuta pe actorii relevanți de pe piețele 

financiare să identifice cu ușurință gradul 

de durabilitate ecologică a activităților 

economice desfășurate de întreprinderi și, 
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punctul de vedere al mediului pe care le 

desfășoară. Aceste informații nu numai 

că vor ajuta actorii relevanți de pe piețele 

financiare să identifice cu ușurință 

întreprinderile care desfășoară activități 

economice durabile din punctul de vedere 

al mediului, ci vor și facilita obținerea de 

finanțare pentru activitățile verzi ale 

acestor întreprinderi. 

totodată, vor facilita obținerea de finanțare 

de către aceste întreprinderi pentru 

activitățile lor durabile. 

Or. en 

 

Amendamentul  162 

Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 12 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) Stabilirea unor criterii pentru 

activitățile economice durabile din punctul 

de vedere al mediului poate încuraja 

întreprinderile să divulge pe site-urile lor, 

în mod voluntar, informații privind 

activitățile economice durabile din punctul 

de vedere al mediului pe care le desfășoară. 

Aceste informații nu numai că vor ajuta 

actorii relevanți de pe piețele financiare să 

identifice cu ușurință întreprinderile care 

desfășoară activități economice durabile 

din punctul de vedere al mediului, ci vor și 

facilita obținerea de finanțare pentru 

activitățile verzi ale acestor întreprinderi. 

(12) Stabilirea unor criterii pentru 

activitățile economice durabile din punctul 

de vedere al mediului poate încuraja 

întreprinderile să divulge pe site-urile lor, 

în mod voluntar, informații privind 

activitățile economice durabile din punctul 

de vedere al mediului pe care le desfășoară. 

Aceste informații nu numai că vor ajuta 

actorii relevanți de pe piețele financiare să 

identifice cu ușurință întreprinderile care 

desfășoară activități economice durabile 

din punctul de vedere al mediului, ci vor și 

facilita obținerea de finanțare pentru 

activitățile durabile ale acestor 

întreprinderi. 

Or. en 

 

Amendamentul  163 

Elena Gentile 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 12 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) Stabilirea unor criterii pentru 

activitățile economice durabile din punctul 

de vedere al mediului poate încuraja 

întreprinderile să divulge pe site-urile lor, 

în mod voluntar, informații privind 

activitățile economice durabile din punctul 

de vedere al mediului pe care le desfășoară. 

Aceste informații nu numai că vor ajuta 

actorii relevanți de pe piețele financiare să 

identifice cu ușurință întreprinderile care 

desfășoară activități economice durabile 

din punctul de vedere al mediului, ci vor și 

facilita obținerea de finanțare pentru 

activitățile verzi ale acestor întreprinderi. 

(12) Stabilirea unor criterii pentru 

activitățile economice durabile din punctul 

de vedere al mediului poate încuraja 

întreprinderile să divulge pe site-urile lor, 

în mod voluntar, informații privind 

activitățile economice durabile din punctul 

de vedere al mediului pe care le desfășoară. 

Aceste informații nu numai că vor ajuta 

actorii relevanți de pe piețele financiare să 

identifice cu ușurință întreprinderile care 

desfășoară activități economice durabile 

din punctul de vedere al mediului, ci vor și 

facilita obținerea de finanțare pentru 

activitățile durabile ale acestor 

întreprinderi. 

Or. en 

 

Amendamentul  164 

Fulvio Martusciello 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 13 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) O clasificare la nivelul Uniunii a 

activităților economice durabile din 

punctul de vedere al mediului ar trebui să 

permită elaborarea unor viitoare politici ale 

Uniunii, inclusiv a unor standarde în 

întreaga Uniune, pentru produsele 

financiare durabile din punctul de vedere al 

mediului și, în cele din urmă, crearea unor 

etichete care să recunoască în mod oficial 

respectarea standardelor respective în 

ansamblul Uniunii. Existența unor cerințe 

juridice uniforme pentru calificarea 

investițiilor drept durabile din punctul de 

vedere al mediului, pe baza unor criterii 

uniforme pentru activitățile economice 

durabile din punctul de vedere al 

mediului, este necesară ca punct de 

referință pentru viitoare acte legislative ale 

(13) Existența unor indicatori la nivelul 

Uniunii care să stabilească impactul 

ecologic al activităților economice ar trebui 

să permită elaborarea unor viitoare politici 

ale Uniunii, inclusiv a unor standarde în 

întreaga Uniune, pentru produsele 

financiare durabile din punctul de vedere al 

mediului și, în cele din urmă, crearea unor 

etichete care să recunoască în mod oficial 

respectarea standardelor respective în 

ansamblul Uniunii. Existența unor cerințe 

juridice uniforme pentru evaluarea 

gradului de durabilitate ecologică a 

investițiilor, pe baza unor criterii uniforme 

pentru stabilirea durabilității ecologice a 

activităților economice și a unor indicatori 

comuni pentru evaluarea impactului 

ecologic al investițiilor, este necesară ca 
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Uniunii având drept scop să permită 

investițiile respective. 

punct de referință pentru viitoare acte 

legislative ale Uniunii al căror scop este 

acela de a facilita trecerea de la 

investițiile cu impact negativ asupra 

mediului la investiții cu impact pozitiv. 

Or. en 

 

Amendamentul  165 

Markus Ferber 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 13 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) O clasificare la nivelul Uniunii a 

activităților economice durabile din 

punctul de vedere al mediului ar trebui să 

permită elaborarea unor viitoare politici ale 

Uniunii, inclusiv a unor standarde în 

întreaga Uniune, pentru produsele 

financiare durabile din punctul de vedere al 

mediului și, în cele din urmă, crearea unor 

etichete care să recunoască în mod oficial 

respectarea standardelor respective în 

ansamblul Uniunii. Existența unor cerințe 

juridice uniforme pentru calificarea 

investițiilor drept durabile din punctul de 

vedere al mediului, pe baza unor criterii 

uniforme pentru activitățile economice 

durabile din punctul de vedere al mediului, 

este necesară ca punct de referință pentru 

viitoare acte legislative ale Uniunii având 

drept scop să permită investițiile 

respective. 

(13) O clasificare la nivelul Uniunii a 

activităților economice durabile din 

punctul de vedere al mediului ar trebui să 

permită elaborarea unor standarde în 

întreaga Uniune pentru produsele 

financiare durabile din punctul de vedere al 

mediului și, în cele din urmă, crearea unor 

etichete care să recunoască în mod oficial 

respectarea standardelor respective în 

ansamblul Uniunii. Cu toate acestea, 

standardele respective pentru activitățile 

economice durabile din punctul de vedere 

al mediului nu ar trebui să constituie baza 

cerințelor prudențiale, precum cerințele în 

materie de fonduri sau capitaluri proprii. 

Or. en 

Justificare 

Ar trebui să se clarifice faptul că aspectele legate de durabilitate nu trebuie să joace niciun 

rol în stabilirea cerințelor prudențiale precum cerințele în materie de fonduri sau capitaluri 

proprii. Cerințele prudențiale ar trebui să fie bazate exclusiv pe riscuri. 
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Amendamentul  166 

Jakob von Weizsäcker 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 13 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) O clasificare la nivelul Uniunii a 

activităților economice durabile din 

punctul de vedere al mediului ar trebui să 

permită elaborarea unor viitoare politici ale 

Uniunii, inclusiv a unor standarde în 

întreaga Uniune, pentru produsele 

financiare durabile din punctul de vedere al 

mediului și, în cele din urmă, crearea unor 

etichete care să recunoască în mod oficial 

respectarea standardelor respective în 

ansamblul Uniunii. Existența unor cerințe 

juridice uniforme pentru calificarea 

investițiilor drept durabile din punctul de 

vedere al mediului, pe baza unor criterii 

uniforme pentru activitățile economice 

durabile din punctul de vedere al mediului, 

este necesară ca punct de referință pentru 

viitoare acte legislative ale Uniunii având 

drept scop să permită investițiile 

respective. 

(13) Platforma privind finanțarea 

durabilă și revizuirile recurente ale 

prezentului regulament de către Comisie 

ar trebui să vizeze măsura în care este 

nevoie să se treacă de la criterii comune 

de clasificare a activităților economice 

drept durabile din punctul de vedere al 

mediului la o clasificare la nivelul 

Uniunii a activităților și investițiilor 

durabile din punctul de vedere al 

mediului, în special având în vedere 

stimulentele oferite guvernelor naționale 

pentru o clasificare mai generoasă a 

activităților economice drept durabile din 

punctul de vedere al mediului pentru a 

atrage mai multe investiții. O clasificare la 

nivelul Uniunii a activităților economice 

durabile din punctul de vedere al mediului 

ar trebui să permită, de asemenea, 

elaborarea unor viitoare politici ale 

Uniunii, inclusiv a unor standarde în 

întreaga Uniune, pentru produsele 

financiare durabile din punctul de vedere al 

mediului și, în cele din urmă, crearea unor 

etichete care să recunoască în mod oficial 

respectarea standardelor respective în 

ansamblul Uniunii. Existența unor cerințe 

juridice uniforme pentru calificarea 

investițiilor drept durabile din punctul de 

vedere al mediului, pe baza unor criterii 

uniforme pentru activitățile economice 

durabile din punctul de vedere al mediului, 

este necesară ca punct de referință pentru 

viitoare acte legislative ale Uniunii având 

drept scop să permită investițiile 

respective, inclusiv introducerea unui 

factor de penalizare a activităților 

neecologice în cadrul prudențial pentru 

instituțiile financiare, pentru a lua în 

considerare în mod corespunzător 
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riscurile schimbărilor climatice asociate 

activelor cu un factor de emisie de CO2 

mai mare. 

Or. en 

 

Amendamentul  167 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 13 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) O clasificare la nivelul Uniunii a 

activităților economice durabile din 

punctul de vedere al mediului ar trebui să 

permită elaborarea unor viitoare politici ale 

Uniunii, inclusiv a unor standarde în 

întreaga Uniune, pentru produsele 

financiare durabile din punctul de vedere 

al mediului și, în cele din urmă, crearea 

unor etichete care să recunoască în mod 

oficial respectarea standardelor respective 

în ansamblul Uniunii. Existența unor 

cerințe juridice uniforme pentru calificarea 

investițiilor drept durabile din punctul de 

vedere al mediului, pe baza unor criterii 

uniforme pentru activitățile economice 

durabile din punctul de vedere al 

mediului, este necesară ca punct de 

referință pentru viitoare acte legislative ale 

Uniunii având drept scop să permită 

investițiile respective. 

(13) O clasificare la nivelul Uniunii a 

activităților durabile din punctul de vedere 

al mediului și din punct de vedere 

economic ar trebui să permită treptat 

elaborarea unor viitoare politici ale 

Uniunii, inclusiv a unor standarde în 

întreaga Uniune, pentru produsele 

financiare durabile și, în cele din urmă, 

crearea unor etichete care să recunoască în 

mod oficial respectarea standardelor 

respective în ansamblul Uniunii. Existența 

unor cerințe juridice uniforme pentru 

calificarea investițiilor durabile ca atare, 

pe baza unor criterii uniforme pentru 

anumite activități durabile, este necesară 

ca punct de referință pentru viitoare acte 

legislative ale Uniunii având drept scop să 

permită investițiile respective. 

Or. en 

 

Amendamentul  168 

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

Caroline Nagtegaal 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 13 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) O clasificare la nivelul Uniunii a 

activităților economice durabile din 

punctul de vedere al mediului ar trebui să 

permită elaborarea unor viitoare politici ale 

Uniunii, inclusiv a unor standarde în 

întreaga Uniune, pentru produsele 

financiare durabile din punctul de vedere al 

mediului și, în cele din urmă, crearea unor 

etichete care să recunoască în mod oficial 

respectarea standardelor respective în 

ansamblul Uniunii. Existența unor cerințe 

juridice uniforme pentru calificarea 

investițiilor drept durabile din punctul de 

vedere al mediului, pe baza unor criterii 

uniforme pentru activitățile economice 

durabile din punctul de vedere al mediului, 

este necesară ca punct de referință pentru 

viitoare acte legislative ale Uniunii având 

drept scop să permită investițiile 

respective. 

(13) O clasificare la nivelul Uniunii a 

activităților economice durabile din 

punctul de vedere al mediului ar trebui să 

permită elaborarea unor viitoare politici și 

strategii ale Uniunii, inclusiv a unor 

standarde în întreaga Uniune, pentru 

produsele financiare durabile din punctul 

de vedere al mediului și, în cele din urmă, 

crearea unor etichete care să recunoască în 

mod oficial respectarea standardelor 

respective în ansamblul Uniunii. Existența 

unor cerințe juridice uniforme pentru 

calificarea investițiilor drept durabile din 

punctul de vedere al mediului, pe baza 

unor criterii uniforme pentru activitățile 

economice durabile din punctul de vedere 

al mediului, este necesară ca punct de 

referință pentru viitoare acte legislative ale 

Uniunii având drept scop să permită 

investițiile respective. 

Or. en 

 

Amendamentul  169 

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

 

Propunere de regulament 

Considerentul 13 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) O clasificare la nivelul Uniunii a 

activităților economice durabile din 

punctul de vedere al mediului ar trebui să 

permită elaborarea unor viitoare politici ale 

Uniunii, inclusiv a unor standarde în 

întreaga Uniune, pentru produsele 

financiare durabile din punctul de vedere al 

mediului și, în cele din urmă, crearea unor 

etichete care să recunoască în mod oficial 

respectarea standardelor respective în 

ansamblul Uniunii. Existența unor cerințe 

juridice uniforme pentru calificarea 

investițiilor drept durabile din punctul de 

(13) O clasificare la nivelul Uniunii a 

activităților economice durabile din 

punctul de vedere al mediului ar trebui să 

permită elaborarea unor viitoare politici și 

strategii ale Uniunii, inclusiv a unor 

standarde în întreaga Uniune, pentru 

produsele financiare durabile din punctul 

de vedere al mediului și, în cele din urmă, 

crearea unor etichete care să recunoască în 

mod oficial respectarea standardelor 

respective în ansamblul Uniunii. Existența 

unor cerințe juridice uniforme pentru 

calificarea investițiilor drept durabile din 



 

PE632.153v01-00 42/180 AM\1172566RO.docx 

RO 

vedere al mediului, pe baza unor criterii 

uniforme pentru activitățile economice 

durabile din punctul de vedere al mediului, 

este necesară ca punct de referință pentru 

viitoare acte legislative ale Uniunii având 

drept scop să permită investițiile 

respective. 

punctul de vedere al mediului, pe baza 

unor criterii uniforme pentru activitățile 

economice durabile din punctul de vedere 

al mediului, este necesară ca punct de 

referință pentru viitoare acte legislative ale 

Uniunii având drept scop să permită 

investițiile respective. 

Or. en 

 

Amendamentul  170 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 13 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (13a) Pentru a asigura acțiuni legislative 

eficace și eficiente, fără a crea potențiale 

suprapuneri, sarcini birocratice sau 

costuri suplimentare pentru economia 

reală, înainte de intrarea în vigoare a 

taxonomiei și a criteriilor aferente, ar 

trebui definite în mod clar amploarea și 

utilizarea criteriilor de evaluare tehnică, 

precum și legătura cu alte inițiative. 

Or. en 

 

Amendamentul  171 

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

Elsi Katainen, Petri Sarvamaa 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 13 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (13a) Stabilirea de criterii armonizate 

pentru activitățile economice durabile din 

punctul de vedere al mediului nu ar trebui 

să submineze divizarea competențelor 

între statele membre și Uniune în diferite 
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domenii de politică. 

Or. en 

 

Amendamentul  172 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 13 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (13a) Stabilirea de criterii armonizate 

pentru activitățile economice durabile din 

punctul de vedere al mediului nu ar trebui 

să submineze divizarea competențelor 

între statele membre și Uniune. 

Or. en 

 

Amendamentul  173 

Stefan Gehrold 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 14 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(14) În contextul realizării ODD în 

Uniune, opțiuni de politică precum crearea 

unui Fond european pentru investiții 

strategice și-au dovedit eficacitatea în 

contribuția la canalizarea investițiilor 

private, alături de cheltuielile publice, către 

investiții durabile. Regulamentul (UE) 

2015/1017 al Parlamentului European și al 

Consiliului27 precizează un obiectiv al 

investițiilor în materie de climă de 40 % 

pentru proiectele de infrastructură și de 

inovare în temeiul Fondului european 

pentru investiții strategice. Criterii comune 

pentru durabilitatea activităților economice 

ar putea sta la baza unor viitoare inițiative 

similare ale Uniunii, care să sprijine 

(14) În contextul realizării ODD în 

Uniune, opțiuni de politică precum crearea 

unui Fond european pentru investiții 

strategice și-au dovedit eficacitatea în 

contribuția la canalizarea investițiilor 

private, alături de cheltuielile publice, către 

investiții durabile. Regulamentul (UE) 

2015/1017 al Parlamentului European și al 

Consiliului27 precizează un obiectiv al 

investițiilor în vederea reducerii influenței 

factorilor umani asupra schimbărilor 

climatice de 40 % pentru proiectele de 

infrastructură și de inovare în temeiul 

Fondului european pentru investiții 

strategice. Criterii comune pentru 

durabilitatea activităților economice ar 
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investițiile ce urmăresc obiective de mediu 

sau obiective legate de climă. 

putea sta la baza unor viitoare inițiative 

similare ale Uniunii, care să sprijine 

investițiile ce urmăresc obiective de mediu 

sau obiective legate de climă. 

_________________ _________________ 

27 Regulamentul (UE) 2017/2396 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 13 decembrie 2017 de modificare a 

Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și 

(UE) 2015/1017 în ceea ce privește 

prelungirea duratei Fondului european 

pentru investiții strategice și introducerea 

unor îmbunătățiri tehnice ale fondului și 

ale Platformei europene de consiliere în 

materie de investiții (JO L 345, 

27.12.2017, p. 34). 

27 Regulamentul (UE) 2017/2396 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 13 decembrie 2017 de modificare a 

Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și 

(UE) 2015/1017 în ceea ce privește 

prelungirea duratei Fondului european 

pentru investiții strategice și introducerea 

unor îmbunătățiri tehnice ale fondului și 

ale Platformei europene de consiliere în 

materie de investiții (JO L 345, 

27.12.2017, p. 34). 

Or. de 

 

Amendamentul  174 

Othmar Karas 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 14 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(14) În contextul realizării ODD în 

Uniune, opțiuni de politică precum crearea 

unui Fond european pentru investiții 

strategice și-au dovedit eficacitatea în 

contribuția la canalizarea investițiilor 

private, alături de cheltuielile publice, către 

investiții durabile. Regulamentul (UE) 

2015/1017 al Parlamentului European și al 

Consiliului27  precizează un obiectiv al 

investițiilor în materie de climă de 40 % 

pentru proiectele de infrastructură și de 

inovare în temeiul Fondului european 

pentru investiții strategice. Criterii comune 

pentru durabilitatea activităților economice 

ar putea sta la baza unor viitoare inițiative 

similare ale Uniunii, care să sprijine 

investițiile ce urmăresc obiective de mediu 

sau obiective legate de climă. 

(14) În contextul realizării ODD în 

Uniune, opțiuni de politică precum crearea 

unui Fond european pentru investiții 

strategice și-au dovedit eficacitatea în 

contribuția la mobilizarea investițiilor 

private, alături de cheltuielile publice, în 

investiții durabile. Regulamentul (UE) 

2015/1017 al Parlamentului European și al 

Consiliului27  precizează un obiectiv 

orizontal al investițiilor în materie de climă 

de 40 % pentru proiectele de infrastructură 

și de inovare în temeiul Fondului european 

pentru investiții strategice. Criterii comune 

pentru durabilitatea activităților economice 

ar putea sta la baza unor viitoare inițiative 

similare ale Uniunii, care să mobilizeze 

investițiile ce urmăresc obiective de mediu 

sau obiective legate de climă. 
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_________________ _________________ 

27 Regulamentul (UE) 2017/2396 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 13 decembrie 2017 de modificare a 

Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și 

(UE) 2015/1017 în ceea ce privește 

prelungirea duratei Fondului european 

pentru investiții strategice și introducerea 

unor îmbunătățiri tehnice ale fondului și 

ale Platformei europene de consiliere în 

materie de investiții (JO L 345, 

27.12.2017, p. 34). 

27 Regulamentul (UE) 2017/2396 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 13 decembrie 2017 de modificare a 

Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și 

(UE) 2015/1017 în ceea ce privește 

prelungirea duratei Fondului european 

pentru investiții strategice și introducerea 

unor îmbunătățiri tehnice ale fondului și 

ale Platformei europene de consiliere în 

materie de investiții (JO L 345, 

27.12.2017, p. 34). 

Or. en 

 

Amendamentul  175 

Elena Gentile 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 15 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(15) Pentru a evita fragmentarea pieței, 

precum și prejudicierea intereselor 

consumatorilor ca urmare a unor noțiuni 

divergente privind activitățile economice 

durabile din punctul de vedere al mediului, 

cerințele naționale pe care ar trebui să le 

respecte actorii de pe piață atunci când 

doresc să comercializeze produse 

financiare sau obligațiuni corporative ca 

fiind durabile din punctul de vedere al 

mediului ar trebui să se bazeze pe criterii 

uniforme pentru activitățile economice 

durabile din punctul de vedere al mediului. 

Printre actorii de pe piață respectivi se 

numără participanții la piețele financiare 

care oferă produse financiare „verzi” și 

întreprinderile nefinanciare care emit 

obligațiuni corporative „verzi”. 

(15) Pentru a evita fragmentarea pieței, 

precum și prejudicierea intereselor 

consumatorilor ca urmare a unor noțiuni 

divergente privind activitățile economice 

durabile din punctul de vedere al mediului, 

cerințele naționale pe care ar trebui să le 

respecte actorii de pe piață atunci când 

doresc să comercializeze produse 

financiare sau obligațiuni corporative, 

astfel cum sunt definite în prezentul 

regulament, ca fiind durabile din punctul 

de vedere al mediului ar trebui să se bazeze 

pe criterii uniforme pentru activitățile 

economice durabile din punctul de vedere 

al mediului. Printre actorii de pe piață 

respectivi se numără participanții la piețele 

financiare care oferă produse sau servicii 

financiare durabile și întreprinderile 

nefinanciare care emit obligațiuni 

corporative durabile. 

Or. en 
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Amendamentul  176 

Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 15 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(15) Pentru a evita fragmentarea pieței, 

precum și prejudicierea intereselor 

consumatorilor ca urmare a unor noțiuni 

divergente privind activitățile economice 

durabile din punctul de vedere al mediului, 

cerințele naționale pe care ar trebui să le 

respecte actorii de pe piață atunci când 

doresc să comercializeze produse 

financiare sau obligațiuni corporative ca 

fiind durabile din punctul de vedere al 

mediului ar trebui să se bazeze pe criterii 

uniforme pentru activitățile economice 

durabile din punctul de vedere al mediului. 

Printre actorii de pe piață respectivi se 

numără participanții la piețele financiare 

care oferă produse financiare „verzi” și 

întreprinderile nefinanciare care emit 

obligațiuni corporative „verzi”. 

(15) Pentru a evita fragmentarea pieței, 

precum și prejudicierea intereselor 

consumatorilor ca urmare a unor noțiuni 

divergente privind activitățile economice 

durabile din punctul de vedere al mediului, 

cerințele naționale pe care ar trebui să le 

respecte actorii de pe piață atunci când 

doresc să comercializeze produse 

financiare sau obligațiuni corporative ca 

fiind durabile din punctul de vedere al 

mediului ar trebui să se bazeze pe criterii 

uniforme pentru activitățile economice 

durabile din punctul de vedere al mediului. 

Printre actorii de pe piață respectivi se 

numără participanții la piețele financiare 

care oferă produse financiare durabile și 

întreprinderile nefinanciare care emit 

obligațiuni corporative durabile. 

Or. en 

 

Amendamentul  177 

Mireille D'Ornano 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 15 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(15) Pentru a evita fragmentarea pieței, 

precum și prejudicierea intereselor 

consumatorilor ca urmare a unor noțiuni 

divergente privind activitățile economice 

durabile din punctul de vedere al mediului, 

cerințele naționale pe care ar trebui să le 

respecte actorii de pe piață atunci când 

(15) Pentru a evita fragmentarea pieței, 

precum și prejudicierea intereselor 

consumatorilor ca urmare a unor noțiuni 

divergente privind activitățile economice 

durabile din punctul de vedere al mediului, 

cerințele naționale pe care ar trebui să le 

respecte actorii de pe piață atunci când 
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doresc să comercializeze produse 

financiare sau obligațiuni corporative ca 

fiind durabile din punctul de vedere al 

mediului ar trebui să se bazeze pe criterii 

uniforme pentru activitățile economice 

durabile din punctul de vedere al mediului. 

Printre actorii de pe piață respectivi se 

numără participanții la piețele financiare 

care oferă produse financiare „verzi” și 

întreprinderile nefinanciare care emit 

obligațiuni corporative „verzi”. 

doresc să comercializeze produse 

financiare sau obligațiuni corporative ca 

fiind durabile din punctul de vedere al 

mediului ar putea să se bazeze pe criterii 

uniforme pentru activitățile economice 

durabile din punctul de vedere al mediului. 

Printre actorii de pe piață respectivi se 

numără participanții la piețele financiare 

care oferă produse financiare „verzi” și 

întreprinderile nefinanciare care emit 

obligațiuni corporative „verzi”. 

Or. fr 

 

Amendamentul  178 

Othmar Karas 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 15 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (15a) În conformitate cu principiul 

proporționalității, cerințele din prezentul 

regulament nu ar trebui să se aplice 

instituțiilor mici și necomplexe, astfel cum 

sunt definite la [OP: a se introduce 

trimiterea la articolul corespunzător din 

Regulamentul (UE) 575/2013]. 

Or. en 

 

Amendamentul  179 

Markus Ferber 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 16 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16) Pentru a evita prejudicierea 

intereselor consumatorilor, administratorii 

de fonduri și investitorii instituționali care 

oferă produse financiare ca fiind durabile 

(16) Pentru a evita prejudicierea 

intereselor consumatorilor, administratorii 

de fonduri și investitorii instituționali care 

oferă produse financiare ca fiind durabile 
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din punctul de vedere al mediului ar trebui 

să divulge cum și în ce măsură criteriile 

pentru activitățile economice durabile din 

punctul de vedere al mediului sunt 

utilizate pentru determinarea durabilității 

de mediu a investițiilor. Informațiile 

divulgate ar trebui să le permită 

investitorilor să înțeleagă cota de investiții 

care finanțează activitățile economice 

durabile din punctul de vedere al 

mediului ca procent din toate activitățile 

economice și, astfel, gradul durabilității 

de mediu a investițiilor. Comisia ar trebui 

să specifice informațiile care trebuie 

divulgate în acest scop. Aceste informații 

ar trebui să permită autorităților 

naționale competente să verifice cu 

ușurință conformitatea în raport cu 

obligația de divulgare și să asigure 

respectarea obligației respective în 

conformitate cu legislația națională 

aplicabilă. 

din punctul de vedere al mediului ar trebui 

să divulge informații relevante, în 

conformitate cu dispozițiile evidențiate în 

Regulamentul privind informările 

referitoare la investițiile durabile și 

riscurile legate de durabilitate și de 

modificare a Directivei (UE) 2016/2341; 

Or. en 

Justificare 

Toate obligațiile de divulgare sunt prevăzute în Regulamentul privind informările referitoare 

la investițiile durabile și riscurile legate de durabilitate și de modificare a Directivei (UE) 

2016/2341. Introducerea unui al doilea regim de divulgare privind finanțarea durabilă nu 

este necesară. 

 

Amendamentul  180 

Sirpa Pietikäinen 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 16 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16) Pentru a evita prejudicierea 

intereselor consumatorilor, administratorii 

de fonduri și investitorii instituționali care 

oferă produse financiare ca fiind durabile 

din punctul de vedere al mediului ar trebui 

să divulge cum și în ce măsură criteriile 

(16) Pentru a informa investitorii 

individuali și a asigura protecția 
consumatorilor, administratorii de fonduri 

și investitorii instituționali care oferă 

produse financiare ca fiind durabile din 

punctul de vedere al mediului ar trebui să 
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pentru activitățile economice durabile din 

punctul de vedere al mediului sunt 

utilizate pentru determinarea durabilității 
de mediu a investițiilor. Informațiile 

divulgate ar trebui să le permită 

investitorilor să înțeleagă cota de investiții 

care finanțează activitățile economice 

durabile din punctul de vedere al 

mediului ca procent din toate activitățile 

economice și, astfel, gradul durabilității de 

mediu a investițiilor. Comisia ar trebui să 

specifice informațiile care trebuie divulgate 

în acest scop. Aceste informații ar trebui să 

permită autorităților naționale competente 

să verifice cu ușurință conformitatea în 

raport cu obligația de divulgare și să 

asigure respectarea obligației respective în 

conformitate cu legislația națională 

aplicabilă. 

divulge gradul de durabilitate ecologică a 

investițiilor și impactul acestora asupra 

mediului. Informațiile divulgate ar trebui 

să le permită investitorilor să înțeleagă 

criteriile și indicatorii utilizați pentru 

identificarea impactului asupra mediului, 
gradul durabilității de mediu a investițiilor, 

precum și procentul din cifra de afaceri a 

entităților în care se investește alocat 

pentru sprijinirea activităților care se 

califică drept durabile din punct de vedere 

ecologic sau care au un impact ecologic 

negativ. Comisia ar trebui să specifice 

informațiile care trebuie divulgate în acest 

scop în rapoartele anuale și de 

administrare auditate și care trebuie 

auditate de auditori independenți în 

cadrul raportării integrate. Aceste 

informații auditate și verificate ar trebui să 

permită autorităților naționale competente 

și, atunci când este necesar, AES să 

verifice cu ușurință conformitatea în raport 

cu obligația de divulgare și să asigure 

respectarea obligației respective în 

conformitate cu legislația națională și a 

Uniunii aplicabilă. Cerințele de divulgare 

ar trebui să fie conforme cu inițiativele 

globale privind cerințele în materie de 

divulgare, precum Inițiativa de Raportare 

Globală și principiile ONU pentru 

investiții responsabile. Auditorii 

independenți ar trebui să fie autorizați de 

AES. 

Or. en 

 

Amendamentul  181 

Elena Gentile 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 16 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16) Pentru a evita prejudicierea 

intereselor consumatorilor, administratorii 

(16) Pentru a informa investitorii 

individuali și a asigura protecția 
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de fonduri și investitorii instituționali care 

oferă produse financiare ca fiind durabile 

din punctul de vedere al mediului ar trebui 

să divulge cum și în ce măsură criteriile 

pentru activitățile economice durabile din 

punctul de vedere al mediului sunt 

utilizate pentru determinarea durabilității 
de mediu a investițiilor. Informațiile 

divulgate ar trebui să le permită 

investitorilor să înțeleagă cota de investiții 

care finanțează activitățile economice 

durabile din punctul de vedere al 

mediului ca procent din toate activitățile 

economice și, astfel, gradul durabilității 

de mediu a investițiilor. Comisia ar trebui 

să specifice informațiile care trebuie 

divulgate în acest scop. Aceste informații 

ar trebui să permită autorităților 

naționale competente să verifice cu 

ușurință conformitatea în raport cu 

obligația de divulgare și să asigure 

respectarea obligației respective în 

conformitate cu legislația națională 

aplicabilă. 

consumatorilor, administratorii de fonduri 

și investitorii instituționali care oferă 

produse financiare ca fiind durabile din 

punctul de vedere al mediului ar trebui să 

divulge aspecte legate de durabilitatea de 

mediu a investițiilor, inclusiv criteriile 

ESG de selecție, și impactul acestora 

asupra mediului. Informațiile divulgate ar 

trebui să le permită investitorilor să 

înțeleagă criteriile și indicatorii utilizați 

pentru identificarea impactului asupra 

mediului și aspectele legate de 

durabilitatea de mediu a investițiilor. 

Comisia ar trebui să specifice informațiile 

care trebuie divulgate în acest scop. 

Cerințele de divulgare ar trebui să se 

sprijine pe lucrările Inițiativei de 

Raportare Globală și pe principiile ONU 

pentru investiții responsabile. 

Or. en 

 

Amendamentul  182 

Fulvio Martusciello 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 16 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16) Pentru a evita prejudicierea 

intereselor consumatorilor, administratorii 

de fonduri și investitorii instituționali care 

oferă produse financiare ca fiind durabile 

din punctul de vedere al mediului ar trebui 

să divulge cum și în ce măsură criteriile 

pentru activitățile economice durabile din 

punctul de vedere al mediului sunt 

utilizate pentru determinarea durabilității 
de mediu a investițiilor. Informațiile 

divulgate ar trebui să le permită 

(16) Pentru a informa investitorii 

individuali și a asigura protecția 
consumatorilor, administratorii de fonduri 

și investitorii instituționali care oferă 

produse financiare ca fiind durabile din 

punctul de vedere al mediului ar trebui să 

divulge aspecte legate de durabilitatea de 

mediu a investițiilor, inclusiv criteriile 

ESG de selecție, și impactul acestora 

asupra mediului. Informațiile divulgate ar 

trebui să le permită investitorilor să 
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investitorilor să înțeleagă cota de investiții 

care finanțează activitățile economice 

durabile din punctul de vedere al 

mediului ca procent din toate activitățile 

economice și, astfel, gradul durabilității 

de mediu a investițiilor. Comisia ar trebui 

să specifice informațiile care trebuie 

divulgate în acest scop. Aceste informații 

ar trebui să permită autorităților 

naționale competente să verifice cu 

ușurință conformitatea în raport cu 

obligația de divulgare și să asigure 

respectarea obligației respective în 

conformitate cu legislația națională 

aplicabilă. 

înțeleagă criteriile și indicatorii utilizați 

pentru identificarea impactului asupra 

mediului și aspectele legate de 

durabilitatea de mediu a investițiilor. 

Comisia ar trebui să specifice informațiile 

care trebuie divulgate în acest scop. 

Cerințele de divulgare ar trebui să se 

sprijine pe lucrările Inițiativei de 

Raportare Globală și pe principiile ONU 

pentru investiții responsabile. 

Or. en 

 

Amendamentul  183 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 16 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16) Pentru a evita prejudicierea 

intereselor consumatorilor, administratorii 

de fonduri și investitorii instituționali care 

oferă produse financiare ca fiind durabile 

din punctul de vedere al mediului ar trebui 

să divulge cum și în ce măsură criteriile 

pentru activitățile economice durabile din 

punctul de vedere al mediului sunt 

utilizate pentru determinarea durabilității 

de mediu a investițiilor. Informațiile 

divulgate ar trebui să le permită 

investitorilor să înțeleagă cota de investiții 

care finanțează activitățile economice 

durabile din punctul de vedere al mediului 

ca procent din toate activitățile economice 

și, astfel, gradul durabilității de mediu a 

investițiilor. Comisia ar trebui să specifice 

informațiile care trebuie divulgate în acest 

scop. Aceste informații ar trebui să 

permită autorităților naționale competente 

(16) Pentru a evita prejudicierea 

intereselor consumatorilor, administratorii 

de fonduri și investitorii instituționali care 

oferă produse financiare ca fiind durabile 

din punctul de vedere al mediului pot alege 

să divulge cum și în ce măsură criteriile 

pentru activitățile economice durabile sunt 

utilizate pentru determinarea durabilității 

investițiilor. Informațiile divulgate ar putea 

să le permită investitorilor să înțeleagă cota 

de investiții care finanțează activitățile 

economice durabile ca procent din toate 

activitățile economice și, astfel, gradul 

durabilității investițiilor. 



 

PE632.153v01-00 52/180 AM\1172566RO.docx 

RO 

să verifice cu ușurință conformitatea în 

raport cu obligația de divulgare și să 

asigure respectarea obligației respective 

în conformitate cu legislația națională 

aplicabilă. 

Or. en 

 

Amendamentul  184 

Kay Swinburne 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 16 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16) Pentru a evita prejudicierea 

intereselor consumatorilor, administratorii 

de fonduri și investitorii instituționali care 

oferă produse financiare ca fiind durabile 

din punctul de vedere al mediului ar trebui 

să divulge cum și în ce măsură criteriile 

pentru activitățile economice durabile din 

punctul de vedere al mediului sunt utilizate 

pentru determinarea durabilității de mediu 

a investițiilor. Informațiile divulgate ar 

trebui să le permită investitorilor să 

înțeleagă cota de investiții care finanțează 

activitățile economice durabile din punctul 

de vedere al mediului ca procent din toate 

activitățile economice și, astfel, gradul 

durabilității de mediu a investițiilor. 

Comisia ar trebui să specifice informațiile 

care trebuie divulgate în acest scop. Aceste 

informații ar trebui să permită autorităților 

naționale competente să verifice cu 

ușurință conformitatea în raport cu 

obligația de divulgare și să asigure 

respectarea obligației respective în 

conformitate cu legislația națională 

aplicabilă. 

(16) Pentru a evita prejudicierea 

intereselor consumatorilor, administratorii 

de fonduri și investitorii instituționali care 

oferă produse financiare ca fiind durabile 

din punctul de vedere al mediului ar trebui 

să divulge cum și în ce măsură criteriile 

pentru activitățile economice durabile din 

punctul de vedere al mediului sunt utilizate 

pentru determinarea durabilității de mediu 

a investițiilor. Informațiile divulgate ar 

trebui să le permită investitorilor să 

înțeleagă cota de investiții care finanțează 

activitățile economice durabile din punctul 

de vedere al mediului ca procent din toate 

activitățile economice și, astfel, gradul 

durabilității de mediu a investițiilor. 

Comisia ar trebui să specifice informațiile 

care trebuie divulgate în acest scop, 

precum și frecvența, formatul și 

destinatarii divulgării. Aceste informații ar 

trebui să permită autorităților naționale 

competente să verifice cu ușurință 

conformitatea în raport cu obligația de 

divulgare și să asigure respectarea 

obligației respective în conformitate cu 

legislația națională aplicabilă. Comisia ar 

trebui să garanteze că orice noi cerințe în 

materie de divulgare le completează pe 

cele deja prevăzute în legislația existentă 

și nu conduc la o dublare inutilă a 
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raportării. 

Or. en 

 

Amendamentul  185 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 16 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (16a) Pentru a stimula inovația, 

cercetarea și dezvoltarea în domeniul 

schimbărilor climatice, acolo unde este 

nevoie de un nivel ridicat de investiții pe 

termen lung, prezentul regulament ar 

trebui să fie aliniat la alte documente 

legislative ale Uniunii. Astfel, este 

important să se asigure stabilitate pe 

termen lung în cadrul de reglementare 

fără a reduce posibilitatea investițiilor pe 

termen lung. 

Or. en 

 

Amendamentul  186 

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

Elsi Katainen, Petri Sarvamaa 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 16 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (16a) Pentru a evita afectarea mediului 

de inovare din UE și din statele membre, 

prezentul regulament ar trebui să fie 

aliniat cu alte documente legislative ale 

Uniunii care stimulează inovația, 

cercetarea și dezvoltarea, în special în 

domeniul schimbărilor climatice, unde 

este nevoie de un nivel ridicat de investiții 

pe termen lung. 
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Or. en 

 

Amendamentul  187 

Markus Ferber, Christophe Hansen 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 17 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(17) Pentru a se evita eludarea 

obligației de divulgare, această obligație 

ar trebui să se aplice și atunci când 

produsele financiare sunt oferite ca având 

caracteristici similare cu investițiile 

durabile din punctul de vedere al 

mediului, inclusiv cu cele care au ca 

obiectiv protecția mediului în sens larg. 

Participanții la piețele financiare nu ar 

trebui să fie obligați să investească numai 

în activitățile economice durabile din 

punctul de vedere al mediului stabilite în 

conformitate cu criteriile tehnice de 

examinare prevăzute în prezentul 

regulament. Aceștia ar trebui să fie 

încurajați să informeze Comisia în cazul 

în care consideră că o activitate 

economică care nu îndeplinește criteriile 

tehnice de examinare sau pentru care nu 

au fost încă stabilite astfel de criterii ar 

trebui să fie considerată durabilă din 

punctul de vedere al mediului, pentru a 

ajuta Comisia să evalueze dacă se impune 

completarea sau actualizarea criteriilor 

tehnice de examinare. 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

Toate obligațiile de divulgare sunt prevăzute în Regulamentul privind informările referitoare 

la investițiile durabile și riscurile legate de durabilitate și de modificare a Directivei (UE) 

2016/2341. Introducerea unui al doilea regim de divulgare privind finanțarea durabilă nu 

este necesară. 
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Amendamentul  188 

Anne Sander 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 17 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(17) Pentru a se evita eludarea obligației 

de divulgare, această obligație ar trebui să 

se aplice și atunci când produsele 

financiare sunt oferite ca având 

caracteristici similare cu investițiile 

durabile din punctul de vedere al mediului, 

inclusiv cu cele care au ca obiectiv 

protecția mediului în sens larg. 

Participanții la piețele financiare nu ar 

trebui să fie obligați să investească numai 

în activitățile economice durabile din 

punctul de vedere al mediului stabilite în 

conformitate cu criteriile tehnice de 

examinare prevăzute în prezentul 

regulament. Aceștia ar trebui să fie 

încurajați să informeze Comisia în cazul în 

care consideră că o activitate economică 

care nu îndeplinește criteriile tehnice de 

examinare sau pentru care nu au fost încă 

stabilite astfel de criterii ar trebui să fie 

considerată durabilă din punctul de vedere 

al mediului, pentru a ajuta Comisia să 

evalueze dacă se impune completarea sau 

actualizarea criteriilor tehnice de 

examinare. 

(17) Pentru a se evita eludarea obligației 

de divulgare, această obligație ar trebui să 

se aplice și atunci când produsele 

financiare sunt oferite ca având 

caracteristici similare cu investițiile 

durabile din punctul de vedere al mediului, 

inclusiv cu cele care au ca obiectiv 

protecția mediului în sens larg. 

Participanții la piețele financiare nu ar 

trebui să fie obligați să investească numai 

în activitățile economice durabile din 

punctul de vedere al mediului stabilite în 

conformitate cu criteriile tehnice de 

examinare prevăzute în prezentul 

regulament. Aceștia ar trebui să fie 

încurajați să informeze Comisia în cazul în 

care consideră că o activitate economică 

care nu îndeplinește criteriile tehnice de 

examinare sau pentru care nu au fost încă 

stabilite astfel de criterii ar trebui să fie 

considerată durabilă din punctul de vedere 

al mediului, pentru a ajuta Comisia să 

evalueze dacă se impune completarea sau 

actualizarea criteriilor tehnice de 

examinare. În mod similar, participanților 

la piața financiară ar trebui să li se 

permită în continuare să pună în aplicare 

abordări în materie de investiții durabile 

cu caracteristici mai ample decât simpla 

alocare a capitalurilor la domeniile 

definite în prezentul regulament. 

Abordările în materie de investiții 

durabile ar trebui să poată include, 

printre altele, integrarea ESG, 

examinarea, cea mai bună categorie, 

diligența, angajamentul și votarea. 

Or. en 
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Amendamentul  189 

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

 

Propunere de regulament 

Considerentul 17 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(17) Pentru a se evita eludarea obligației 

de divulgare, această obligație ar trebui să 

se aplice și atunci când produsele 

financiare sunt oferite ca având 

caracteristici similare cu investițiile 

durabile din punctul de vedere al 

mediului, inclusiv cu cele care au ca 

obiectiv protecția mediului în sens larg. 

Participanții la piețele financiare nu ar 

trebui să fie obligați să investească numai 

în activitățile economice durabile din 

punctul de vedere al mediului stabilite în 

conformitate cu criteriile tehnice de 

examinare prevăzute în prezentul 

regulament. Aceștia ar trebui să fie 

încurajați să informeze Comisia în cazul în 

care consideră că o activitate economică 

care nu îndeplinește criteriile tehnice de 

examinare sau pentru care nu au fost încă 

stabilite astfel de criterii ar trebui să fie 

considerată durabilă din punctul de vedere 

al mediului, pentru a ajuta Comisia să 

evalueze dacă se impune completarea sau 

actualizarea criteriilor tehnice de 

examinare. 

(17) Pentru a se evita eludarea obligației 

de divulgare, această obligație ar trebui să 

se aplice tuturor produselor financiare. 

Participanții la piețele financiare nu ar 

trebui să fie obligați să investească numai 

în activitățile economice durabile din 

punctul de vedere al mediului stabilite în 

conformitate cu criteriile tehnice de 

examinare prevăzute în prezentul 

regulament. Participanții la piața 

financiară și alți actori ar trebui să fie 

încurajați să informeze Comisia în cazul în 

care consideră că o activitate economică 

este calificată în mod incorect ca 

îndeplinind sau neîndeplinind criteriile 

tehnice de examinare sau pentru care nu au 

fost încă stabilite astfel de criterii ar trebui 

să fie considerată durabilă din punctul de 

vedere al mediului, pentru a ajuta Comisia 

să evalueze dacă se impune completarea 

sau actualizarea criteriilor tehnice de 

examinare. 

Or. en 

 

Amendamentul  190 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 18 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(18) Pentru a stabili dacă o activitate 

economică este durabilă punctul de vedere 

(18) Pentru a stabili dacă o activitate 

economică este durabilă din punctul de 
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al mediului, ar trebui elaborată o listă 

exhaustivă a obiectivelor de mediu. 

vedere al mediului sau din punct de vedere 

social, ar trebui elaborată o listă exhaustivă 

a obiectivelor de mediu și sociale, pe baza 

unor indicatori care măsoară impactul de 

mediu și social. 

Or. en 

 

Amendamentul  191 

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

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 18 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(18) Pentru a stabili dacă o activitate 

economică este durabilă punctul de vedere 

al mediului, ar trebui elaborată o listă 

exhaustivă a obiectivelor de mediu. 

(18) Pentru a stabili dacă o activitate 

economică este durabilă din punctul de 

vedere al mediului, ar trebui elaborată o 

listă exhaustivă a obiectivelor de mediu, 

asigurându-se coerența cu legislația 

existentă a Uniunii, precum pachetul 

„Energie curată pentru toți europenii”. 

Or. en 

 

Amendamentul  192 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 18 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(18) Pentru a stabili dacă o activitate 

economică este durabilă punctul de vedere 

al mediului, ar trebui elaborată o listă 

exhaustivă a obiectivelor de mediu. 

(18) Pentru a stabili dacă o activitate 

economică este durabilă punctul de vedere 

al mediului, ar trebui elaborată o listă 

exhaustivă a obiectivelor de mediu, luând 

în considerare, totodată, impactul 

respectivei activități asupra lanțului 

valoric industrial. 

Or. fr 
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Amendamentul  193 

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

 

Propunere de regulament 

Considerentul 18 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(18) Pentru a stabili dacă o activitate 

economică este durabilă punctul de vedere 

al mediului, ar trebui elaborată o listă 

exhaustivă a obiectivelor de mediu. 

(18) Pentru a stabili dacă o activitate 

economică este durabilă sau nocivă din 

punctul de vedere al mediului, ar trebui 

elaborată o listă exhaustivă a obiectivelor 

de mediu. 

Or. en 

 

Amendamentul  194 

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

 

Propunere de regulament 

Considerentul 20 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(20) Pentru fiecare obiectiv de mediu, ar 

trebui stabilite criterii uniforme pe baza 

cărora să se considere că unele activități 

economice contribuie în mod substanțial la 

obiectivul respectiv. Un element al 

criteriilor uniforme ar trebui să fie evitarea 

unei daune semnificative la adresa 

oricăruia dintre obiectivele de mediu 

prevăzute în prezentul regulament. Acest 

lucru este necesar pentru a se evita ca 

unele investiții să fie considerate durabile 

din punctul de vedere al mediului deși 

activitățile economice care beneficiază de 

pe urma investițiilor respective sunt 

dăunătoare mediului într-o măsură care 

depășește contribuția acestora la un 

obiectiv de mediu. Condițiile referitoare la 

o contribuție substanțială și la a nu produce 

daune semnificative ar trebui să permită 

investițiilor în activități economice 

(20) Pentru fiecare obiectiv de mediu, ar 

trebui stabilite criterii uniforme pe baza 

cărora să se considere că unele activități 

economice contribuie în mod substanțial la 

obiectivul respectiv. Un alt element al 

criteriilor uniforme ar trebui să fie 

identificarea de activități economice care 

provoacă daune semnificative la adresa 

oricăruia dintre obiectivele de mediu 

prevăzute în prezentul regulament. 

Condițiile referitoare la o contribuție 

substanțială și la a produce daune 

semnificative ar trebui să permită 

investițiilor în activități economice 

durabile din punctul de vedere al mediului 

să își aducă o contribuție reală la 

obiectivele de mediu și ar trebui să 

permită renunțarea treptată la investițiile 

în activități economice nocive pentru 

mediu. 
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durabile din punctul de vedere al mediului 

să își aducă o contribuție reală la 

obiectivele de mediu. 

Or. en 

 

Amendamentul  195 

Markus Ferber, Christophe Hansen 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 20 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(20) Pentru fiecare obiectiv de mediu, ar 

trebui stabilite criterii uniforme pe baza 

cărora să se considere că unele activități 

economice contribuie în mod substanțial la 

obiectivul respectiv. Un element al 

criteriilor uniforme ar trebui să fie evitarea 

unei daune semnificative la adresa 

oricăruia dintre obiectivele de mediu 

prevăzute în prezentul regulament. Acest 

lucru este necesar pentru a se evita ca unele 

investiții să fie considerate durabile din 

punctul de vedere al mediului deși 

activitățile economice care beneficiază de 

pe urma investițiilor respective sunt 

dăunătoare mediului într-o măsură care 

depășește contribuția acestora la un 

obiectiv de mediu. Condițiile referitoare la 

o contribuție substanțială și la a nu produce 

daune semnificative ar trebui să permită 

investițiilor în activități economice 

durabile din punctul de vedere al mediului 

să își aducă o contribuție reală la 

obiectivele de mediu. 

(20) Pentru fiecare obiectiv de mediu, ar 

trebui stabilite criterii uniforme pe baza 

cărora să se considere că unele activități 

economice contribuie în mod substanțial la 

obiectivul respectiv. Un element al 

criteriilor uniforme ar trebui să fie evitarea 

unei daune semnificative la adresa 

oricăruia dintre obiectivele de mediu 

prevăzute în prezentul regulament. Acest 

lucru este necesar pentru a se evita ca unele 

investiții să fie considerate durabile din 

punctul de vedere al mediului deși 

activitățile economice care beneficiază de 

pe urma investițiilor respective sunt 

dăunătoare mediului într-o măsură care 

depășește contribuția acestora la un 

obiectiv de mediu. Condițiile referitoare la 

o contribuție substanțială și la a nu produce 

daune semnificative ar trebui să permită 

investițiilor în activități economice 

durabile din punctul de vedere al mediului 

să își aducă o contribuție reală la 

obiectivele de mediu. Cu toate acestea, 

stabilirea de criterii pentru a evita daune 

semnificative la adresa oricăruia dintre 

obiectivele de mediu nu ar trebui să 

conducă la crearea unei liste negre sau a 

unei liste maro. 

Or. en 
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Amendamentul  196 

Mireille D'Ornano 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 20 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(20) Pentru fiecare obiectiv de mediu, ar 

trebui stabilite criterii uniforme pe baza 

cărora să se considere că unele activități 

economice contribuie în mod substanțial la 

obiectivul respectiv. Un element al 

criteriilor uniforme ar trebui să fie evitarea 

unei daune semnificative la adresa 

oricăruia dintre obiectivele de mediu 

prevăzute în prezentul regulament. Acest 

lucru este necesar pentru a se evita ca unele 

investiții să fie considerate durabile din 

punctul de vedere al mediului deși 

activitățile economice care beneficiază de 

pe urma investițiilor respective sunt 

dăunătoare mediului într-o măsură care 

depășește contribuția acestora la un 

obiectiv de mediu. Condițiile referitoare la 

o contribuție substanțială și la a nu produce 

daune semnificative ar trebui să permită 

investițiilor în activități economice 

durabile din punctul de vedere al mediului 

să își aducă o contribuție reală la 

obiectivele de mediu. 

(20) Pentru fiecare obiectiv de mediu, ar 

trebui stabilite criterii uniforme și clare pe 

baza cărora să se considere că unele 

activități economice contribuie în mod 

substanțial la obiectivul respectiv. Un 

element al criteriilor uniforme ar trebui să 

fie evitarea unei daune semnificative la 

adresa oricăruia dintre obiectivele de 

mediu prevăzute în prezentul regulament. 

Acest lucru este necesar pentru a se evita 

ca unele investiții să fie considerate 

durabile din punctul de vedere al mediului 

deși activitățile economice care beneficiază 

de pe urma investițiilor respective sunt 

dăunătoare mediului într-o măsură care 

depășește contribuția acestora la un 

obiectiv de mediu. Condițiile referitoare la 

o contribuție substanțială și la a nu produce 

daune semnificative ar trebui să permită 

investițiilor în activități economice 

durabile din punctul de vedere al mediului 

să își aducă o contribuție reală la 

obiectivele de mediu. 

Or. fr 

 

Amendamentul  197 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 21 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(21) Reamintind angajamentul comun al 

Parlamentului European, al Consiliului și 

al Comisiei de a urmări principiile 

consacrate în Pilonul european al 

(21) Reamintind angajamentul comun al 

Parlamentului European, al Consiliului și 

al Comisiei de a urmări principiile 

consacrate în Pilonul european al 
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drepturilor sociale în sprijinul creșterii 

durabile și favorabile incluziunii și 

recunoscând importanța unor drepturi și 

standarde internaționale minime ale omului 

și ale lucrătorilor, respectarea unor garanții 

minime ar trebui să fie o condiție pentru ca 

activitățile economice să se califice drept 

durabile din punctul de vedere al mediului. 

Din acest motiv, activitățile economice ar 

trebui să se califice drept durabile din 

punctul de vedere al mediului doar în cazul 

în care sunt efectuate prin respectarea 

Declarației cu privire la principiile și 

drepturile fundamentale la locul de muncă 

și a celor opt convenții de bază ale 

Organizației Internaționale a Muncii 

(„OIM”). Convențiile de bază ale OIM 

definesc drepturile omului și drepturile 

lucrătorilor pe care trebuie să le respecte 

întreprinderile. Mai multe dintre aceste 

standarde internaționale sunt consacrate și 

în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene, în special interzicerea sclaviei și 

a muncii forțate, precum și principiul 

nediscriminării. Garanțiile minime 

respective nu aduc atingere aplicării unor 

cerințe mai stricte privind mediul, 

sănătatea, siguranța și durabilitatea socială, 

prevăzute în dreptul Uniunii, după caz. 

drepturilor sociale în sprijinul creșterii 

durabile și favorabile incluziunii și 

recunoscând importanța unor drepturi și 

standarde internaționale minime ale omului 

și ale lucrătorilor, respectarea unor garanții 

minime ar trebui să fie o condiție pentru ca 

activitățile economice să se califice drept 

durabile din punctul de vedere al mediului. 

Din acest motiv, activitățile economice ar 

trebui să se califice drept durabile din 

punctul de vedere al mediului doar în cazul 

în care sunt efectuate prin respectarea, în 

primul rând, a Declarației cu privire la 

principiile și drepturile fundamentale la 

locul de muncă și a celor opt convenții de 

bază ale Organizației Internaționale a 

Muncii („OIM”). Convențiile de bază ale 

OIM definesc drepturile omului și 

drepturile lucrătorilor pe care trebuie să le 

respecte întreprinderile. Mai multe dintre 

aceste standarde internaționale sunt 

consacrate și în Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene, în 

special interzicerea sclaviei și a muncii 

forțate, precum și principiul 

nediscriminării. În al doilea rând, ar 

trebui respectate principiile ONU pentru 

investiții responsabile - cadrul de 

raportare. În al treilea rând, investitorii ar 

trebui să țină cont de Orientările OCDE 

privind diligența necesară pentru o 

conduită responsabilă în afaceri (2018). 

În acest context, diligența necesară 

înseamnă procedurile pe care 

întreprinderile le efectuează pentru a 

identifica, a preveni, a combate și a lua în 

considerare riscurile în materie de 

durabilitate astfel cum sunt definite în 

[OP: a se introduce trimiterea la 

Regulamentul privind divulgările de 

informații referitoare la investițiile 

durabile și la riscurile în materie de 

durabilitate și la Anexa 1 la acesta]. 
Garanțiile minime respective nu aduc 

atingere aplicării unor cerințe mai stricte 

privind mediul, sănătatea, siguranța și 

durabilitatea socială, prevăzute în dreptul 
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Uniunii, după caz. 

Or. en 

 

Amendamentul  198 

Markus Ferber 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 21 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(21) Reamintind angajamentul comun al 

Parlamentului European, al Consiliului și 

al Comisiei de a urmări principiile 

consacrate în Pilonul european al 

drepturilor sociale în sprijinul creșterii 

durabile și favorabile incluziunii și 

recunoscând importanța unor drepturi și 

standarde internaționale minime ale omului 

și ale lucrătorilor, respectarea unor garanții 

minime ar trebui să fie o condiție pentru ca 

activitățile economice să se califice drept 

durabile din punctul de vedere al mediului. 

Din acest motiv, activitățile economice ar 

trebui să se califice drept durabile din 

punctul de vedere al mediului doar în cazul 

în care sunt efectuate prin respectarea 

Declarației cu privire la principiile și 

drepturile fundamentale la locul de muncă 

și a celor opt convenții de bază ale 

Organizației Internaționale a Muncii 

(„OIM”). Convențiile de bază ale OIM 

definesc drepturile omului și drepturile 

lucrătorilor pe care trebuie să le respecte 

întreprinderile. Mai multe dintre aceste 

standarde internaționale sunt consacrate și 

în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene, în special interzicerea sclaviei și 

a muncii forțate, precum și principiul 

nediscriminării. Garanțiile minime 

respective nu aduc atingere aplicării unor 

cerințe mai stricte privind mediul, 

sănătatea, siguranța și durabilitatea socială, 

prevăzute în dreptul Uniunii, după caz. 

(21) Reamintind angajamentul comun al 

Parlamentului European, al Consiliului și 

al Comisiei de a urmări principiile 

consacrate în Pilonul european al 

drepturilor sociale în sprijinul creșterii 

durabile și favorabile incluziunii și 

recunoscând importanța unor drepturi și 

standarde internaționale minime ale omului 

și ale lucrătorilor, respectarea unor garanții 

minime ar trebui să fie o condiție pentru ca 

activitățile economice să se califice drept 

durabile din punctul de vedere al mediului. 

Din acest motiv, activitățile economice ar 

trebui să se califice drept durabile din 

punctul de vedere al mediului doar în cazul 

în care sunt efectuate prin respectarea 

Declarației cu privire la principiile și 

drepturile fundamentale la locul de muncă 

și a celor opt convenții de bază ale 

Organizației Internaționale a Muncii 

(„OIM”). Convențiile de bază ale OIM 

definesc drepturile omului și drepturile 

lucrătorilor pe care trebuie să le respecte 

întreprinderile și, prin urmare, reprezintă 

un pilon suficient pentru o activitate 

economică durabilă. Mai multe dintre 

aceste standarde internaționale sunt 

consacrate și în Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene, în 

special interzicerea sclaviei și a muncii 

forțate, precum și principiul 

nediscriminării. Garanțiile minime 

respective nu aduc atingere aplicării unor 

cerințe mai stricte privind mediul, 
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sănătatea, siguranța și durabilitatea socială, 

prevăzute în dreptul Uniunii, după caz. 

Or. en 

Justificare 

Standardele OIM sunt suficiente pentru a determina dacă o activitate economică poate fi 

considerată durabilă. 

 

Amendamentul  199 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 21 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (21a) Banca Europeană de Investiții are 

o vastă experiență în ceea ce privește 

obligațiunile ecologice, în principal prin 

obligațiunea de sensibilizare la 

problemele climatice, care a contribuit la 

obligațiuni ecologice în valoare de 18 

miliarde de euro și la 160 de proiecte 

legate de energia din surse regenerabile, 

care din păcate au fost distribuite în mod 

inegal la nivel regional, fără a se respecta 

principiile corespunzătoare de planificare 

pe termen lung și echilibrată din punct de 

vedere regional. Cu toate acestea, 

organismele din sectorul public, cum ar fi 

BEI și AES, ar putea monitoriza 

evoluțiile-cheie pentru a asigura 

extinderea progresivă și adaptabilitatea 

taxonomiei UE în materie de durabilitate. 

Or. en 

 

Amendamentul  200 

Elena Gentile 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 22 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(22) Având în vedere detaliile tehnice 

specifice necesare pentru a evalua impactul 

asupra mediului al unei activități 

economice, precum și natura în rapidă 

schimbare a științei și tehnologiei, criteriile 

pentru activitățile economice durabile din 

punctul de vedere al mediului ar trebui să 

fie adaptate în mod periodic la schimbările 

respective. În vederea menținerii la zi a 

criteriilor, în temeiul dovezilor științifice și 

al contribuțiilor din partea experților, 

precum și a părților interesate relevante, 

condițiile referitoare la o contribuție 

substanțială și la lipsa unor daune 

semnificative ar trebui specificate mai 

detaliat pentru diferitele activități 

economice și ar trebui să fie actualizate în 

mod regulat. În acest scop, Comisia ar 

trebui să stabilească criterii tehnice de 

examinare detaliate și calibrate pentru 

diferitele activități economice, pe baza 

contribuției tehnice a unei platforme 

multipartite privind finanțarea durabilă. 

(22) Având în vedere detaliile tehnice 

specifice necesare pentru a evalua impactul 

asupra mediului al unei activități 

economice, precum și natura în rapidă 

schimbare a științei și tehnologiei, criteriile 

relevante pentru determinarea gradului de 

durabilitate ecologică a activităților 
economice ar trebui să fie adaptate în mod 

periodic la schimbările respective. În 

vederea menținerii la zi a criteriilor și 

indicatorilor, în temeiul dovezilor 

științifice și al contribuțiilor din partea 

experților, precum și a părților interesate 

relevante, condițiile referitoare la o 

contribuție substanțială și la lipsa unor 

daune semnificative ar trebui specificate 

mai detaliat pentru diferitele activități 

economice și ar trebui să fie actualizate în 

mod regulat. În acest scop, Comisia ar 

trebui să stabilească criterii tehnice de 

examinare detaliate și calibrate și un set de 

indicatori armonizați pentru diferitele 

activități economice, pe baza contribuției 

tehnice a unei platforme multipartite 

privind finanțarea durabilă. 

Or. en 

 

Amendamentul  201 

Jo Leinen 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 23 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(23) Unele activități economice au un 

impact negativ asupra mediului, iar prin 

reducerea acelui impact negativ se poate 

realiza o contribuție substanțială la unul 

sau mai multe obiective de mediu. Pentru 

activitățile economice respective, este 

adecvat să se stabilească criterii tehnice de 

(23) Unele activități economice au un 

impact negativ asupra mediului, iar prin 

reducerea acelui impact negativ se poate 

realiza o contribuție substanțială la unul 

sau mai multe obiective de mediu. Pentru 

activitățile economice respective, este 

adecvat să se stabilească criterii tehnice de 
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examinare care necesită o îmbunătățire 

substanțială a performanței de mediu în 

comparație, printre altele, cu media 

sectorului. Aceste criterii ar trebui să ia de 

asemenea în considerare impactul pe 

termen lung al unei anumite activități 

economice. 

examinare care necesită o îmbunătățire 

substanțială a performanței de mediu în 

comparație, printre altele, cu media 

sectorului. Aceste criterii ar trebui să ia de 

asemenea în considerare impactul pe 

termen lung al unei anumite activități 

economice, în special avantajele ecologice 

ale utilizării produselor și serviciilor, 

precum și contribuția produselor 

intermediare, contribuind astfel la 

evaluarea tuturor etapelor, începând cu 

producția și utilizarea, trecând prin 

întregul lanț valoric și prin toate etapele 

ciclului de viață. 

Or. de 

 

Amendamentul  202 

Bas Eickhout 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 23 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(23) Unele activități economice au un 

impact negativ asupra mediului, iar prin 

reducerea acelui impact negativ se poate 

realiza o contribuție substanțială la unul 

sau mai multe obiective de mediu. Pentru 

activitățile economice respective, este 

adecvat să se stabilească criterii tehnice de 

examinare care necesită o îmbunătățire 

substanțială a performanței de mediu în 

comparație, printre altele, cu media 

sectorului. Aceste criterii ar trebui să ia de 

asemenea în considerare impactul pe 

termen lung al unei anumite activități 

economice. 

(23) Unele activități economice au un 

impact negativ asupra mediului, iar prin 

reducerea acelui impact negativ se poate 

realiza o contribuție substanțială la unul 

sau mai multe obiective de mediu. Pentru 

activitățile economice respective, este 

adecvat să se stabilească criterii tehnice de 

examinare care necesită o îmbunătățire 

substanțială a performanței de mediu în 

comparație, printre altele, cu media 

sectorului, pentru a evalua în ce măsură 

activitatea respectivă poate aduce o 

contribuție substanțială la unul sau mai 

multe obiective de mediu. Aceste criterii ar 

trebui să ia de asemenea în considerare 

impactul pe termen lung al unei anumite 

activități economice și ar trebui să 

garanteze că activitățile economice care 

contribuie la efecte de blocare cu un 

factor de emisie de CO2 mai mare nu sunt 

considerate activități economice durabile. 
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Or. en 

 

Amendamentul  203 

Luke Ming Flanagan 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 23 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(23) Unele activități economice au un 

impact negativ asupra mediului, iar prin 

reducerea acelui impact negativ se poate 

realiza o contribuție substanțială la unul 

sau mai multe obiective de mediu. Pentru 

activitățile economice respective, este 

adecvat să se stabilească criterii tehnice de 

examinare care necesită o îmbunătățire 

substanțială a performanței de mediu în 

comparație, printre altele, cu media 

sectorului. Aceste criterii ar trebui să ia de 

asemenea în considerare impactul pe 

termen lung al unei anumite activități 

economice. 

(23) Unele activități economice – 

precum acordurile comerciale majore – au 

un impact negativ nu numai asupra 

producătorilor locali, care, deseori, nu pot 

concura cu bazele de producție la costuri 

inferioare din afara Uniunii Europene, ci 

și asupra mediului, iar prin reducerea 

acelui impact negativ se poate realiza o 

contribuție substanțială la unul sau mai 

multe obiective de mediu. Pentru 

activitățile economice respective, este 

adecvat să se stabilească criterii tehnice de 

examinare care necesită o îmbunătățire 

substanțială a performanței de mediu în 

comparație, printre altele, cu media 

sectorului. Aceste criterii ar trebui să ia de 

asemenea în considerare impactul pe 

termen lung al unei anumite activități 

economice. 

Or. en 

 

Amendamentul  204 

Elena Gentile 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 23 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(23) Unele activități economice au un 

impact negativ asupra mediului, iar prin 

reducerea acelui impact negativ se poate 

realiza o contribuție substanțială la unul 

sau mai multe obiective de mediu. Pentru 

(23) Unele activități economice au un 

impact negativ asupra mediului, iar prin 

reducerea acelui impact negativ se poate 

realiza o contribuție substanțială la unul 

sau mai multe obiective de mediu. Pentru 
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activitățile economice respective, este 

adecvat să se stabilească criterii tehnice de 

examinare care necesită o îmbunătățire 

substanțială a performanței de mediu în 

comparație, printre altele, cu media 

sectorului. Aceste criterii ar trebui să ia de 

asemenea în considerare impactul pe 

termen lung al unei anumite activități 

economice. 

activitățile economice respective, este 

adecvat să se stabilească criterii tehnice de 

examinare care necesită o îmbunătățire 

substanțială a performanței de mediu în 

comparație, printre altele, cu media 

sectorului la nivel național sau regional. 

Aceste criterii ar trebui să ia de asemenea 

în considerare impactul pe termen lung al 

unei anumite activități economice. 

Or. en 

 

Amendamentul  205 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 23 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(23) Unele activități economice au un 

impact negativ asupra mediului, iar prin 

reducerea acelui impact negativ se poate 

realiza o contribuție substanțială la unul 

sau mai multe obiective de mediu. Pentru 

activitățile economice respective, este 

adecvat să se stabilească criterii tehnice de 

examinare care necesită o îmbunătățire 

substanțială a performanței de mediu în 

comparație, printre altele, cu media 

sectorului. Aceste criterii ar trebui să ia de 

asemenea în considerare impactul pe 

termen lung al unei anumite activități 

economice. 

(23) Unele activități economice au un 

impact negativ asupra mediului, iar prin 

reducerea acelui impact negativ se poate 

realiza o contribuție substanțială la unul 

sau mai multe obiective de mediu. Pentru 

activitățile economice respective, este 

adecvat să se stabilească criterii tehnice de 

examinare care necesită o îmbunătățire a 

performanței de mediu în comparație, 

printre altele, cu media sectorului. Aceste 

criterii ar trebui să ia de asemenea în 

considerare impactul pe termen lung (adică 

pe o perioadă mai mare de 3 ani) al unei 

anumite activități economice. 

Or. en 

 

Amendamentul  206 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 24 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(24) O activitate economică nu ar trebui 

considerată durabilă din punctul de vedere 

al mediului dacă daunele pe care le aduce 

mediului depășesc beneficiile pe care le 

generează. Criteriile tehnice de examinare 

ar trebui să identifice cerințele minime 

necesare pentru a se evita producerea unui 

prejudiciu semnificativ în ceea ce privește 

alte obiective. Atunci când stabilește și 

actualizează criteriile tehnice de 

examinare, Comisia ar trebui să garanteze 

că respectivele criterii sunt întemeiate pe 

dovezi științifice disponibile și sunt 

actualizate periodic. În cazul în care 

evaluarea științifică nu permite 

determinarea riscului cu suficientă 

certitudine, ar trebui să se aplice principiul 

precauției, în conformitate cu articolul 191 

din TFUE. 

(24) O activitate economică nu ar trebui 

considerată durabilă din punctul de vedere 

al mediului dacă nu aduce un beneficiu 

net mediului. Criteriile tehnice de 

examinare ar trebui să identifice cerințele 

minime necesare pentru a se evita 

producerea unui prejudiciu semnificativ în 

ceea ce privește alte obiective. Atunci când 

stabilește și actualizează criteriile tehnice 

de examinare, Comisia ar trebui să 

garanteze că respectivele criterii sunt 

întemeiate pe dovezi științifice disponibile 

și sunt actualizate periodic. În cazul în care 

evaluarea științifică nu permite 

determinarea riscului cu suficientă 

certitudine, ar trebui să se aplice principiul 

precauției, în conformitate cu articolul 191 

din TFUE. 

Or. en 

 

Amendamentul  207 

Fulvio Martusciello 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 24 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(24) O activitate economică nu ar trebui 

considerată durabilă din punctul de vedere 

al mediului dacă daunele pe care le aduce 

mediului depășesc beneficiile pe care le 

generează. Criteriile tehnice de examinare 

ar trebui să identifice cerințele minime 

necesare pentru a se evita producerea unui 

prejudiciu semnificativ în ceea ce privește 

alte obiective. Atunci când stabilește și 

actualizează criteriile tehnice de 

examinare, Comisia ar trebui să garanteze 

că respectivele criterii sunt întemeiate pe 

dovezi științifice disponibile și sunt 

actualizate periodic. În cazul în care 

(24) O activitate economică nu ar trebui 

considerată durabilă din punctul de vedere 

al mediului dacă daunele pe care le aduce 

mediului depășesc beneficiile pe care le 

generează și, de asemenea, nu ar trebui să 

prejudicieze semnificativ orice alt obiectiv 

de mediu. Criteriile tehnice de examinare 

bazate pe indicatori armonizați ar trebui să 

identifice cerințele minime necesare pentru 

a se evita producerea unui prejudiciu 

semnificativ în ceea ce privește alte 

obiective. Atunci când stabilește și 

actualizează criteriile tehnice de examinare 

și indicatorii armonizați, Comisia ar trebui 
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evaluarea științifică nu permite 

determinarea riscului cu suficientă 

certitudine, ar trebui să se aplice principiul 

precauției, în conformitate cu articolul 191 

din TFUE. 

să garanteze că respectivele criterii și 

indicatori sunt întemeiate pe dovezi 

științifice disponibile și sunt actualizate 

periodic. În cazul în care evaluarea 

științifică nu permite determinarea riscului 

cu suficientă certitudine, ar trebui să se 

aplice principiul precauției, în conformitate 

cu articolul 191 din TFUE. 

Or. en 

 

Amendamentul  208 

Luke Ming Flanagan 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 24 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(24) O activitate economică nu ar trebui 

considerată durabilă din punctul de vedere 

al mediului dacă daunele pe care le aduce 

mediului depășesc beneficiile pe care le 

generează. Criteriile tehnice de examinare 

ar trebui să identifice cerințele minime 

necesare pentru a se evita producerea unui 

prejudiciu semnificativ în ceea ce privește 

alte obiective. Atunci când stabilește și 

actualizează criteriile tehnice de 

examinare, Comisia ar trebui să garanteze 

că respectivele criterii sunt întemeiate pe 

dovezi științifice disponibile și sunt 

actualizate periodic. În cazul în care 

evaluarea științifică nu permite 

determinarea riscului cu suficientă 

certitudine, ar trebui să se aplice principiul 

precauției, în conformitate cu articolul 191 

din TFUE. 

(24) O activitate economică nu ar trebui 

considerată durabilă din punctul de vedere 

al mediului dacă daunele pe care le aduce 

mediului depășesc beneficiile pe care le 

generează și, în acest sens, ar trebui să se 

efectueze studii independente de evaluare 

a impactului pentru toate acordurile 

comerciale independente, înainte de 

punerea lor în aplicare. Criteriile tehnice 

de examinare ar trebui să identifice 

cerințele minime necesare pentru a se evita 

producerea unui prejudiciu semnificativ în 

ceea ce privește alte obiective. Atunci când 

stabilește și actualizează criteriile tehnice 

de examinare, Comisia ar trebui să 

garanteze că respectivele criterii sunt 

întemeiate pe dovezi științifice disponibile 

și sunt actualizate periodic. În cazul în care 

evaluarea științifică nu permite 

determinarea riscului cu suficientă 

certitudine, ar trebui să se aplice principiul 

precauției, în conformitate cu articolul 191 

din TFUE. 

Or. en 
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Amendamentul  209 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 24 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(24) O activitate economică nu ar trebui 

considerată durabilă din punctul de vedere 

al mediului dacă daunele pe care le aduce 

mediului depășesc beneficiile pe care le 

generează. Criteriile tehnice de examinare 

ar trebui să identifice cerințele minime 

necesare pentru a se evita producerea unui 

prejudiciu semnificativ în ceea ce privește 

alte obiective. Atunci când stabilește și 

actualizează criteriile tehnice de 

examinare, Comisia ar trebui să garanteze 

că respectivele criterii sunt întemeiate pe 

dovezi științifice disponibile și sunt 

actualizate periodic. În cazul în care 

evaluarea științifică nu permite 

determinarea riscului cu suficientă 

certitudine, ar trebui să se aplice principiul 

precauției, în conformitate cu articolul 191 

din TFUE. 

(24) O activitate economică nu ar trebui 

considerată durabilă din punctul de vedere 

al mediului dacă daunele pe care le aduce 

mediului depășesc beneficiile pe care le 

generează. Criteriile tehnice de examinare 

ar trebui să identifice cerințele minime 

necesare pentru a se evita producerea unui 

prejudiciu semnificativ în ceea ce privește 

alte obiective. Atunci când stabilește și 

actualizează criteriile tehnice de 

examinare, Comisia ar trebui să garanteze 

că respectivele criterii sunt întemeiate pe 

dovezi științifice disponibile, că țin seama 

de întregul lanț valoric și de ciclul de 

viață al tehnologiilor și că sunt actualizate 

periodic. În cazul în care evaluarea 

științifică nu permite determinarea riscului 

cu suficientă certitudine, ar trebui să se 

aplice principiul precauției, în conformitate 

cu articolul 191 din TFUE. 

Or. fr 

 

Amendamentul  210 

Markus Ferber 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 24 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(24) O activitate economică nu ar trebui 

considerată durabilă din punctul de vedere 

al mediului dacă daunele pe care le aduce 

mediului depășesc beneficiile pe care le 

generează. Criteriile tehnice de examinare 

ar trebui să identifice cerințele minime 

necesare pentru a se evita producerea unui 

(24) O activitate economică nu ar trebui 

considerată durabilă din punctul de vedere 

al mediului dacă daunele pe care le aduce 

mediului depășesc beneficiile pe care le 

generează. Criteriile tehnice de examinare 

ar trebui să identifice cerințele minime 

necesare pentru a se evita producerea unui 
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prejudiciu semnificativ în ceea ce privește 

alte obiective. Atunci când stabilește și 

actualizează criteriile tehnice de 

examinare, Comisia ar trebui să garanteze 

că respectivele criterii sunt întemeiate pe 

dovezi științifice disponibile și sunt 

actualizate periodic. În cazul în care 

evaluarea științifică nu permite 

determinarea riscului cu suficientă 

certitudine, ar trebui să se aplice principiul 

precauției, în conformitate cu articolul 191 

din TFUE. 

prejudiciu semnificativ în ceea ce privește 

alte obiective. Atunci când stabilește și 

actualizează criteriile tehnice de 

examinare, Comisia ar trebui să garanteze 

că respectivele criterii sunt rezonabile, 

proporționale și întemeiate pe dovezi 

științifice disponibile și sunt actualizate 

periodic. În cazul în care evaluarea 

științifică nu permite determinarea riscului 

cu suficientă certitudine, ar trebui să se 

aplice principiul precauției, în conformitate 

cu articolul 191 din TFUE. 

Or. en 

 

Amendamentul  211 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 26 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(26) Atunci când stabilește și 

actualizează criteriile tehnice de 

examinare, Comisia ar trebui să ia de 

asemenea în considerare particularitățile 

din sectorul infrastructurilor și 

externalitățile sociale, economice și de 

mediu în cadrul unei analize cost-

beneficiu. În această privință, Comisia ar 

trebui să țină seama de activitatea 

organizațiilor internaționale, cum ar fi 

OCDE, de legislația și de standardele 

relevante ale Uniunii, inclusiv de Directiva 

2001/42/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului42 , Directiva 2011/92/UE a 

Parlamentului European și a Consiliului43 

Directiva 2014/23/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului44 , 

Directiva 2014/24/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului 45 , și 

Directiva 2014/25/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului46 , precum și de 

metodologia actuală. În acest context, 

criteriile tehnice de examinare ar trebui să 

(26) Atunci când stabilește și 

actualizează criteriile tehnice de 

examinare, Comisia ar trebui să ia de 

asemenea în considerare particularitățile 

diferitelor sectoare și externalitățile 

sociale, economice și de mediu în cadrul 

unei analize cost-beneficiu. În ceea ce 

privește sectorul energiei, Comisia ar 

trebui să țină cont de articolul 194 din 

TFUE și de dreptul statelor membre de a 

stabili condițiile de exploatare a 

resurselor energetice, alegerea lor între 

diferitele surse de energie și structura 

generală a aprovizionării lor cu energie. 
În această privință, Comisia ar trebui să 

țină seama de activitatea 

organizațiilor internaționale, cum ar fi 

OCDE, de legislația și de standardele 

relevante ale Uniunii, inclusiv de Directiva 

2001/42/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului42, Directiva 2011/92/UE a 

Parlamentului European și a Consiliului43 

Directiva 2014/23/UE a Parlamentului 
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promoveze cadre de guvernanță 

corespunzătoare, care să integreze factori 

de mediu, sociali și de guvernanță, astfel 

cum se menționează în principiile pentru 

investiții responsabile susținute de 

Organizației Națiunilor Unite47 , în toate 

etapele ciclului de viață al unui proiect. 

European și a Consiliului44, 

Directiva 2014/24/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului 45, și 

Directiva 2014/25/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului46, precum și de 

metodologia actuală. În acest context, 

criteriile tehnice de examinare ar trebui să 

promoveze cadre de guvernanță 

corespunzătoare, care să integreze factori 

de mediu, sociali și de guvernanță, astfel 

cum se menționează în principiile pentru 

investiții responsabile susținute de 

Organizația Națiunilor Unite47, în toate 

etapele ciclului de viață al unui proiect. 

_________________ _________________ 

42 Directiva 2001/42/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 27 iunie 2001 

privind evaluarea efectelor anumitor 

planuri și programe asupra mediului (JO L 

197, 21.7.2001, p. 30). 

42 Directiva 2001/42/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 27 iunie 2001 

privind evaluarea efectelor anumitor 

planuri și programe asupra mediului (JO L 

197, 21.7.2001, p. 30). 

43 Directiva 2011/92/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 

13 decembrie 2011 privind evaluarea 

efectelor anumitor proiecte publice și 

private asupra mediului (JO L 26, 

28.1.2012, p. 1). 

43 Directiva 2011/92/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 

13 decembrie 2011 privind evaluarea 

efectelor anumitor proiecte publice și 

private asupra mediului (JO L 26, 

28.1.2012, p. 1). 

44 Directiva 2014/23/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 26 februarie 

2014 privind atribuirea contractelor de 

concesiune (JO L 94, 28.3.2014, p. 1). 

44 Directiva 2014/23/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 26 februarie 

2014 privind atribuirea contractelor de 

concesiune (JO L 94, 28.3.2014, p. 1). 

45 Directiva 2014/24/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 26 februarie 

2014 privind achizițiile publice și de 

abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO L 

94, 28.3.2014, p. 65). 

45 Directiva 2014/24/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 26 februarie 

2014 privind achizițiile publice și de 

abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO L 

94, 28.3.2014, p. 65). 

46 Directiva 2014/25/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 26 februarie 

2014 privind achizițiile efectuate de 

entitățile care își desfășoară activitatea în 

sectoarele apei, energiei, transporturilor și 

serviciilor poștale și de abrogare a 

Directivei 2004/17/CΕ (JO L 94, 

28.3.2014, p. 243). 

46 Directiva 2014/25/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 26 februarie 

2014 privind achizițiile efectuate de 

entitățile care își desfășoară activitatea în 

sectoarele apei, energiei, transporturilor și 

serviciilor poștale și de abrogare a 

Directivei 2004/17/CΕ (JO L 94, 

28.3.2014, p. 243). 

47 47 
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Or. en 

 

Amendamentul  212 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 26 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(26) Atunci când stabilește și 

actualizează criteriile tehnice de 

examinare, Comisia ar trebui să ia de 

asemenea în considerare particularitățile 

din sectorul infrastructurilor și 

externalitățile sociale, economice și de 

mediu în cadrul unei analize cost-

beneficiu. În această privință, Comisia ar 

trebui să țină seama de activitatea 

organizațiilor internaționale, cum ar fi 

OCDE, de legislația și de standardele 

relevante ale Uniunii, inclusiv de Directiva 

2001/42/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului42 , Directiva 2011/92/UE a 

Parlamentului European și a Consiliului43 

Directiva 2014/23/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului44 , 

Directiva 2014/24/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului 45 , și 

Directiva 2014/25/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului46 , precum și de 

metodologia actuală. În acest context, 

criteriile tehnice de examinare ar trebui să 

promoveze cadre de guvernanță 

corespunzătoare, care să integreze factori 

de mediu, sociali și de guvernanță, astfel 

cum se menționează în principiile pentru 

investiții responsabile susținute de 

Organizației Națiunilor Unite47 , în toate 

etapele ciclului de viață al unui proiect. 

(26) Atunci când stabilește și 

actualizează criteriile tehnice de 

examinare, Comisia ar trebui să ia de 

asemenea în considerare particularitățile 

diferitelor sectoare și externalitățile 

sociale, economice și de mediu în cadrul 

unei analize cost-beneficiu. În această 

privință, Comisia ar trebui să țină seama de 

activitatea organizațiilor internaționale, 

cum ar fi OCDE, de legislația și de 

standardele relevante ale Uniunii, inclusiv 

de Directiva 2001/42/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului42, Directiva 

2011/92/UE a Parlamentului European și a 

Consiliului43 Directiva 2014/23/UE a 

Parlamentului European și a Consiliului44, 

Directiva 2014/24/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului 45, și 

Directiva 2014/25/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului46, precum și de 

metodologia actuală. În acest context, 

criteriile tehnice de examinare ar trebui să 

promoveze cadre de guvernanță 

corespunzătoare, care să integreze factori 

de mediu, sociali și de guvernanță, astfel 

cum se menționează în principiile pentru 

investiții responsabile susținute de 

Organizația Națiunilor Unite47, în toate 

etapele ciclului de viață al unui proiect. 

_________________ _________________ 

42 Directiva 2001/42/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 27 iunie 2001 

42 Directiva 2001/42/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 27 iunie 2001 
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privind evaluarea efectelor anumitor 

planuri și programe asupra mediului (JO L 

197, 21.7.2001, p. 30). 

privind evaluarea efectelor anumitor 

planuri și programe asupra mediului (JO L 

197, 21.7.2001, p. 30). 

43 Directiva 2011/92/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 

13 decembrie 2011 privind evaluarea 

efectelor anumitor proiecte publice și 

private asupra mediului (JO L 26, 

28.1.2012, p. 1). 

43 Directiva 2011/92/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 

13 decembrie 2011 privind evaluarea 

efectelor anumitor proiecte publice și 

private asupra mediului (JO L 26, 

28.1.2012, p. 1). 

44 Directiva 2014/23/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 26 februarie 

2014 privind atribuirea contractelor de 

concesiune (JO L 94, 28.3.2014, p. 1). 

44 Directiva 2014/23/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 26 februarie 

2014 privind atribuirea contractelor de 

concesiune (JO L 94, 28.3.2014, p. 1). 

45 Directiva 2014/24/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 26 februarie 

2014 privind achizițiile publice și de 

abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO L 

94, 28.3.2014, p. 65). 

45 Directiva 2014/24/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 26 februarie 

2014 privind achizițiile publice și de 

abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO L 

94, 28.3.2014, p. 65). 

46 Directiva 2014/25/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 26 februarie 

2014 privind achizițiile efectuate de 

entitățile care își desfășoară activitatea în 

sectoarele apei, energiei, transporturilor și 

serviciilor poștale și de abrogare a 

Directivei 2004/17/CΕ (JO L 94, 

28.3.2014, p. 243). 

46 Directiva 2014/25/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 26 februarie 

2014 privind achizițiile efectuate de 

entitățile care își desfășoară activitatea în 

sectoarele apei, energiei, transporturilor și 

serviciilor poștale și de abrogare a 

Directivei 2004/17/CΕ (JO L 94, 

28.3.2014, p. 243). 

47 

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

47 

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

Or. en 

 

Amendamentul  213 

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

 

Propunere de regulament 

Considerentul 26 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (26a) Atunci când definește criteriile 

tehnice de examinare, Comisia ar trebui 

să țină cont și de măsurile de tranziție 

către activități care sprijină tranziția către 

o economie mai durabilă, cu emisii 
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scăzute de dioxid de carbon. 

Or. en 

 

Amendamentul  214 

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

 

Propunere de regulament 

Considerentul 26 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (26a) Atunci când definește criteriile 

tehnice de examinare, Comisia ar trebui 

să țină cont și de măsurile de tranziție 

către activități care sprijină tranziția către 

o economie durabilă, cu emisii scăzute de 

dioxid de carbon. 

Or. en 

 

Amendamentul  215 

Sirpa Pietikäinen 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 27 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(27) Pentru a se evita denaturarea 

concurenței odată cu creșterea finanțării 

pentru activitățile economice durabile din 

punctul de vedere al mediului, criteriile 

tehnice de examinare ar trebui să garanteze 

că toate activitățile economice relevante 

din cadrul unui anumit sector pot să se 

califice drept durabile din punctul de 

vedere al mediului și sunt tratate în mod 

egal în cazul în care contribuie în mod egal 

la unul sau mai multe dintre obiectivele de 

mediu prevăzute în prezentul regulament. 

Totuși, capacitatea potențială de a contribui 

la obiectivele de mediu respective poate 

varia de la un sector la altul, ceea ce ar 

(27) Pentru a se încuraja inovația 

durabilă din punctul de vedere al 

mediului și pentru a se evita denaturarea 

concurenței odată cu creșterea finanțării 

pentru activitățile economice durabile din 

punctul de vedere al mediului, criteriile 

tehnice de examinare ar trebui să garanteze 

că toate activitățile economice relevante 

din cadrul sectoarelor macroeconomice 

(sectoare CAEN precum agricultura, 

silvicultura și pescuitul, producția, 

alimentarea cu energie electrică, gaze, 

abur și aer condiționat, construcțiile, 

transporturile și serviciile de depozitare) 
pot să se califice drept durabile din punctul 
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trebui să se reflecte în criterii. Cu toate 

acestea, în cadrul fiecărui sector, criteriile 

respective nu ar trebui să fie 

dezavantajoase, în mod injust, pentru 

anumite activități economice în raport cu 

altele în cazul în care cele două tipuri de 

activități contribuie în aceeași măsură la 

obiectivele de mediu. 

de vedere al mediului și sunt tratate în mod 

egal în cazul în care contribuie în mod egal 

la unul sau mai multe dintre obiectivele de 

mediu prevăzute în prezentul regulament, 

fără a afecta în mod semnificativ vreunul 

dintre celelalte obiective de mediu 

menționate la articolele 3 și 12. Totuși, 

capacitatea potențială de a contribui la 

obiectivele de mediu respective poate varia 

de la un sector la altul, ceea ce ar trebui să 

se reflecte în criteriile tehnice de 

examinare. Cu toate acestea, în cadrul 

fiecărui sector macroeconomic, criteriile 

respective nu ar trebui să fie 

dezavantajoase, în mod injust, pentru 

anumite activități economice în raport cu 

altele în cazul în care cele două tipuri de 

activități contribuie în aceeași măsură la 

obiectivele de mediu, fără a afecta în mod 

semnificativ vreunul dintre celelalte 

obiective de mediu menționate la 

articolele 3 și 12. 

Or. en 

 

Amendamentul  216 

Karl-Heinz Florenz 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 27 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(27) Pentru a se evita denaturarea 

concurenței odată cu creșterea finanțării 

pentru activitățile economice durabile din 

punctul de vedere al mediului, criteriile 

tehnice de examinare ar trebui să garanteze 

că toate activitățile economice relevante 

din cadrul unui anumit sector pot să se 

califice drept durabile din punctul de 

vedere al mediului și sunt tratate în mod 

egal în cazul în care contribuie în mod egal 

la unul sau mai multe dintre obiectivele de 

mediu prevăzute în prezentul regulament. 

Totuși, capacitatea potențială de a contribui 

(27) Pentru a se încuraja inovația 

durabilă din punctul de vedere al 

mediului și pentru a se evita denaturarea 

concurenței odată cu creșterea finanțării 

pentru activitățile economice durabile din 

punctul de vedere al mediului, criteriile 

tehnice de examinare ar trebui să garanteze 

că activitățile economice relevante din 

cadrul principalelor sectoare economice, 

inclusiv, printre altele, al agriculturii, 

construcțiilor, energiei, industriei 

chimice, transporturilor și producției, pot 

să se califice drept durabile din punctul de 
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la obiectivele de mediu respective poate 

varia de la un sector la altul, ceea ce ar 

trebui să se reflecte în criterii. Cu toate 

acestea, în cadrul fiecărui sector, criteriile 

respective nu ar trebui să fie 

dezavantajoase, în mod injust, pentru 

anumite activități economice în raport cu 

altele în cazul în care cele două tipuri de 

activități contribuie în aceeași măsură la 

obiectivele de mediu. 

vedere al mediului și sunt tratate în mod 

egal în cazul în care contribuie în mod egal 

la unul sau mai multe dintre obiectivele de 

mediu prevăzute în prezentul regulament. 

Totuși, capacitatea potențială de a contribui 

la obiectivele de mediu respective poate 

varia de la un sector la altul, ceea ce ar 

trebui să se reflecte în criterii. Cu toate 

acestea, în cadrul fiecărui sector, criteriile 

respective nu ar trebui să fie 

dezavantajoase, în mod injust, pentru 

anumite activități economice în raport cu 

altele în cazul în care cele două tipuri de 

activități contribuie în aceeași măsură la 

obiectivele de mediu. 

Or. en 

Justificare 

Criteriile tehnice de examinare includ toate sectoarele care contribuie la dezvoltarea 

durabilă. 

 

Amendamentul  217 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 27 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(27) Pentru a se evita denaturarea 

concurenței odată cu creșterea finanțării 

pentru activitățile economice durabile din 

punctul de vedere al mediului, criteriile 

tehnice de examinare ar trebui să garanteze 

că toate activitățile economice relevante 

din cadrul unui anumit sector pot să se 

califice drept durabile din punctul de 

vedere al mediului și sunt tratate în mod 

egal în cazul în care contribuie în mod egal 

la unul sau mai multe dintre obiectivele de 

mediu prevăzute în prezentul regulament. 

Totuși, capacitatea potențială de a contribui 

la obiectivele de mediu respective poate 

varia de la un sector la altul, ceea ce ar 

(27) Pentru a se încuraja inovația 

durabilă din punctul de vedere al 

mediului și pentru a se evita denaturarea 

concurenței odată cu creșterea finanțării 

pentru activitățile economice durabile din 

punctul de vedere al mediului, criteriile 

tehnice de examinare ar trebui să garanteze 

că activitățile economice relevante din 

cadrul unui anumit sector, inclusiv, printre 

altele, al producției, agriculturii, 

construcțiilor, energiei și transporturilor, 
pot să se califice drept durabile din punctul 

de vedere al mediului și sunt tratate în mod 

egal în cazul în care contribuie în mod egal 

la unul sau mai multe dintre obiectivele de 
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trebui să se reflecte în criterii. Cu toate 

acestea, în cadrul fiecărui sector, criteriile 

respective nu ar trebui să fie 

dezavantajoase, în mod injust, pentru 

anumite activități economice în raport cu 

altele în cazul în care cele două tipuri de 

activități contribuie în aceeași măsură la 

obiectivele de mediu. 

mediu prevăzute în prezentul regulament. 

Totuși, capacitatea potențială de a contribui 

la obiectivele de mediu respective poate 

varia de la un sector la altul, ceea ce ar 

trebui să se reflecte în criterii. Cu toate 

acestea, în cadrul fiecărui sector, criteriile 

respective nu ar trebui să fie 

dezavantajoase, în mod injust, pentru 

anumite activități economice în raport cu 

altele în cazul în care cele două tipuri de 

activități contribuie în aceeași măsură la 

obiectivele de mediu. 

Or. en 

 

Amendamentul  218 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 27 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(27) Pentru a se evita denaturarea 

concurenței odată cu creșterea finanțării 

pentru activitățile economice durabile din 

punctul de vedere al mediului, criteriile 

tehnice de examinare ar trebui să garanteze 

că toate activitățile economice relevante 

din cadrul unui anumit sector pot să se 

califice drept durabile din punctul de 

vedere al mediului și sunt tratate în mod 

egal în cazul în care contribuie în mod egal 

la unul sau mai multe dintre obiectivele de 

mediu prevăzute în prezentul regulament. 

Totuși, capacitatea potențială de a contribui 

la obiectivele de mediu respective poate 

varia de la un sector la altul, ceea ce ar 

trebui să se reflecte în criterii. Cu toate 

acestea, în cadrul fiecărui sector, criteriile 

respective nu ar trebui să fie 

dezavantajoase, în mod injust, pentru 

anumite activități economice în raport cu 

altele în cazul în care cele două tipuri de 

activități contribuie în aceeași măsură la 

obiectivele de mediu. 

(27) Pentru a se evita denaturarea 

concurenței odată cu creșterea finanțării 

pentru activitățile economice durabile din 

punctul de vedere al mediului, criteriile 

tehnice de examinare ar trebui să garanteze 

că activitățile economice relevante din 

cadrul principalelor sectoare economice, 

inclusiv, printre altele, al agriculturii, 

construcțiilor, energiei, transporturilor și 

producției, pot să se califice drept durabile 

din punctul de vedere al mediului și sunt 

tratate în mod egal în cazul în care 

contribuie în mod egal la unul sau mai 

multe dintre obiectivele de mediu 

prevăzute în prezentul regulament. Totuși, 

capacitatea potențială de a contribui la 

obiectivele de mediu respective poate varia 

de la un sector la altul, ceea ce ar trebui să 

se reflecte în criterii specifice sectorului. 

Cu toate acestea, în cadrul fiecărui sector, 

criteriile respective nu ar trebui să fie 

dezavantajoase, în mod injust, pentru 

anumite activități economice în raport cu 
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altele în cazul în care cele două tipuri de 

activități contribuie în aceeași măsură la 

obiectivele de mediu. 

Or. en 

 

Amendamentul  219 

Markus Ferber, Christophe Hansen 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 27 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(27) Pentru a se evita denaturarea 

concurenței odată cu creșterea finanțării 

pentru activitățile economice durabile din 

punctul de vedere al mediului, criteriile 

tehnice de examinare ar trebui să garanteze 

că toate activitățile economice relevante 

din cadrul unui anumit sector pot să se 

califice drept durabile din punctul de 

vedere al mediului și sunt tratate în mod 

egal în cazul în care contribuie în mod egal 

la unul sau mai multe dintre obiectivele de 

mediu prevăzute în prezentul regulament. 

Totuși, capacitatea potențială de a contribui 

la obiectivele de mediu respective poate 

varia de la un sector la altul, ceea ce ar 

trebui să se reflecte în criterii. Cu toate 

acestea, în cadrul fiecărui sector, criteriile 

respective nu ar trebui să fie 

dezavantajoase, în mod injust, pentru 

anumite activități economice în raport cu 

altele în cazul în care cele două tipuri de 

activități contribuie în aceeași măsură la 

obiectivele de mediu. 

(27) Pentru a se evita denaturarea 

concurenței odată cu creșterea finanțării 

pentru activitățile economice durabile din 

punctul de vedere al mediului, criteriile 

tehnice de examinare ar trebui să garanteze 

că toate activitățile economice relevante 

din cadrul unui anumit sector pot să se 

califice drept durabile din punctul de 

vedere al mediului și sunt tratate în mod 

egal în cazul în care contribuie în mod egal 

la unul sau mai multe dintre obiectivele de 

mediu prevăzute în prezentul regulament. 

Totuși, capacitatea potențială de a contribui 

la obiectivele de mediu respective poate 

varia de la un sector la altul, ceea ce ar 

trebui să se reflecte în criterii. Prin 

urmare, criteriile de examinare nu ar 

trebui să conducă la crearea unei liste 

negre sau maro. Cu toate acestea, în cadrul 

fiecărui sector, criteriile respective nu ar 

trebui să fie dezavantajoase, în mod injust, 

pentru anumite activități economice în 

raport cu altele în cazul în care cele două 

tipuri de activități contribuie în aceeași 

măsură la obiectivele de mediu. 

Or. en 

 

Amendamentul  220 

Bas Eickhout 
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Propunere de regulament 

Considerentul 27 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(27) Pentru a se evita denaturarea 

concurenței odată cu creșterea finanțării 

pentru activitățile economice durabile din 

punctul de vedere al mediului, criteriile 

tehnice de examinare ar trebui să garanteze 

că toate activitățile economice relevante 

din cadrul unui anumit sector pot să se 

califice drept durabile din punctul de 

vedere al mediului și sunt tratate în mod 

egal în cazul în care contribuie în mod egal 

la unul sau mai multe dintre obiectivele de 

mediu prevăzute în prezentul regulament. 

Totuși, capacitatea potențială de a contribui 

la obiectivele de mediu respective poate 

varia de la un sector la altul, ceea ce ar 

trebui să se reflecte în criterii. Cu toate 

acestea, în cadrul fiecărui sector, criteriile 

respective nu ar trebui să fie 

dezavantajoase, în mod injust, pentru 

anumite activități economice în raport cu 

altele în cazul în care cele două tipuri de 

activități contribuie în aceeași măsură la 

obiectivele de mediu. 

(27) Pentru a se evita denaturarea 

concurenței odată cu creșterea finanțării 

pentru activitățile economice durabile din 

punctul de vedere al mediului, criteriile 

tehnice de examinare ar trebui să garanteze 

că toate activitățile economice relevante 

din cadrul unui anumit sector pot să se 

califice drept durabile din punctul de 

vedere al mediului și sunt tratate în mod 

egal în cazul în care, prin modul în care 

sunt realizate, aceste activități contribuie 

în mod egal la unul sau mai multe dintre 

obiectivele de mediu prevăzute în prezentul 

regulament. Totuși, capacitatea potențială 

de a contribui la obiectivele de mediu 

respective poate varia de la un sector la 

altul, ceea ce ar trebui să se reflecte în 

criterii. Cu toate acestea, în cadrul fiecărui 

sector, criteriile respective nu ar trebui să 

fie dezavantajoase, în mod injust, pentru 

anumite activități economice în raport cu 

altele în cazul în care cele două tipuri de 

activități contribuie în aceeași măsură la 

obiectivele de mediu. 

Or. en 

 

Amendamentul  221 

Elena Gentile 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 27 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(27) Pentru a se evita denaturarea 

concurenței odată cu creșterea finanțării 

pentru activitățile economice durabile din 

punctul de vedere al mediului, criteriile 

tehnice de examinare ar trebui să garanteze 

(27) Pentru a se evita denaturarea 

concurenței odată cu creșterea finanțării 

pentru activitățile economice durabile din 

punctul de vedere al mediului, criteriile 

tehnice de examinare ar trebui să garanteze 
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că toate activitățile economice relevante 

din cadrul unui anumit sector pot să se 

califice drept durabile din punctul de 

vedere al mediului și sunt tratate în mod 

egal în cazul în care contribuie în mod egal 

la unul sau mai multe dintre obiectivele de 

mediu prevăzute în prezentul regulament. 

Totuși, capacitatea potențială de a contribui 

la obiectivele de mediu respective poate 

varia de la un sector la altul, ceea ce ar 

trebui să se reflecte în criterii. Cu toate 

acestea, în cadrul fiecărui sector, criteriile 

respective nu ar trebui să fie 

dezavantajoase, în mod injust, pentru 

anumite activități economice în raport cu 

altele în cazul în care cele două tipuri de 

activități contribuie în aceeași măsură la 

obiectivele de mediu. 

că toate activitățile economice relevante 

din cadrul unui anumit sector pot să se 

califice drept durabile din punctul de 

vedere al mediului și sunt tratate în mod 

egal în cazul în care contribuie în mod egal 

la unul sau mai multe dintre obiectivele de 

mediu prevăzute în prezentul regulament. 

Totuși, capacitatea potențială de a contribui 

la obiectivele de mediu respective poate 

varia de la un sector la altul, ceea ce ar 

trebui să se reflecte în criterii. Cu toate 

acestea, în cadrul fiecărui sector, criteriile 

respective ar trebui să li se aplice tuturor 

participanților la piață în mod egal, pentru 

anumite activități economice în raport cu 

altele în cazul în care cele două tipuri de 

activități contribuie în aceeași măsură la 

obiectivele de mediu. 

Or. en 

 

Amendamentul  222 

Karl-Heinz Florenz 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 27 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (27a) Activitățile durabile din punctul de 

vedere al mediului sunt rezultatul 

tehnologiilor și produselor dezvoltate de-a 

lungul întregului lanț valoric. Din acest 

motiv, criteriile tehnice de examinare ar 

trebui să ia în considerare rolul întregului 

lanț valoric – de la prelucrarea materiilor 

prime până la produsul final și la faza de 

generare a deșeurilor – în livrarea finală 

a activităților durabile din punctul de 

vedere al mediului. 

Or. en 
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Justificare 

Activitățile durabile din punctul de vedere al mediului depind de cooperarea între diferite 

sectoare și actori economici de-a lungul lanțurilor valorice industriale în întregimea lor. 

Acest aspect ar trebui să se reflecte în criteriile tehnice de examinare pentru activități 

durabile din punctul de vedere al mediului. 

 

Amendamentul  223 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 27 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (27a) Pentru a se evita perturbarea 

lanțurilor valorice funcționale, criteriile 

tehnice de examinare ar trebui să ia în 

considerare faptul că activitățile durabile 

din punctul de vedere al mediului sunt 

posibile grație tehnologiilor și produselor 

dezvoltate de mai mulți actori economici. 

Or. en 

 

Amendamentul  224 

Sirpa Pietikäinen 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 28 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(28) Atunci când stabilește criteriile 

tehnice de examinare, Comisia ar trebui să 

evalueze dacă adoptarea respectivelor 

criterii pentru activitățile durabile din 

punctul de vedere al mediului ar conduce la 

active depreciate sau ar furniza stimulente 

inconsecvente și dacă acest lucru ar avea 

vreun impact negativ asupra lichidităților 

de pe piețele financiare. 

(28) Atunci când stabilește criteriile 

tehnice de examinare, Comisia ar trebui să 

evalueze potențialele riscuri legate de 

tranziție, dacă ritmul de adoptare a 

respectivelor criterii pentru activitățile 

durabile din punctul de vedere al mediului 

ar conduce la active depreciate sau ar 

furniza stimulente inconsecvente și dacă 

acest lucru ar avea vreun impact negativ 

asupra lichidităților de pe piețele 

financiare. 
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Or. en 

 

Amendamentul  225 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 30 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(30) Pentru a se asigura că investițiile 

sunt canalizate spre activități economice 

care au un impact pozitiv maxim asupra 

obiectivelor de mediu, Comisia ar trebui să 

acorde prioritate stabilirii de criterii tehnice 

de examinare pentru activitățile economice 

care ar putea contribui cel mai mult la 

obiectivele de mediu. 

(30) Pentru a se asigura că investițiile 

sunt canalizate spre activități economice 

care au un impact pozitiv maxim asupra 

obiectivelor de mediu, Comisia ar trebui să 

acorde prioritate stabilirii de criterii tehnice 

de examinare pentru activitățile economice 

care ar putea contribui cel mai mult la 

obiectivele de mediu. Criteriile de 

examinare ar trebui să fie întemeiate pe 

rezultatele proiectelor, pentru a facilita 

identificarea și dezvoltarea de noi 

tehnologii, precum și pentru a lua în mod 

corespunzător în considerare 

scalabilitatea acestor tehnologii. 

Or. en 

 

Amendamentul  226 

Anne Sander 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 30 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(30) Pentru a se asigura că investițiile 

sunt canalizate spre activități economice 

care au un impact pozitiv maxim asupra 

obiectivelor de mediu, Comisia ar trebui să 

acorde prioritate stabilirii de criterii tehnice 

de examinare pentru activitățile economice 

care ar putea contribui cel mai mult la 

obiectivele de mediu. 

(30) Pentru a se asigura că investițiile 

sunt canalizate spre activități economice 

care au un impact pozitiv maxim asupra 

obiectivelor de mediu, Comisia ar trebui să 

acorde prioritate stabilirii de criterii tehnice 

de examinare pentru activitățile economice 

care ar putea contribui cel mai mult la 

obiectivele de mediu și, prioritar, la 

combaterea schimbărilor climatice. 

Criteriile tehnice de examinare ar trebui 
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să fie suficient de flexibile pentru 

introducerea de tehnologii și inovații cu 

un grad progresiv de noutate. 

Or. en 

 

Amendamentul  227 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 31 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(31) Ar trebui stabilite criterii tehnice de 

examinare adecvate pentru sectorul 

transporturilor, inclusiv pentru activele 

mobile, care ar trebui să țină seama de 

faptul că contribuția sectorului 

transporturilor, inclusiv transportul maritim 

internațional, se ridică la aproape 26 % din 

totalul emisiilor de gaze cu efect de seră 

din Uniune. După cum se evidențiază în 

Planul de acțiune privind finanțarea 

creșterii durabile48, sectorul transporturilor 

reprezintă aproximativ 30 % din nevoile 

anuale suplimentare de investiții pentru o 

dezvoltare durabilă în Uniune, inclusiv prin 

creșterea electrificării sau prin tranziția 

către moduri mai ecologice de transport 

datorită promovării transferului modal și a 

gestionării traficului. 

(31) Ar trebui stabilite criterii tehnice de 

examinare adecvate pentru sectorul 

transporturilor, inclusiv pentru activele 

mobile, care ar trebui să țină seama de 

întregul ciclu de viață al tehnologiilor și 

de faptul că contribuția sectorului 

transporturilor, inclusiv transportul maritim 

internațional, se ridică la aproape 26 % din 

totalul emisiilor de gaze cu efect de seră 

din Uniune. După cum se evidențiază în 

Planul de acțiune privind finanțarea 

creșterii durabile48, sectorul transporturilor 

reprezintă aproximativ 30 % din nevoile 

anuale suplimentare de investiții pentru o 

dezvoltare durabilă în Uniune, inclusiv prin 

creșterea electrificării sau prin tranziția 

către moduri mai ecologice de transport 

datorită promovării transferului modal și a 

gestionării traficului. 

_________________ _________________ 

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

Or. fr 

 

Amendamentul  228 

Sirpa Pietikäinen 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 32 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(32) Este deosebit de important ca, în 

procesul de pregătire a elaborării criteriilor 

tehnice de examinare, Comisia să realizeze 

consultări adecvate în conformitate cu 

cerințele privind o mai bună legiferare. 

Procesul de stabilire și actualizare a 

criteriilor tehnice de examinare ar trebui să 

implice, de asemenea, părțile interesate 

relevante și să se bazeze pe consilierea 

oferită de experți cu cunoștințe și 

experiență dovedite în domenii relevante. 

În acest scop, Comisia ar trebui să creeze o 

platformă privind finanțarea durabilă. 

Această platformă ar trebui să fie alcătuită 

din experți reprezentând atât sectorul 

public, cât și sectorul privat. Reprezentanții 

sectorului public ar trebui să includă 

experți din partea Agenției Europene de 

Mediu, a autoritățile europene de 

supraveghere și a Băncii Europene de 

Investiții. Printre experții din sectorul 

privat ar trebui să se numere reprezentanți 

ai părților interesate relevante, inclusiv 

actori de pe piața financiară, universități, 

institute de cercetare, asociații și 

organizații. Platforma ar trebui să ofere 

consultanță Comisiei cu privire la 

dezvoltarea, analiza și revizuirea criteriilor 

tehnice de examinare, inclusiv cu privire la 

impactul potențial al acestora asupra 

evaluării activelor care, până la adoptarea 

criteriilor tehnice de examinare, erau 

considerate ca fiind active verzi în temeiul 

practicilor existente pe piață. De asemenea, 

platforma ar trebui să ofere consultanță 

Comisiei cu privire la gradul de adecvare a 

criteriilor tehnice de examinare pentru alte 

utilizări în cadrul viitoarelor inițiative 

politice la nivelul Uniunii menite să 

faciliteze investițiile durabile. 

(32) Este deosebit de important ca, în 

procesul de pregătire a elaborării criteriilor 

tehnice de examinare, Comisia să realizeze 

consultări adecvate în conformitate cu 

cerințele privind o mai bună legiferare. 

Procesul de stabilire și actualizare a 

criteriilor tehnice de examinare și a 

indicatorilor armonizați ar trebui să 

implice, de asemenea, părțile interesate 

relevante și să se bazeze pe dovezi 

științifice, pe cele mai bune practici și pe 

activitățile și entitățile existente, în special 

pe Platforma privind economia circulară 

a Comisiei, precum și pe consilierea 

oferită de experți cu cunoștințe și 

experiență dovedite în domenii relevante. 

În acest scop, Comisia ar trebui să creeze o 

platformă privind finanțarea durabilă. 

Această platformă ar trebui să fie alcătuită 

din experți reprezentând atât sectorul 

public, cât și sectorul privat. Reprezentanții 

sectorului public ar trebui să includă 

experți din partea Agenției Europene de 

Mediu și a agențiilor naționale de 

protecția mediului, a autorităților 

europene de supraveghere, a Grupului 

Consultativ European pentru Raportare 

Financiară și a Băncii Europene de 

Investiții. Printre experții din sectorul 

privat ar trebui să se numere reprezentanți 

ai părților interesate relevante, inclusiv 

actori de pe piața financiară, universități, 

institute de cercetare, asociații și 

organizații. Platforma ar trebui să ofere 

consultanță Comisiei cu privire la 

dezvoltarea, analiza și revizuirea criteriilor 

tehnice de examinare și a indicatorilor 

armonizați, inclusiv cu privire la impactul 

potențial al acestora asupra evaluării 

activelor care, până la adoptarea criteriilor 

tehnice de examinare pe baza indicatorilor 

armonizați, erau considerate ca fiind active 

durabile sau active care au un impact 

negativ asupra mediului în temeiul 

practicilor existente pe piață. De asemenea, 
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platforma ar trebui să ofere consultanță 

Comisiei cu privire la gradul de adecvare a 

criteriilor tehnice de examinare și a 

indicatorilor pentru alte utilizări în cadrul 

viitoarelor inițiative politice la nivelul 

Uniunii menite să faciliteze investițiile 

durabile. Platforma ar trebui să consilieze 

Comisia cu privire la elaborarea de 

standarde contabile în materie de 

durabilitate și de standarde integrare de 

raportare pentru întreprinderi și 

participanții la piața financiară, inclusiv 

prin revizuirea Directivei 2013/34/UE. 

Or. en 

 

Amendamentul  229 

Kay Swinburne 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 32 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(32) Este deosebit de important ca, în 

procesul de pregătire a elaborării criteriilor 

tehnice de examinare, Comisia să realizeze 

consultări adecvate în conformitate cu 

cerințele privind o mai bună legiferare. 

Procesul de stabilire și actualizare a 

criteriilor tehnice de examinare ar trebui să 

implice, de asemenea, părțile interesate 

relevante și să se bazeze pe consilierea 

oferită de experți cu cunoștințe și 

experiență dovedite în domenii relevante. 

În acest scop, Comisia ar trebui să creeze o 

platformă privind finanțarea durabilă. 

Această platformă ar trebui să fie alcătuită 

din experți reprezentând atât sectorul 

public, cât și sectorul privat. Reprezentanții 

sectorului public ar trebui să includă 

experți din partea Agenției Europene de 

Mediu, a autoritățile europene de 

supraveghere și a Băncii Europene de 

Investiții. Printre experții din sectorul 

privat ar trebui să se numere reprezentanți 

(32) Este deosebit de important ca, în 

procesul de pregătire a elaborării criteriilor 

tehnice de examinare, Comisia să realizeze 

consultări adecvate în conformitate cu 

cerințele privind o mai bună legiferare. 

Procesul de stabilire și actualizare a 

criteriilor tehnice de examinare ar trebui să 

implice, de asemenea, părțile interesate 

relevante și să se bazeze pe consilierea 

oferită de experți cu cunoștințe și 

experiență globală dovedite în domenii 

relevante. În acest scop, Comisia ar trebui 

să creeze o platformă privind finanțarea 

durabilă. Această platformă ar trebui să fie 

alcătuită din experți reprezentând atât 

sectorul public, cât și sectorul privat. 

Reprezentanții sectorului public ar trebui să 

includă experți din partea Agenției 

Europene de Mediu, a autorităților 

europene de supraveghere și a Băncii 

Europene de Investiții. Printre experții din 

sectorul privat ar trebui să se numere 
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ai părților interesate relevante, inclusiv 

actori de pe piața financiară, universități, 

institute de cercetare, asociații și 

organizații. Platforma ar trebui să ofere 

consultanță Comisiei cu privire la 

dezvoltarea, analiza și revizuirea criteriilor 

tehnice de examinare, inclusiv cu privire la 

impactul potențial al acestora asupra 

evaluării activelor care, până la adoptarea 

criteriilor tehnice de examinare, erau 

considerate ca fiind active verzi în temeiul 

practicilor existente pe piață. De asemenea, 

platforma ar trebui să ofere consultanță 

Comisiei cu privire la gradul de adecvare a 

criteriilor tehnice de examinare pentru alte 

utilizări în cadrul viitoarelor inițiative 

politice la nivelul Uniunii menite să 

faciliteze investițiile durabile. 

reprezentanți ai părților interesate 

relevante, inclusiv actori de pe piața 

financiară, universități, institute de 

cercetare, asociații și organizații, astfel 

încât componența acestora să fie 

reprezentativă pentru întregul sector. 

Atunci când este necesar, platformei ar 

trebui să i se permită să solicite consiliere 

și din partea altor persoane decât membrii 

săi. Platforma ar trebui să ofere consultanță 

Comisiei cu privire la dezvoltarea, analiza 

și revizuirea criteriilor tehnice de 

examinare, inclusiv cu privire la impactul 

potențial al acestora asupra evaluării 

activelor care, până la adoptarea criteriilor 

tehnice de examinare, erau considerate ca 

fiind active verzi în temeiul practicilor 

existente pe piață. De asemenea, platforma 

ar trebui să ofere consultanță Comisiei cu 

privire la gradul de adecvare a criteriilor 

tehnice de examinare pentru alte utilizări în 

cadrul viitoarelor inițiative politice la 

nivelul Uniunii menite să faciliteze 

investițiile durabile. 

Or. en 

 

Amendamentul  230 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 32 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(32) Este deosebit de important ca, în 

procesul de pregătire a elaborării criteriilor 

tehnice de examinare, Comisia să realizeze 

consultări adecvate în conformitate cu 

cerințele privind o mai bună legiferare. 

Procesul de stabilire și actualizare a 

criteriilor tehnice de examinare ar trebui să 

implice, de asemenea, părțile interesate 

relevante și să se bazeze pe consilierea 

oferită de experți cu cunoștințe și 

experiență dovedite în domenii relevante. 

(32) Este deosebit de important ca, în 

procesul de pregătire a elaborării criteriilor 

tehnice de examinare, Comisia să realizeze 

consultări adecvate în conformitate cu 

cerințele privind o mai bună legiferare. 

Procesul de stabilire și actualizare a 

criteriilor tehnice de examinare ar trebui să 

implice, de asemenea, părțile interesate 

relevante și să se bazeze pe dovezi 

științifice, impactul socioeconomic, cele 

mai bune practici și consilierea oferită de 
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În acest scop, Comisia ar trebui să creeze o 

platformă privind finanțarea durabilă. 

Această platformă ar trebui să fie alcătuită 

din experți reprezentând atât sectorul 

public, cât și sectorul privat. Reprezentanții 

sectorului public ar trebui să includă 

experți din partea Agenției Europene de 

Mediu, a autoritățile europene de 

supraveghere și a Băncii Europene de 

Investiții. Printre experții din sectorul 

privat ar trebui să se numere reprezentanți 

ai părților interesate relevante, inclusiv 

actori de pe piața financiară, universități, 

institute de cercetare, asociații și 

organizații. Platforma ar trebui să ofere 

consultanță Comisiei cu privire la 

dezvoltarea, analiza și revizuirea criteriilor 

tehnice de examinare, inclusiv cu privire la 

impactul potențial al acestora asupra 

evaluării activelor care, până la adoptarea 

criteriilor tehnice de examinare, erau 

considerate ca fiind active verzi în temeiul 

practicilor existente pe piață. De asemenea, 

platforma ar trebui să ofere consultanță 

Comisiei cu privire la gradul de adecvare a 

criteriilor tehnice de examinare pentru alte 

utilizări în cadrul viitoarelor inițiative 

politice la nivelul Uniunii menite să 

faciliteze investițiile durabile. 

experți cu cunoștințe și experiență dovedite 

în toate domeniile relevante. În acest scop, 

Comisia ar trebui să creeze o platformă 

privind finanțarea durabilă. Această 

platformă ar trebui să fie alcătuită dintr-o 

gamă variată de experți reprezentând atât 

sectorul public, cât și sectorul privat, 

pentru a garanta luarea corespunzătoare 

în considerare a particularităților tuturor 

sectoarelor relevante. Reprezentanții 

sectorului public ar trebui să includă 

experți din partea Agenției Europene de 

Mediu, a autorităților europene de 

supraveghere și a Băncii Europene de 

Investiții. Printre experții din sectorul 

privat ar trebui să se numere reprezentanți 

ai părților interesate relevante, inclusiv 

actori de pe piața financiară, reprezentanți 

ai economiei reale, inclusiv ai industriei 

producătoare, universități, institute de 

cercetare, asociații și organizații. Platforma 

ar trebui să ofere consultanță Comisiei cu 

privire la dezvoltarea, analiza și revizuirea 

criteriilor tehnice de examinare, inclusiv cu 

privire la impactul potențial al acestora 

asupra evaluării activelor care, până la 

adoptarea criteriilor tehnice de examinare, 

erau considerate ca fiind active verzi în 

temeiul practicilor existente pe piață. De 

asemenea, platforma ar trebui să ofere 

consultanță Comisiei cu privire la gradul 

de adecvare a criteriilor tehnice de 

examinare. 

Or. en 

 

Amendamentul  231 

Markus Ferber 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 32 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(32) Este deosebit de important ca, în 

procesul de pregătire a elaborării criteriilor 

(32) Este deosebit de important ca, în 

procesul de pregătire a elaborării criteriilor 
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tehnice de examinare, Comisia să realizeze 

consultări adecvate în conformitate cu 

cerințele privind o mai bună legiferare. 

Procesul de stabilire și actualizare a 

criteriilor tehnice de examinare ar trebui să 

implice, de asemenea, părțile interesate 

relevante și să se bazeze pe consilierea 

oferită de experți cu cunoștințe și 

experiență dovedite în domenii relevante. 

În acest scop, Comisia ar trebui să creeze o 

platformă privind finanțarea durabilă. 

Această platformă ar trebui să fie alcătuită 

din experți reprezentând atât sectorul 

public, cât și sectorul privat. Reprezentanții 

sectorului public ar trebui să includă 

experți din partea Agenției Europene de 

Mediu, a autoritățile europene de 

supraveghere și a Băncii Europene de 

Investiții. Printre experții din sectorul 

privat ar trebui să se numere reprezentanți 

ai părților interesate relevante, inclusiv 

actori de pe piața financiară, universități, 

institute de cercetare, asociații și 

organizații. Platforma ar trebui să ofere 

consultanță Comisiei cu privire la 

dezvoltarea, analiza și revizuirea criteriilor 

tehnice de examinare, inclusiv cu privire la 

impactul potențial al acestora asupra 

evaluării activelor care, până la adoptarea 

criteriilor tehnice de examinare, erau 

considerate ca fiind active verzi în temeiul 

practicilor existente pe piață. De 

asemenea, platforma ar trebui să ofere 

consultanță Comisiei cu privire la gradul 

de adecvare a criteriilor tehnice de 

examinare pentru alte utilizări în cadrul 

viitoarelor inițiative politice la nivelul 

Uniunii menite să faciliteze investițiile 

durabile. 

tehnice de examinare, Comisia să realizeze 

consultări adecvate în conformitate cu 

cerințele privind o mai bună legiferare. 

Procesul de stabilire și actualizare a 

criteriilor tehnice de examinare ar trebui să 

implice, de asemenea, părțile interesate 

relevante și să se bazeze pe consilierea 

oferită de experți cu cunoștințe și 

experiență dovedite în domenii relevante. 

În acest scop, Comisia ar trebui să creeze o 

platformă privind finanțarea durabilă. 

Această platformă ar trebui să fie alcătuită 

din experți reprezentând atât sectorul 

public, cât și sectorul privat. Reprezentanții 

sectorului public ar trebui să includă 

experți din partea Agenției Europene de 

Mediu, a autorităților europene de 

supraveghere și a Băncii Europene de 

Investiții. Printre experții din sectorul 

privat se numără reprezentanți ai părților 

interesate relevante, inclusiv actori de pe 

piața financiară, reprezentanți ai 

economiei reale, din partea unei game 

variate de industrii, universități, institute 

de cercetare, asociații și organizații. 

Platforma ar trebui să ofere consultanță 

Comisiei cu privire la dezvoltarea, analiza 

și revizuirea criteriilor tehnice de 

examinare, inclusiv cu privire la impactul 

potențial al acestora asupra evaluării 

activelor care, până la adoptarea criteriilor 

tehnice de examinare, erau considerate ca 

fiind active verzi în temeiul practicilor 

existente pe piață. 

Or. en 

Justificare 

Pentru a avea un impact semnificativ, platforma privind finanțarea durabilă are nevoie de 

contribuții dintr-o gamă amplă de surse. 
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Amendamentul  232 

Karl-Heinz Florenz 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 32 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(32) Este deosebit de important ca, în 

procesul de pregătire a elaborării criteriilor 

tehnice de examinare, Comisia să realizeze 

consultări adecvate în conformitate cu 

cerințele privind o mai bună legiferare. 

Procesul de stabilire și actualizare a 

criteriilor tehnice de examinare ar trebui să 

implice, de asemenea, părțile interesate 

relevante și să se bazeze pe consilierea 

oferită de experți cu cunoștințe și 

experiență dovedite în domenii relevante. 

În acest scop, Comisia ar trebui să creeze o 

platformă privind finanțarea durabilă. 

Această platformă ar trebui să fie alcătuită 

din experți reprezentând atât sectorul 

public, cât și sectorul privat. Reprezentanții 

sectorului public ar trebui să includă 

experți din partea Agenției Europene de 

Mediu, a autoritățile europene de 

supraveghere și a Băncii Europene de 

Investiții. Printre experții din sectorul 

privat ar trebui să se numere reprezentanți 

ai părților interesate relevante, inclusiv 

actori de pe piața financiară, universități, 

institute de cercetare, asociații și 

organizații. Platforma ar trebui să ofere 

consultanță Comisiei cu privire la 

dezvoltarea, analiza și revizuirea criteriilor 

tehnice de examinare, inclusiv cu privire la 

impactul potențial al acestora asupra 

evaluării activelor care, până la adoptarea 

criteriilor tehnice de examinare, erau 

considerate ca fiind active verzi în temeiul 

practicilor existente pe piață. De asemenea, 

platforma ar trebui să ofere consultanță 

Comisiei cu privire la gradul de adecvare a 

criteriilor tehnice de examinare pentru alte 

utilizări în cadrul viitoarelor inițiative 

politice la nivelul Uniunii menite să 

faciliteze investițiile durabile. 

(32) Este deosebit de important ca, în 

procesul de pregătire a elaborării criteriilor 

tehnice de examinare, Comisia să realizeze 

consultări adecvate în conformitate cu 

cerințele privind o mai bună legiferare. 

Procesul de stabilire și actualizare a 

criteriilor tehnice de examinare ar trebui să 

implice, de asemenea, părțile interesate 

relevante și să se bazeze pe consilierea 

oferită de experți cu cunoștințe și 

experiență dovedite în domenii relevante. 

În acest scop, Comisia ar trebui să creeze o 

platformă privind finanțarea durabilă. 

Această platformă ar trebui să fie alcătuită 

din experți reprezentând atât sectorul 

public, cât și sectorul privat. Reprezentanții 

sectorului public ar trebui să includă 

experți din partea Agenției Europene de 

Mediu, a autorităților europene de 

supraveghere și a Băncii Europene de 

Investiții. Printre experții din sectorul 

privat ar trebui să se numere reprezentanți 

ai părților interesate relevante, inclusiv 

actori de pe piața financiară, universități, 

institute de cercetare, asociații și 

organizații și reprezentanți ai 

principalelor sectoare economice, 

inclusiv, printre altele, agricultura, 

construcțiile, energia, industria chimică, 

transporturile și producția. Platforma ar 

trebui să ofere consultanță Comisiei cu 

privire la dezvoltarea, analiza și revizuirea 

criteriilor tehnice de examinare, inclusiv cu 

privire la impactul potențial al acestora 

asupra evaluării activelor care, până la 

adoptarea criteriilor tehnice de examinare, 

erau considerate ca fiind active verzi în 

temeiul practicilor existente pe piață. De 

asemenea, platforma ar trebui să ofere 

consultanță Comisiei cu privire la gradul 
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de adecvare a criteriilor tehnice de 

examinare pentru alte utilizări în cadrul 

viitoarelor inițiative politice la nivelul 

Uniunii menite să faciliteze investițiile 

durabile. 

Or. en 

Justificare 

Având în vedere amploarea expertizei tehnice necesare pentru elaborarea criteriilor tehnice 

de examinare, ar trebui să fie consultați toți actorii economici relevanți. 

 

Amendamentul  233 

Fulvio Martusciello 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 32 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(32) Este deosebit de important ca, în 

procesul de pregătire a elaborării criteriilor 

tehnice de examinare, Comisia să realizeze 

consultări adecvate în conformitate cu 

cerințele privind o mai bună legiferare. 

Procesul de stabilire și actualizare a 

criteriilor tehnice de examinare ar trebui să 

implice, de asemenea, părțile interesate 

relevante și să se bazeze pe consilierea 

oferită de experți cu cunoștințe și 

experiență dovedite în domenii relevante. 

În acest scop, Comisia ar trebui să creeze o 

platformă privind finanțarea durabilă. 

Această platformă ar trebui să fie alcătuită 

din experți reprezentând atât sectorul 

public, cât și sectorul privat. Reprezentanții 

sectorului public ar trebui să includă 

experți din partea Agenției Europene de 

Mediu, a autoritățile europene de 

supraveghere și a Băncii Europene de 

Investiții. Printre experții din sectorul 

privat ar trebui să se numere reprezentanți 

ai părților interesate relevante, inclusiv 

actori de pe piața financiară, universități, 

institute de cercetare, asociații și 

(32) Este deosebit de important ca, în 

procesul de pregătire a elaborării criteriilor 

tehnice de examinare, Comisia să realizeze 

consultări adecvate în conformitate cu 

cerințele privind o mai bună legiferare. 

Procesul de stabilire și actualizare a 

criteriilor tehnice de examinare și a 

indicatorilor armonizați ar trebui să 

implice, de asemenea, părțile interesate 

relevante și să se bazeze pe dovezi 

științifice, cele mai bune practici și 
consilierea oferită de experți cu cunoștințe 

și experiență dovedite în domenii 

relevante. În acest scop, Comisia ar trebui 

să creeze o platformă privind finanțarea 

durabilă. Această platformă ar trebui să fie 

alcătuită din experți reprezentând atât 

sectorul public, cât și sectorul privat. 

Reprezentanții sectorului public ar trebui să 

includă experți din partea Agenției 

Europene de Mediu, a autorităților 

europene de supraveghere și a Băncii 

Europene de Investiții. Printre experții din 

sectorul privat ar trebui să se numere 

reprezentanți ai părților interesate 
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organizații. Platforma ar trebui să ofere 

consultanță Comisiei cu privire la 

dezvoltarea, analiza și revizuirea criteriilor 

tehnice de examinare, inclusiv cu privire la 

impactul potențial al acestora asupra 

evaluării activelor care, până la adoptarea 

criteriilor tehnice de examinare, erau 

considerate ca fiind active verzi în temeiul 

practicilor existente pe piață. De asemenea, 

platforma ar trebui să ofere consultanță 

Comisiei cu privire la gradul de adecvare a 

criteriilor tehnice de examinare pentru alte 

utilizări în cadrul viitoarelor inițiative 

politice la nivelul Uniunii menite să 

faciliteze investițiile durabile. 

relevante, inclusiv actori de pe piața 

financiară, universități, institute de 

cercetare, asociații și organizații. Platforma 

ar trebui să ofere consultanță Comisiei cu 

privire la dezvoltarea, analiza și revizuirea 

criteriilor tehnice de examinare și a 

indicatorilor armonizați, inclusiv cu 

privire la impactul potențial al acestora 

asupra evaluării activelor care, până la 

adoptarea criteriilor tehnice de examinare, 

erau considerate ca fiind active verzi în 

temeiul practicilor existente pe piață. De 

asemenea, platforma ar trebui să ofere 

consultanță Comisiei cu privire la gradul 

de adecvare a criteriilor tehnice de 

examinare și a indicatorilor pentru alte 

utilizări în cadrul viitoarelor inițiative 

politice la nivelul Uniunii menite să 

faciliteze investițiile durabile. 

Or. en 

 

Amendamentul  234 

Elena Gentile 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 32 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(32) Este deosebit de important ca, în 

procesul de pregătire a elaborării criteriilor 

tehnice de examinare, Comisia să realizeze 

consultări adecvate în conformitate cu 

cerințele privind o mai bună legiferare. 

Procesul de stabilire și actualizare a 

criteriilor tehnice de examinare ar trebui să 

implice, de asemenea, părțile interesate 

relevante și să se bazeze pe consilierea 

oferită de experți cu cunoștințe și 

experiență dovedite în domenii relevante. 

În acest scop, Comisia ar trebui să creeze o 

platformă privind finanțarea durabilă. 

Această platformă ar trebui să fie alcătuită 

din experți reprezentând atât sectorul 

public, cât și sectorul privat. Reprezentanții 

(32) Este deosebit de important ca, în 

procesul de pregătire a elaborării criteriilor 

tehnice de examinare, Comisia să realizeze 

consultări adecvate în conformitate cu 

cerințele privind o mai bună legiferare. 

Procesul de stabilire și actualizare a 

criteriilor tehnice de examinare și a 

indicatorilor armonizați ar trebui să 

implice, de asemenea, părțile interesate 

relevante și să se bazeze pe dovezi 

științifice, cele mai bune practici și 
consilierea oferită de experți cu cunoștințe 

și experiență dovedite în domenii 

relevante. În acest scop, Comisia ar trebui 

să creeze o platformă privind finanțarea 

durabilă. Această platformă ar trebui să fie 
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sectorului public ar trebui să includă 

experți din partea Agenției Europene de 

Mediu, a autoritățile europene de 

supraveghere și a Băncii Europene de 

Investiții. Printre experții din sectorul 

privat ar trebui să se numere reprezentanți 

ai părților interesate relevante, inclusiv 

actori de pe piața financiară, universități, 

institute de cercetare, asociații și 

organizații. Platforma ar trebui să ofere 

consultanță Comisiei cu privire la 

dezvoltarea, analiza și revizuirea criteriilor 

tehnice de examinare, inclusiv cu privire la 

impactul potențial al acestora asupra 

evaluării activelor care, până la adoptarea 

criteriilor tehnice de examinare, erau 
considerate ca fiind active verzi în temeiul 

practicilor existente pe piață. De asemenea, 

platforma ar trebui să ofere consultanță 

Comisiei cu privire la gradul de adecvare a 

criteriilor tehnice de examinare pentru alte 

utilizări în cadrul viitoarelor inițiative 

politice la nivelul Uniunii menite să 

faciliteze investițiile durabile. 

alcătuită din experți reprezentând atât 

sectorul public, cât și sectorul privat. 

Reprezentanții sectorului public ar trebui să 

includă experți din partea Agenției 

Europene de Mediu, a autorităților 

europene de supraveghere, a Băncii 

Europene de Investiții și a băncilor și 

instituțiilor naționale de promovare. 

Printre experții din sectorul privat ar trebui 

să se numere reprezentanți ai părților 

interesate relevante, inclusiv actori de pe 

piața financiară, industriile prelucrătoare, 

universități, institute de cercetare, asociații 

și organizații. Platforma ar trebui să ofere 

consultanță Comisiei cu privire la 

dezvoltarea, analiza și revizuirea criteriilor 

tehnice de examinare și pe baza unor 

indicatori armonizați, în ceea ce privește 

activele considerate ca fiind active 

durabile în temeiul practicilor existente pe 

piață. De asemenea, platforma ar trebui să 

ofere consultanță Comisiei cu privire la 

gradul de adecvare a criteriilor tehnice de 

examinare și a indicatorilor pentru alte 

utilizări în cadrul viitoarelor inițiative 

politice la nivelul Uniunii menite să 

faciliteze investițiile durabile. 

Or. en 

 

Amendamentul  235 

Mireille D'Ornano 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 32 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(32) Este deosebit de important ca, în 

procesul de pregătire a elaborării criteriilor 

tehnice de examinare, Comisia să realizeze 

consultări adecvate în conformitate cu 

cerințele privind o mai bună legiferare. 

Procesul de stabilire și actualizare a 

criteriilor tehnice de examinare ar trebui să 

implice, de asemenea, părțile interesate 

(32) Este deosebit de important ca, în 

procesul de pregătire a elaborării criteriilor 

tehnice de examinare, Comisia să realizeze 

consultări adecvate în conformitate cu 

cerințele privind o mai bună legiferare. 

Procesul de stabilire și actualizare a 

criteriilor tehnice de examinare ar trebui să 

implice, de asemenea, părțile interesate 
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relevante și să se bazeze pe consilierea 

oferită de experți cu cunoștințe și 

experiență dovedite în domenii relevante. 

În acest scop, Comisia ar trebui să creeze o 

platformă privind finanțarea durabilă. 

Această platformă ar trebui să fie alcătuită 

din experți reprezentând atât sectorul 

public, cât și sectorul privat. Reprezentanții 

sectorului public ar trebui să includă 

experți din partea Agenției Europene de 

Mediu, a autoritățile europene de 

supraveghere și a Băncii Europene de 

Investiții. Printre experții din sectorul 

privat ar trebui să se numere reprezentanți 

ai părților interesate relevante, inclusiv 

actori de pe piața financiară, universități, 

institute de cercetare, asociații și 

organizații. Platforma ar trebui să ofere 

consultanță Comisiei cu privire la 

dezvoltarea, analiza și revizuirea criteriilor 

tehnice de examinare, inclusiv cu privire la 

impactul potențial al acestora asupra 

evaluării activelor care, până la adoptarea 

criteriilor tehnice de examinare, erau 

considerate ca fiind active verzi în temeiul 

practicilor existente pe piață. De asemenea, 

platforma ar trebui să ofere consultanță 

Comisiei cu privire la gradul de adecvare a 

criteriilor tehnice de examinare pentru alte 

utilizări în cadrul viitoarelor inițiative 

politice la nivelul Uniunii menite să 

faciliteze investițiile durabile. 

relevante și să se bazeze pe consilierea 

oferită de experți cu cunoștințe și 

experiență dovedite în domenii relevante. 

În acest scop, Comisia ar trebui să creeze o 

platformă privind finanțarea durabilă. 

Această platformă ar trebui să fie alcătuită 

din experți reprezentând atât sectorul 

public, cât și sectorul privat. Reprezentanții 

sectorului public ar trebui să includă 

experți din partea Agenției Europene de 

Mediu, experți din partea agențiilor 

naționale de mediu, a autorităților 

europene de supraveghere și a Băncii 

Europene de Investiții. Printre experții din 

sectorul privat ar trebui să se numere 

reprezentanți ai părților interesate 

relevante, inclusiv actori de pe piața 

financiară, universități, institute de 

cercetare, asociații și organizații. Platforma 

ar trebui să ofere consultanță Comisiei cu 

privire la dezvoltarea, analiza și revizuirea 

criteriilor tehnice de examinare, inclusiv cu 

privire la impactul potențial al acestora 

asupra evaluării activelor care, până la 

adoptarea criteriilor tehnice de examinare, 

erau considerate ca fiind active verzi în 

temeiul practicilor existente pe piață. De 

asemenea, platforma ar trebui să ofere 

consultanță Comisiei cu privire la gradul 

de adecvare a criteriilor tehnice de 

examinare pentru alte utilizări în cadrul 

viitoarelor inițiative politice la nivelul 

Uniunii menite să faciliteze investițiile 

durabile. 

Or. fr 

 

Amendamentul  236 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 32 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(32) Este deosebit de important ca, în (32) Este deosebit de important ca, în 
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procesul de pregătire a elaborării criteriilor 

tehnice de examinare, Comisia să realizeze 

consultări adecvate în conformitate cu 

cerințele privind o mai bună legiferare. 

Procesul de stabilire și actualizare a 

criteriilor tehnice de examinare ar trebui să 

implice, de asemenea, părțile interesate 

relevante și să se bazeze pe consilierea 

oferită de experți cu cunoștințe și 

experiență dovedite în domenii relevante. 

În acest scop, Comisia ar trebui să creeze o 

platformă privind finanțarea durabilă. 

Această platformă ar trebui să fie alcătuită 

din experți reprezentând atât sectorul 

public, cât și sectorul privat. Reprezentanții 

sectorului public ar trebui să includă 

experți din partea Agenției Europene de 

Mediu, a autoritățile europene de 

supraveghere și a Băncii Europene de 

Investiții. Printre experții din sectorul 

privat ar trebui să se numere reprezentanți 

ai părților interesate relevante, inclusiv 

actori de pe piața financiară, universități, 

institute de cercetare, asociații și 

organizații. Platforma ar trebui să ofere 

consultanță Comisiei cu privire la 

dezvoltarea, analiza și revizuirea criteriilor 

tehnice de examinare, inclusiv cu privire la 

impactul potențial al acestora asupra 

evaluării activelor care, până la adoptarea 

criteriilor tehnice de examinare, erau 

considerate ca fiind active verzi în temeiul 

practicilor existente pe piață. De asemenea, 

platforma ar trebui să ofere consultanță 

Comisiei cu privire la gradul de adecvare a 

criteriilor tehnice de examinare pentru alte 

utilizări în cadrul viitoarelor inițiative 

politice la nivelul Uniunii menite să 

faciliteze investițiile durabile. 

procesul de pregătire a elaborării criteriilor 

tehnice de examinare, Comisia să realizeze 

consultări adecvate în conformitate cu 

cerințele privind o mai bună legiferare. 

Procesul de stabilire și actualizare a 

criteriilor tehnice de examinare și a 

indicatorilor armonizați ar trebui să 

implice, de asemenea, părțile interesate 

relevante și să se bazeze pe consilierea 

oferită de experți cu cunoștințe și 

experiență dovedite în domenii relevante. 

În acest scop, Comisia ar trebui să creeze o 

platformă privind finanțarea durabilă. 

Această platformă ar trebui să fie alcătuită 

din experți reprezentând atât sectorul 

public, cât și sectorul privat. Reprezentanții 

sectorului public ar trebui să includă 

experți din partea Agenției Europene de 

Mediu, a autorităților europene de 

supraveghere și a Băncii Europene de 

Investiții. Printre experții din sectorul 

privat ar trebui să se numere reprezentanți 

ai părților interesate relevante, inclusiv 

actori de pe piața financiară, industriile 

producătoare, universități, institute de 

cercetare, asociații și organizații. Platforma 

ar trebui să ofere consultanță Comisiei cu 

privire la dezvoltarea, analiza și revizuirea 

criteriilor tehnice de examinare, inclusiv cu 

privire la impactul potențial al acestora 

asupra evaluării activelor care, până la 

adoptarea criteriilor tehnice de examinare, 

erau considerate ca fiind active verzi în 

temeiul practicilor existente pe piață. De 

asemenea, platforma ar trebui să ofere 

consultanță Comisiei cu privire la gradul 

de adecvare a criteriilor tehnice de 

examinare pentru alte utilizări în cadrul 

viitoarelor inițiative politice la nivelul 

Uniunii menite să faciliteze investițiile 

durabile. 

Or. en 

 

Amendamentul  237 

Giovanni La Via 
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Propunere de regulament 

Considerentul 32 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(32) Este deosebit de important ca, în 

procesul de pregătire a elaborării criteriilor 

tehnice de examinare, Comisia să realizeze 

consultări adecvate în conformitate cu 

cerințele privind o mai bună legiferare. 

Procesul de stabilire și actualizare a 

criteriilor tehnice de examinare ar trebui să 

implice, de asemenea, părțile interesate 

relevante și să se bazeze pe consilierea 

oferită de experți cu cunoștințe și 

experiență dovedite în domenii relevante. 

În acest scop, Comisia ar trebui să creeze o 

platformă privind finanțarea durabilă. 

Această platformă ar trebui să fie alcătuită 

din experți reprezentând atât sectorul 

public, cât și sectorul privat. Reprezentanții 

sectorului public ar trebui să includă 

experți din partea Agenției Europene de 

Mediu, a autoritățile europene de 

supraveghere și a Băncii Europene de 

Investiții. Printre experții din sectorul 

privat ar trebui să se numere reprezentanți 

ai părților interesate relevante, inclusiv 

actori de pe piața financiară, universități, 

institute de cercetare, asociații și 

organizații. Platforma ar trebui să ofere 

consultanță Comisiei cu privire la 

dezvoltarea, analiza și revizuirea criteriilor 

tehnice de examinare, inclusiv cu privire la 

impactul potențial al acestora asupra 

evaluării activelor care, până la adoptarea 

criteriilor tehnice de examinare, erau 

considerate ca fiind active verzi în temeiul 

practicilor existente pe piață. De asemenea, 

platforma ar trebui să ofere consultanță 

Comisiei cu privire la gradul de adecvare a 

criteriilor tehnice de examinare pentru alte 

utilizări în cadrul viitoarelor inițiative 

politice la nivelul Uniunii menite să 

faciliteze investițiile durabile. 

(32) Este deosebit de important ca, în 

procesul de pregătire a elaborării criteriilor 

tehnice de examinare, Comisia să realizeze 

consultări adecvate în conformitate cu 

cerințele privind o mai bună legiferare. 

Procesul de stabilire și actualizare a 

criteriilor tehnice de examinare ar trebui să 

implice, de asemenea, părțile interesate 

relevante și să se bazeze pe consilierea 

oferită de experți cu cunoștințe și 

experiență dovedite în domenii relevante. 

În acest scop, Comisia ar trebui să creeze o 

platformă privind finanțarea durabilă. 

Această platformă ar trebui să fie alcătuită 

din experți reprezentând atât sectorul 

public, cât și sectorul privat. Reprezentanții 

sectorului public ar trebui să includă 

experți din partea Agenției Europene de 

Mediu, a autorităților europene de 

supraveghere, a Băncii Europene de 

Investiții și a băncilor și instituțiilor 

naționale de promovare. Printre experții 

din sectorul privat ar trebui să se numere 

reprezentanți ai părților interesate 

relevante, inclusiv actori de pe piața 

financiară, universități, institute de 

cercetare, asociații și organizații. Platforma 

ar trebui să ofere consultanță Comisiei cu 

privire la dezvoltarea, analiza și revizuirea 

criteriilor tehnice de examinare, inclusiv cu 

privire la impactul potențial al acestora 

asupra evaluării activelor care, până la 

adoptarea criteriilor tehnice de examinare, 

erau considerate ca fiind active verzi în 

temeiul practicilor existente pe piață. De 

asemenea, platforma ar trebui să ofere 

consultanță Comisiei cu privire la gradul 

de adecvare a criteriilor tehnice de 

examinare pentru alte utilizări în cadrul 

viitoarelor inițiative politice la nivelul 

Uniunii menite să faciliteze investițiile 

durabile. 
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Or. en 

 

Amendamentul  238 

Barbara Kappel 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 33 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(33) În vederea specificării cerințelor 

stabilite în prezentul regulament și, în 

special, a stabilirii și a actualizării unor 

criterii tehnice de examinare detaliate și 

calibrate pentru diferite activități 

economice cu privire la ce constituie o 

contribuție substanțială și ce constituie 

prejudicii semnificative la adresa 

obiectivelor de mediu, competența de a 

adopta acte în conformitate cu 

articolul 290 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene ar trebui 

să fie delegată Comisiei în ceea ce privește 

informațiile necesare pentru a respecta 

obligația de divulgare prevăzută la 

articolul 4 alineatul (3) și criteriile 

tehnice de examinare menționate la 

articolul 6 alineatul (2), la articolul 7 

alineatul (2), la articolul 8 alineatul (2), la 

articolul 9 alineatul (2), la articolul 10 

alineatul (2) și la articolul 11 

alineatul (2). Este deosebit de important 

ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, 

Comisia să organizeze consultări 

adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca 

respectivele consultări să se desfășoare în 

conformitate cu principiile stabilite în 

Acordul interinstituțional privind o mai 

bună legiferare din 13 aprilie 2016. Mai 

precis, pentru a asigura o participare 

egală la elaborarea actelor delegate, 
Parlamentul European și Consiliul ar trebui 

să primească toate documentele în același 

timp cu experții din statele membre, iar 

experții Parlamentului European și ai 

Consiliului ar trebui să aibă în mod 

(33) Parlamentul European și Consiliul 

ar trebui să primească toate documentele în 

același timp cu experții din statele membre, 

iar experții Parlamentului European și ai 

Consiliului ar trebui să aibă în mod 

sistematic acces la reuniunile grupurilor de 

experți ale Comisiei însărcinate cu 

elaborarea actelor delegate. 
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sistematic acces la reuniunile grupurilor de 

experți ale Comisiei însărcinate cu 

elaborarea actelor delegate. 

Or. en 

 

Amendamentul  239 

Costas Mavrides 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 33 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(33) În vederea specificării cerințelor 

stabilite în prezentul regulament și, în 

special, a stabilirii și a actualizării unor 

criterii tehnice de examinare detaliate și 

calibrate pentru diferite activități 

economice cu privire la ce constituie o 

contribuție substanțială și ce constituie 

prejudicii semnificative la adresa 

obiectivelor de mediu, competența de a 

adopta acte în conformitate cu articolul 290 

din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene ar trebui să fie delegată 

Comisiei în ceea ce privește informațiile 

necesare pentru a respecta obligația de 

divulgare prevăzută la articolul 4 

alineatul (3) și criteriile tehnice de 

examinare menționate la articolul 6 

alineatul (2), la articolul 7 alineatul (2), la 

articolul 8 alineatul (2), la articolul 9 

alineatul (2), la articolul 10 alineatul (2) și 

la articolul 11 alineatul (2). Este deosebit 

de important ca, în cursul lucrărilor sale 

pregătitoare, Comisia să organizeze 

consultări adecvate, inclusiv la nivel de 

experți, și ca respectivele consultări să se 

desfășoare în conformitate cu principiile 

stabilite în Acordul interinstituțional 

privind o mai bună legiferare din 

13 aprilie 2016. Mai precis, pentru a 

asigura o participare egală la elaborarea 

actelor delegate, Parlamentul European și 

Consiliul ar trebui să primească toate 

(33) În vederea specificării cerințelor 

stabilite în prezentul regulament și, în 

special, a stabilirii și a actualizării unor 

criterii tehnice de examinare detaliate și 

calibrate pentru diferite activități 

economice cu privire la ce constituie o 

contribuție substanțială și ce constituie 

prejudicii semnificative la adresa 

obiectivelor de mediu, competența de a 

adopta acte în conformitate cu articolul 290 

din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene ar trebui să fie delegată 

Comisiei în ceea ce privește informațiile 

necesare pentru a respecta obligația de 

divulgare prevăzută la articolul 4 

alineatul (3) și criteriile tehnice de 

examinare menționate la articolul 6 

alineatul (2), la articolul 7 alineatul (2), la 

articolul 8 alineatul (2), la articolul 9 

alineatul (2), la articolul 10 alineatul (2) și 

la articolul 11 alineatul (2). Este deosebit 

de important ca, în cursul lucrărilor sale 

pregătitoare, Comisia să organizeze 

consultări adecvate și extinse, inclusiv la 

nivel de experți și de utilizatori, ca efectele 

asupra economiei să fie evaluate cu 

atenție și ca respectivele consultări să se 

desfășoare în conformitate cu principiile 

stabilite în Acordul interinstituțional 

privind o mai bună legiferare din 

13 aprilie 2016. Mai precis, pentru a 

asigura o participare egală la elaborarea 
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documentele în același timp cu experții din 

statele membre, iar experții Parlamentului 

European și ai Consiliului ar trebui să aibă 

în mod sistematic acces la reuniunile 

grupurilor de experți ale Comisiei 

însărcinate cu elaborarea actelor delegate. 

actelor delegate, Parlamentul European și 

Consiliul ar trebui să primească toate 

documentele în același timp cu experții din 

statele membre, iar experții Parlamentului 

European și ai Consiliului ar trebui să aibă 

în mod sistematic acces la reuniunile 

grupurilor de experți ale Comisiei 

însărcinate cu elaborarea actelor delegate. 

Or. en 

 

Amendamentul  240 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 33 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(33) În vederea specificării cerințelor 

stabilite în prezentul regulament și, în 

special, a stabilirii și a actualizării unor 

criterii tehnice de examinare detaliate și 

calibrate pentru diferite activități 

economice cu privire la ce constituie o 

contribuție substanțială și ce constituie 

prejudicii semnificative la adresa 

obiectivelor de mediu, competența de a 

adopta acte în conformitate cu articolul 290 

din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene ar trebui să fie delegată 

Comisiei în ceea ce privește informațiile 

necesare pentru a respecta obligația de 

divulgare prevăzută la articolul 4 

alineatul (3) și criteriile tehnice de 

examinare menționate la articolul 6 

alineatul (2), la articolul 7 alineatul (2), la 

articolul 8 alineatul (2), la articolul 9 

alineatul (2), la articolul 10 alineatul (2) și 

la articolul 11 alineatul (2). Este deosebit 

de important ca, în cursul lucrărilor sale 

pregătitoare, Comisia să organizeze 

consultări adecvate, inclusiv la nivel de 

experți, și ca respectivele consultări să se 

desfășoare în conformitate cu principiile 

stabilite în Acordul interinstituțional 

(33) În vederea specificării cerințelor 

stabilite în prezentul regulament și, în 

special, a stabilirii și a actualizării unor 

criterii tehnice de examinare detaliate și 

calibrate pentru diferite activități 

economice cu privire la ce constituie o 

contribuție substanțială și ce constituie 

prejudicii semnificative la adresa 

obiectivelor de mediu și sociale, 

competența de a adopta acte în 

conformitate cu articolul 290 din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene ar 

trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce 

privește informațiile necesare pentru a 

respecta obligația de divulgare prevăzută la 

articolul 4 alineatul (3) și criteriile tehnice 

de examinare menționate la articolul 6 

alineatul (2), la articolul 7 alineatul (2), la 

articolul 8 alineatul (2), la articolul 9 

alineatul (2), la articolul 10 alineatul (2), la 

articolul 11 alineatul (2) și la articolul 11a 

alineatul (2). Este deosebit de important 

ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, 

Comisia să organizeze consultări adecvate, 

inclusiv la nivel de experți, și ca 

respectivele consultări să se desfășoare în 

conformitate cu principiile stabilite în 
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privind o mai bună legiferare din 

13 aprilie 2016. Mai precis, pentru a 

asigura o participare egală la elaborarea 

actelor delegate, Parlamentul European și 

Consiliul ar trebui să primească toate 

documentele în același timp cu experții din 

statele membre, iar experții Parlamentului 

European și ai Consiliului ar trebui să aibă 

în mod sistematic acces la reuniunile 

grupurilor de experți ale Comisiei 

însărcinate cu elaborarea actelor delegate. 

Acordul interinstituțional privind o mai 

bună legiferare din 13 aprilie 2016. Mai 

precis, pentru a asigura o participare egală 

la elaborarea actelor delegate, Parlamentul 

European și Consiliul ar trebui să 

primească toate documentele în același 

timp cu experții din statele membre, iar 

experții Parlamentului European și ai 

Consiliului ar trebui să aibă în mod 

sistematic acces la reuniunile grupurilor de 

experți ale Comisiei însărcinate cu 

elaborarea actelor delegate. 

Or. en 

 

Amendamentul  241 

Paul Tang, Pervenche Berès 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 33 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(33) În vederea specificării cerințelor 

stabilite în prezentul regulament și, în 

special, a stabilirii și a actualizării unor 

criterii tehnice de examinare detaliate și 

calibrate pentru diferite activități 

economice cu privire la ce constituie o 

contribuție substanțială și ce constituie 

prejudicii semnificative la adresa 

obiectivelor de mediu, competența de a 

adopta acte în conformitate cu articolul 290 

din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene ar trebui să fie delegată 

Comisiei în ceea ce privește informațiile 

necesare pentru a respecta obligația de 

divulgare prevăzută la articolul 4 

alineatul (3) și criteriile tehnice de 

examinare menționate la articolul 6 

alineatul (2), la articolul 7 alineatul (2), la 

articolul 8 alineatul (2), la articolul 9 

alineatul (2), la articolul 10 alineatul (2) și 

la articolul 11 alineatul (2). Este deosebit 

de important ca, în cursul lucrărilor sale 

pregătitoare, Comisia să organizeze 

(33) În vederea specificării cerințelor 

stabilite în prezentul regulament și, în 

special, a stabilirii și a actualizării unor 

criterii tehnice de examinare detaliate și 

calibrate pentru diferite activități 

economice cu privire la ce constituie o 

contribuție substanțială și ce constituie 

prejudicii semnificative la adresa 

obiectivelor de mediu, competența de a 

adopta acte în conformitate cu articolul 290 

din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene ar trebui să fie delegată 

Comisiei în ceea ce privește informațiile 

necesare pentru a respecta obligația de 

divulgare prevăzută la articolul 4 

alineatul (3) și criteriile tehnice de 

examinare menționate la articolul 6 

alineatul (2), la articolul 7 alineatul (2), la 

articolul 8 alineatul (2), la articolul 9 

alineatul (2), la articolul 10 alineatul (2) și 

la articolul 11 alineatul (2). Este deosebit 

de important ca, în cursul lucrărilor sale 

pregătitoare, Comisia să organizeze 
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consultări adecvate, inclusiv la nivel de 

experți, și ca respectivele consultări să se 

desfășoare în conformitate cu principiile 

stabilite în Acordul interinstituțional 

privind o mai bună legiferare din 

13 aprilie 2016. Mai precis, pentru a 

asigura o participare egală la elaborarea 

actelor delegate, Parlamentul European și 

Consiliul ar trebui să primească toate 

documentele în același timp cu experții din 

statele membre, iar experții Parlamentului 

European și ai Consiliului ar trebui să aibă 

în mod sistematic acces la reuniunile 

grupurilor de experți ale Comisiei 

însărcinate cu elaborarea actelor delegate. 

consultări publice adecvate și ca 

respectivele consultări să se desfășoare în 

conformitate cu principiile stabilite în 

Acordul interinstituțional din 13 aprilie 

2016 privind o mai bună legiferare. Mai 

precis, pentru a asigura o participare egală 

la elaborarea actelor delegate, Parlamentul 

European și Consiliul ar trebui să 

primească toate documentele în același 

timp cu experții din statele membre, iar 

experții Parlamentului European și ai 

Consiliului ar trebui să aibă în mod 

sistematic acces la reuniunile grupurilor de 

experți ale Comisiei însărcinate cu 

elaborarea actelor delegate. 

Or. en 

 

Amendamentul  242 

Anne Sander 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 34 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(34) Pentru a acorda timp suficient 

pentru familiarizarea actorilor relevanți cu 

criteriile pentru activitățile economice 

durabile din punctul de vedere al mediului 

prevăzute în prezentul regulament și pentru 

pregătirea în vederea punerii lor în 

aplicare, obligațiile stabilite în prezentul 

regulament ar trebui să devină aplicabile, 

pentru fiecare obiectiv de mediu, la șase 

luni de la adoptarea criteriilor tehnice de 

examinare relevante. 

(34) Pentru a acorda timp suficient 

pentru familiarizarea actorilor relevanți cu 

criteriile pentru activitățile economice 

durabile din punctul de vedere al mediului 

prevăzute în prezentul regulament și pentru 

pregătirea în vederea punerii lor în 

aplicare, obligațiile stabilite în prezentul 

regulament ar trebui să devină aplicabile, 

pentru fiecare obiectiv de mediu, la 12 luni 

de la adoptarea criteriilor tehnice de 

examinare relevante. 

Or. en 

 

Amendamentul  243 

Elena Gentile 

 

Propunere de regulament 
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Considerentul 35 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(35) Aplicarea prezentului regulament ar 

trebui să fie revizuită periodic pentru a se 

evalua progresele înregistrate cu privire la 

elaborarea criteriilor tehnice de examinare 

pentru activitățile durabile din punctul de 

vedere al mediului și utilizarea definiției 

pentru investițiile durabile din punctul de 

vedere al mediului, precum și se evalua 

dacă respectarea obligațiilor impune 

stabilirea unui mecanism de verificare. 

Revizuirea ar trebui să includă de 

asemenea o evaluare a necesității de a 

extinde domeniul de aplicare al prezentului 

regulament pentru a include obiectivele de 

durabilitate socială. 

(35) Aplicarea prezentului regulament ar 

trebui să fie revizuită periodic și cel puțin 

după doi ani pentru a se evalua progresele 

înregistrate cu privire la elaborarea 

criteriilor tehnice de examinare și a 

indicatorilor armonizați pentru activitățile 

durabile din punctul de vedere al mediului 

și din punct de vedere social și utilizarea 

definiției pentru investițiile durabile din 

punctul de vedere al mediului și din punct 

de vedere social, precum și pentru a se 

evalua dacă respectarea obligațiilor impune 

stabilirea unui mecanism de verificare. 

Prima revizuire, care trebuie efectuată 

până la 31 decembrie 2021, va include de 

asemenea o evaluare a măsurii și a 

momentului în care ar putea fi extins 

domeniul de aplicare al prezentului 

regulament pentru a include obiective 

legate de aspectele sociale ale Obiectivelor 

de dezvoltare durabilă menite să devină 

noua strategie de dezvoltare pe termen 

lung a UE. 

Or. en 

 

Amendamentul  244 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 35 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(35) Aplicarea prezentului regulament ar 

trebui să fie revizuită periodic pentru a se 

evalua progresele înregistrate cu privire la 

elaborarea criteriilor tehnice de examinare 

pentru activitățile durabile din punctul de 

vedere al mediului și utilizarea definiției 

pentru investițiile durabile din punctul de 

vedere al mediului, precum și se evalua 

(35) Aplicarea prezentului regulament ar 

trebui să fie revizuită periodic pentru a se 

evalua progresele înregistrate cu privire la 

elaborarea criteriilor tehnice de examinare 

pentru activitățile durabile din punctul de 

vedere al mediului și din punct de vedere 

social și utilizarea definiției pentru 

investițiile durabile din punctul de vedere 
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dacă respectarea obligațiilor impune 

stabilirea unui mecanism de verificare. 

Revizuirea ar trebui să includă de 

asemenea o evaluare a necesității de a 

extinde domeniul de aplicare al 

prezentului regulament pentru a include 

obiectivele de durabilitate socială. 

al mediului și din punct de vedere social, 

precum și pentru a se evalua dacă 

respectarea obligațiilor impune stabilirea 

unui mecanism de verificare. 

Or. en 

 

Amendamentul  245 

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

 

Propunere de regulament 

Considerentul 35 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(35) Aplicarea prezentului regulament ar 

trebui să fie revizuită periodic pentru a se 

evalua progresele înregistrate cu privire la 

elaborarea criteriilor tehnice de examinare 

pentru activitățile durabile din punctul de 

vedere al mediului și utilizarea definiției 

pentru investițiile durabile din punctul de 

vedere al mediului, precum și se evalua 

dacă respectarea obligațiilor impune 

stabilirea unui mecanism de verificare. 

Revizuirea ar trebui să includă de 

asemenea o evaluare a necesității de a 

extinde domeniul de aplicare al prezentului 

regulament pentru a include obiectivele de 

durabilitate socială. 

(35) Aplicarea prezentului regulament ar 

trebui să fie revizuită periodic pentru a se 

evalua progresele înregistrate cu privire la 

elaborarea criteriilor tehnice de examinare 

pentru activitățile durabile din punctul de 

vedere al mediului și activitățile nocive 

pentru mediu și utilizarea definiției pentru 

investițiile durabile din punctul de vedere 

al mediului. Revizuirea ar trebui să includă 

de asemenea o evaluare a necesității de a 

extinde domeniul de aplicare al prezentului 

regulament pentru a include obiectivele de 

durabilitate socială. Până la 31 martie 

2020, Comisia ar trebui să publice 

propuneri legislative privind instituirea 

unui mecanism de verificare a 

conformității, acolo unde este cazul. 

Or. en 

Justificare 

Mecanismul de verificare a conformității ar trebui dezvoltat în mod prioritar, în afara 

revizuirii prevăzute a regulamentului. Instituirea unui mecanism solid de verificare a 

conformității este vitală pentru a construi încrederea în funcționarea cadrului. 
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Amendamentul  246 

Fulvio Martusciello 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 35 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(35) Aplicarea prezentului regulament ar 

trebui să fie revizuită periodic pentru a se 

evalua progresele înregistrate cu privire la 

elaborarea criteriilor tehnice de examinare 

pentru activitățile durabile din punctul de 

vedere al mediului și utilizarea definiției 

pentru investițiile durabile din punctul de 

vedere al mediului, precum și se evalua 

dacă respectarea obligațiilor impune 

stabilirea unui mecanism de verificare. 

Revizuirea ar trebui să includă de 

asemenea o evaluare a necesității de a 

extinde domeniul de aplicare al prezentului 

regulament pentru a include obiectivele de 

durabilitate socială. 

(35) Aplicarea prezentului regulament ar 

trebui să fie revizuită periodic și cel puțin 

anual pentru a se evalua progresele 

înregistrate cu privire la elaborarea 

criteriilor tehnice de examinare și a 

indicatorilor armonizați pentru activitățile 

durabile din punctul de vedere al mediului 

și utilizarea definiției pentru investițiile 

durabile din punctul de vedere al mediului, 

precum și pentru a se evalua dacă 

respectarea obligațiilor impune stabilirea 

unui mecanism de verificare. Revizuirea ar 

trebui să includă de asemenea o evaluare a 

dispozițiilor necesare pentru extinderea 

domeniului de aplicare al prezentului 

regulament pentru a include obiectivele de 

durabilitate socială. 

Or. en 

 

Amendamentul  247 

Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 35 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(35) Aplicarea prezentului regulament ar 

trebui să fie revizuită periodic pentru a se 

evalua progresele înregistrate cu privire la 

elaborarea criteriilor tehnice de examinare 

pentru activitățile durabile din punctul de 

vedere al mediului și utilizarea definiției 

pentru investițiile durabile din punctul de 

vedere al mediului, precum și se evalua 

dacă respectarea obligațiilor impune 

stabilirea unui mecanism de verificare. 

(35) Aplicarea prezentului regulament ar 

trebui să fie revizuită periodic pentru a se 

evalua progresele înregistrate cu privire la 

elaborarea criteriilor tehnice de examinare 

pentru activitățile durabile din punctul de 

vedere al mediului și utilizarea definiției 

pentru investițiile durabile din punctul de 

vedere al mediului, precum și pentru a se 

evalua dacă respectarea obligațiilor impune 

stabilirea unui mecanism de verificare. 
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Revizuirea ar trebui să includă de 

asemenea o evaluare a necesității de a 

extinde domeniul de aplicare al prezentului 

regulament pentru a include obiectivele de 

durabilitate socială. 

Revizuirea ar trebui să includă de 

asemenea o evaluare a necesității de a 

extinde domeniul de aplicare al prezentului 

regulament pentru a include obiectivele de 

durabilitate socială și economică. 

Or. en 

 

Amendamentul  248 

Kateřina Konečná 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Prezentul regulament instituie 

criterii pentru a determina dacă o activitate 

economică este durabilă din punctul de 

vedere al mediului în scopul stabilirii 

gradului durabilității de mediu a unei 

investiții. 

1. Prezentul regulament instituie 

criterii bazate pe emisiile de dioxid de 

carbon pentru a determina dacă o activitate 

economică este durabilă din punctul de 

vedere al mediului în scopul stabilirii 

durabilității de mediu a unui proiect 

individual de investiții. 

Or. en 

Justificare 

Nu ar trebui să existe sancțiuni pentru proiectele durabile individuale inițiate de întreprinderi 

al căror portofoliu global ar putea să nu fie bazat exclusiv pe active complet durabile. 

Stabilirea criteriilor privind expunerea la emisiile de dioxid de carbon este esențială pentru 

combaterea cu succes a schimbărilor climatice. 

 

Amendamentul  249 

Pavel Poc 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Prezentul regulament instituie 

criterii pentru a determina dacă o activitate 

economică este durabilă din punctul de 

vedere al mediului în scopul stabilirii 

1. Prezentul regulament instituie 

criterii pentru a determina dacă o activitate 

economică este durabilă din punctul de 

vedere al mediului în scopul stabilirii 
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gradului durabilității de mediu a unei 

investiții. 

durabilității de mediu a unui anumit 

proiect de investiții, pe baza expunerii sale 

la emisiile de dioxid de carbon. 

Or. en 

Justificare 

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. 

 

Amendamentul  250 

Markus Ferber 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Prezentul regulament instituie 

criterii pentru a determina dacă o activitate 

economică este durabilă din punctul de 

vedere al mediului în scopul stabilirii 

gradului durabilității de mediu a unei 

investiții. 

1. Prezentul regulament instituie 

criterii pentru a determina gradul 

impactului asupra mediului și al 

durabilității unei activități economice și, 

prin aceasta, dacă o activitate economică 

este durabilă din punctul de vedere al 

mediului în scopul stabilirii gradului 

durabilității de mediu a unei investiții 

realizate în interiorul Uniunii Europene. 

Or. en 

Justificare 

Ar trebui să se clarifice faptul că prezentul regulament se referă doar la investiții realizate în 

interiorul Uniunii Europene. 

 

Amendamentul  251 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 
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Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Prezentul regulament instituie 

criterii pentru a determina dacă o activitate 

economică este durabilă din punctul de 

vedere al mediului în scopul stabilirii 

gradului durabilității de mediu a unei 

investiții. 

1. Prezentul regulament instituie 

criterii pentru a determina dacă o activitate 

economică, o tehnologie sau un serviciu 

sunt durabile din punctul de vedere al 

mediului în scopul stabilirii gradului 

durabilității de mediu a unei investiții. 

Or. fr 

 

Amendamentul  252 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Prezentul regulament instituie 

criterii pentru a determina dacă o activitate 

economică este durabilă din punctul de 

vedere al mediului în scopul stabilirii 

gradului durabilității de mediu a unei 

investiții. 

1. Prezentul regulament instituie 

criterii pentru a determina dacă o activitate 

economică este durabilă din punctul de 

vedere al mediului sau are efecte nocive 

asupra mediului în scopul stabilirii 

gradului durabilității de mediu a unei 

investiții. 

Or. en 

 

Amendamentul  253 

Kay Swinburne 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Prezentul regulament instituie 

criterii pentru a determina dacă o activitate 

economică este durabilă din punctul de 

vedere al mediului în scopul stabilirii 

1. Prezentul regulament instituie 

criterii pentru a determina dacă o activitate 

economică este durabilă din punctul de 

vedere al mediului în scopul stabilirii 
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gradului durabilității de mediu a unei 

investiții. 

gradului durabilității de mediu a unei 

investiții realizate în interiorul Uniunii. 

Or. en 

 

Amendamentul  254 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Prezentul regulament instituie 

criterii pentru a determina dacă o activitate 

economică este durabilă din punctul de 

vedere al mediului în scopul stabilirii 

gradului durabilității de mediu a unei 

investiții. 

1. Prezentul regulament instituie 

criterii pentru a determina dacă o activitate 

economică este durabilă din punctul de 

vedere al mediului sau din punct de vedere 

social în scopul stabilirii gradului 

durabilității de mediu sau sociale a unei 

investiții. 

Or. en 

 

Amendamentul  255 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Prezentul regulament instituie 

criterii pentru a determina dacă o activitate 

economică este durabilă din punctul de 

vedere al mediului în scopul stabilirii 

gradului durabilității de mediu a unei 

investiții. 

1. Prezentul regulament instituie 

criterii pentru a determina dacă o activitate 

economică este durabilă din punctul de 

vedere al mediului sau din punct de vedere 

social în scopul stabilirii gradului 

durabilității de mediu sau sociale a unei 

investiții. 

Or. en 

 

Amendamentul  256 
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Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Prezentul regulament instituie 

criterii pentru a determina dacă o activitate 

economică este durabilă din punctul de 

vedere al mediului în scopul stabilirii 

gradului durabilității de mediu a unei 

investiții. 

1. Prezentul regulament instituie 

criterii pentru a determina dacă o activitate 

economică este durabilă în scopul stabilirii 

gradului durabilității unei investiții. 

Or. en 

 

Amendamentul  257 

Pavel Poc 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) măsurilor adoptate de statele 

membre sau de Uniune care stabilesc orice 

cerință aplicabilă actorilor de pe piață în 

ceea ce privește produsele financiare sau 

obligațiunile corporative care sunt 

comercializate ca fiind durabile din 

punctul de vedere al mediului. 

(a) măsurilor adoptate de statele 

membre sau de Uniune care stabilesc orice 

cerință legată de durabilitate aplicabilă 

actorilor de pe piață în ceea ce privește 

produsele financiare sau obligațiunile 

corporative etichetate ca fiind durabile din 

punctul de vedere al mediului, cu scopul 

de a preveni fenomenul de 

„greenwashing”. 

Or. en 

 

Amendamentul  258 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) măsurilor adoptate de statele (a) măsurilor adoptate de statele 
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membre sau de Uniune care stabilesc orice 

cerință aplicabilă actorilor de pe piață în 

ceea ce privește produsele financiare sau 

obligațiunile corporative care sunt 

comercializate ca fiind durabile din punctul 

de vedere al mediului. 

membre sau de Uniune care stabilesc orice 

cerință de durabilitate aplicabilă actorilor 

de pe piață în ceea ce privește produsele 

financiare sau obligațiunile corporative 

care sunt comercializate ca fiind durabile 

din punctul de vedere al mediului și din 

punct de vedere social. 

Or. en 

 

Amendamentul  259 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) măsurilor adoptate de statele 

membre sau de Uniune care stabilesc orice 

cerință aplicabilă actorilor de pe piață în 

ceea ce privește produsele financiare sau 

obligațiunile corporative care sunt 

comercializate ca fiind durabile din punctul 

de vedere al mediului. 

(a) măsurilor adoptate de statele 

membre sau de Uniune care stabilesc orice 

cerință aplicabilă participanților la piața 

financiară în ceea ce privește produsele 

financiare sau obligațiunile corporative 

care sunt comercializate ca fiind durabile 

din punctul de vedere al mediului. 

Or. en 

 

Amendamentul  260 

Kateřina Konečná 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) măsurilor adoptate de statele 

membre sau de Uniune care stabilesc orice 

cerință aplicabilă actorilor de pe piață în 

ceea ce privește produsele financiare sau 

obligațiunile corporative care sunt 

comercializate ca fiind durabile din 

punctul de vedere al mediului. 

(a) măsurilor adoptate de statele 

membre sau de Uniune care stabilesc orice 

cerință legată de durabilitate aplicabilă 

actorilor de pe piață în ceea ce privește 

produsele financiare sau obligațiunile 

corporative promovate ca fiind durabile din 

punctul de vedere al mediului. 
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Or. en 

 

Amendamentul  261 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) măsurilor adoptate de statele 

membre sau de Uniune care stabilesc orice 

cerință aplicabilă actorilor de pe piață în 

ceea ce privește produsele financiare sau 

obligațiunile corporative care sunt 

comercializate ca fiind durabile din 

punctul de vedere al mediului. 

(a) măsurilor adoptate de statele 

membre sau de Uniune care stabilesc orice 

cerință aplicabilă actorilor de pe piață în 

ceea ce privește produsele financiare sau 

obligațiunile corporative. 

Or. en 

 

Amendamentul  262 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) măsurilor adoptate de statele 

membre sau de Uniune care stabilesc orice 

cerință aplicabilă actorilor de pe piață în 

ceea ce privește produsele financiare sau 

obligațiunile corporative care sunt 

comercializate ca fiind durabile din 

punctul de vedere al mediului. 

(a) măsurilor adoptate de statele 

membre sau de Uniune care stabilesc orice 

cerință aplicabilă actorilor de pe piață în 

ceea ce privește produsele financiare sau 

obligațiunile corporative. 

Or. en 

 

Amendamentul  263 

Kay Swinburne 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 – litera a 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) măsurilor adoptate de statele 

membre sau de Uniune care stabilesc orice 

cerință aplicabilă actorilor de pe piață în 

ceea ce privește produsele financiare sau 

obligațiunile corporative care sunt 

comercializate ca fiind durabile din punctul 

de vedere al mediului. 

(a) măsurilor adoptate de statele 

membre sau de Uniune care stabilesc orice 

cerință aplicabilă actorilor de pe piață în 

ceea ce privește produsele financiare sau 

obligațiunile corporative care sunt 

comercializate către clienții din UE ca 

fiind durabile din punctul de vedere al 

mediului. 

Or. en 

 

Amendamentul  264 

Elena Gentile 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) măsurilor adoptate de statele 

membre sau de Uniune care stabilesc orice 

cerință aplicabilă actorilor de pe piață în 

ceea ce privește produsele financiare sau 

obligațiunile corporative care sunt 

comercializate ca fiind durabile din punctul 

de vedere al mediului. 

(a) măsurilor adoptate de statele 

membre sau de Uniune care stabilesc orice 

cerință aplicabilă actorilor de pe piață în 

ceea ce privește produsele financiare sau 

obligațiunile corporative care sunt 

comercializate ca fiind durabile din punctul 

de vedere al mediului și din punct de 

vedere social. 

Or. en 

 

Amendamentul  265 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) măsurilor adoptate de statele 

membre sau de Uniune care stabilesc orice 

cerință aplicabilă actorilor de pe piață în 

ceea ce privește produsele financiare sau 

(a) măsurilor adoptate de statele 

membre sau de Uniune care stabilesc orice 

cerință aplicabilă actorilor relevanți de pe 

piață în ceea ce privește produsele 
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obligațiunile corporative care sunt 

comercializate ca fiind durabile din punctul 

de vedere al mediului. 

financiare sau obligațiunile corporative 

care sunt comercializate ca fiind durabile 

din punctul de vedere al mediului. 

Or. en 

Justificare 

Prezentul amendament clarifică faptul că regulamentul se aplică doar măsurilor adoptate de 

statele membre sau de Uniune care stabilesc orice cerință aplicabilă actorilor de pe piață în 

ceea ce privește produsele financiare sau obligațiunile corporative, precum și participanților 

la piața financiară care oferă produse financiare drept investiții durabile din punctul de 

vedere al mediului sau drept investiții având caracteristici similare. 

 

Amendamentul  266 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 – litera aa (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (aa) asistenței financiare publice 

acordate de statele membre sau de Uniune 

pentru investiții. 

Or. en 

 

Amendamentul  267 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) participanților la piața financiară 

care oferă produse financiare drept 

investiții durabile din punctul de vedere al 

mediului sau drept investiții având 

caracteristici similare. 

(b) participanților la piața financiară 

care oferă produse financiare, în cazul în 

care utilizarea taxonomiei prevăzute în 

prezentul regulament și a cerințelor de 

divulgare menționate la articolul 4 

alineatul (2) pentru a defini dacă un 

produs financiar este durabil din punctul 

de vedere al mediului sau este nociv pentru 

mediu este opțională pentru un 
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participant la piața financiară care 

achiziționează un produs financiar și nu 

instituie cerințe suplimentare față de cele 

prevăzute în Directiva 2007/36/CE. 

Or. en 

 

Amendamentul  268 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) participanților la piața financiară 

care oferă produse financiare drept 

investiții durabile din punctul de vedere al 

mediului sau drept investiții având 

caracteristici similare. 

(b) participanților la piața financiară 

care oferă produse financiare. 

Or. en 

 

Amendamentul  269 

Pavel Poc 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) participanților la piața financiară 

care oferă produse financiare drept 

investiții durabile din punctul de vedere al 

mediului sau drept investiții având 

caracteristici similare. 

(b) participanților la piața financiară 

care oferă produse financiare etichetate 

drept durabile din punctul de vedere al 

mediului, pentru a preveni fenomenul de 

„greenwashing”. 

Or. en 

 

Amendamentul  270 

Kateřina Konečná 
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Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) participanților la piața financiară 

care oferă produse financiare drept 

investiții durabile din punctul de vedere al 

mediului sau drept investiții având 

caracteristici similare. 

(b) participanților la piața financiară 

care oferă produse financiare promovate 

drept durabile din punctul de vedere al 

mediului. 

Or. en 

 

Amendamentul  271 

Kay Swinburne 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) participanților la piața financiară 

care oferă produse financiare drept 

investiții durabile din punctul de vedere al 

mediului sau drept investiții având 

caracteristici similare. 

(b) participanților la piața financiară 

care oferă produse financiare sau 

obligațiuni corporative drept investiții 

durabile din punctul de vedere al mediului 

sau drept investiții având caracteristici 

similare. 

Or. en 

 

Amendamentul  272 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) participanților la piața financiară 

care oferă produse financiare drept 

investiții durabile din punctul de vedere al 

mediului sau drept investiții având 

caracteristici similare. 

(b) participanților la piața financiară 

care oferă produse financiare drept 

investiții durabile din punctul de vedere al 

mediului și din punct de vedere social sau 

drept investiții având caracteristici 

similare. 
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Or. en 

 

Amendamentul  273 

Elena Gentile 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) participanților la piața financiară 

care oferă produse financiare drept 

investiții durabile din punctul de vedere al 

mediului sau drept investiții având 

caracteristici similare. 

(b) participanților la piața financiară 

care oferă produse financiare drept 

investiții durabile din punctul de vedere al 

mediului și din punct de vedere social sau 

drept investiții având caracteristici 

similare. 

Or. en 

 

Amendamentul  274 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) participanților la piața financiară 

care oferă produse financiare drept 

investiții durabile din punctul de vedere al 

mediului sau drept investiții având 

caracteristici similare. 

(b) participanților la piața financiară 

care oferă produse financiare drept 

investiții durabile din punctul de vedere al 

mediului sau drept investiții care au 

caracteristici similare. 

Or. en 

Justificare 

Prezentul amendament clarifică faptul că regulamentul se aplică doar măsurilor adoptate de 

statele membre sau de Uniune care stabilesc orice cerință aplicabilă actorilor de pe piață în 

ceea ce privește produsele financiare sau obligațiunile corporative, precum și participanților 

la piața financiară care oferă produse financiare drept investiții durabile din punctul de 

vedere al mediului sau drept investiții având caracteristici similare. 
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Amendamentul  275 

Kay Swinburne 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) participanților la piața financiară 

care oferă produse financiare drept 

investiții durabile din punctul de vedere al 

mediului sau drept investiții având 

caracteristici similare. 

(b) participanților la piața financiară 

care oferă clienților din UE produse 

financiare drept investiții durabile din 

punctul de vedere al mediului sau drept 

investiții având caracteristici similare. 

Or. en 

 

Amendamentul  276 

Anne Sander 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) participanților la piața financiară 

care oferă produse financiare drept 

investiții durabile din punctul de vedere al 

mediului sau drept investiții având 

caracteristici similare. 

(b) participanților la piața financiară 

care oferă produse financiare 

comercializate drept investiții durabile din 

punctul de vedere al mediului sau drept 

investiții având caracteristici similare. 

Or. en 

 

Amendamentul  277 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 – litera ba (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) Criteriile menționate la articolul 1 

alineatul (1) pot fi utilizate în scopul 

menționat la alineatul respectiv de către 

furnizorii de servicii financiare care nu 

sunt vizați de articolul 1 alineatul (2) în 
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mod voluntar și cu privire la alte produse 

financiare decât cele prevăzute la 

articolul 2 alineatul (1) litera (c). 

Or. en 

Justificare 

Acest cadru va furniza baza pentru a defini ce anume implică durabilitatea. Dacă el poate fi 

util altor părți interesate în scopul definirii durabilității, s-ar rata o șansă dacă această 

opțiune nu ar fi lăsată deschisă și acestor categorii. 

 

Amendamentul  278 

Herbert Dorfmann 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 – litera ba (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) „instituțiilor de credit”, astfel cum 

sunt definite la articolul 4 alineatul (1) 

punctul (1) din Regulamentul (UE) nr. 

575/2013, care furnizează proceduri de 

gestionare a riscului de investiții sau de 

credit, cu excepția instituțiilor mici și de 

complexitate redusă definite la [OP: a se 

introduce referința la articolul relevant] 

din Regulamentul (UE) nr. 575/2013; 

Or. en 

 

Amendamentul  279 

Costas Mavrides 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 – litera ba (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) „instituțiilor de credit”, astfel cum 

sunt definite la articolul 4 alineatul (1) 

punctul (1) din Regulamentul (UE) nr. 

575/2013, care furnizează proceduri de 

gestionare a riscului de investiții sau de 
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credit, cu excepția instituțiilor mici și de 

complexitate redusă definite la [OP: a se 

introduce referința la articolul relevant 

din Regulamentul (UE) nr. 575/2013]; 

Or. en 

 

Amendamentul  280 

Barbara Kappel 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 – litera ba (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) „instituțiilor de credit”, astfel cum 

sunt definite la articolul 4 alineatul (1) 

punctul (1) din Regulamentul (UE) nr. 

575/2013, care furnizează proceduri de 

gestionare a riscului de investiții sau de 

credit, cu excepția instituțiilor de 

complexitate redusă definite la [OP: a se 

introduce referința la articolul relevant] 

din Regulamentul (UE) nr. 575/2013; 

Or. en 

 

Amendamentul  281 

Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 – litera ba (nouă) 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 – litera ba (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) „instituțiilor de credit”, astfel cum 

sunt definite la articolul 4 alineatul (1) 

punctul (1) din Regulamentul (UE) nr. 

575/2013, care furnizează proceduri de 

gestionare a riscului de investiții sau de 

credit, cu excepția instituțiilor mici și de 

complexitate redusă definite la [OP: a se 
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introduce referința la articolul relevant 

din Regulamentul (UE) nr. 575/2013; 

Or. en 

 

Amendamentul  282 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Fredrick Federley, Caroline Nagtegaal 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 – litera bb (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (bb) participanților la piața financiară 

care folosesc taxonomia pentru a defini 

dacă un produs sau un serviciu financiar 

și/sau anumite investiții sunt 

nesustenabile. Utilizarea taxonomiei 

pentru a defini dacă un produs sau un 

serviciu financiar și/sau anumite investiții 

sunt nesustenabile este opțională. Și 

cerințele în materie de divulgare, astfel 

cum sunt definite la articolul 4 alineatul 

(2) din prezentul regulament, sunt 

opționale. 

Or. en 

 

Amendamentul  283 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Criteriile menționate la articolul 1 

alineatul (1) pot fi utilizate în scopul 

menționat la alineatul respectiv de către 

furnizorii de servicii financiare care nu 

sunt vizați de articolul 1 alineatul (2) în 

mod voluntar și cu privire la alte produse 

financiare decât cele prevăzute la 

articolul 2 alineatul (1). 
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Or. en 

 

Amendamentul  284 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Aceste criterii se aplică deciziilor 

de investiții care fac obiectul prezentului 

regulament adoptate după intrarea în 

vigoare a regulamentului. 

Or. en 

 

Amendamentul  285 

Luke Ming Flanagan 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. acordurilor comerciale majore 

dintre Uniunea Europeană și orice altă 

țară sau conglomerat majore, precum și 

investițiilor ce rezultă din acestea; 

Or. en 

 

Amendamentul  286 

Markus Ferber 

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 1a 

 Excluderi 
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 Prezentul regulament nu se aplică: 

 - instrumentelor financiare sau 

produselor financiare care nu sunt 

comercializate drept durabile din punctul 

de vedere al mediului; 

 - emisiunilor de împrumuturi; 

 - investițiilor realizate în afara Uniunii 

Europene; 

 - participanților la piața financiară care 

nu oferă produse financiare 

comercializate drept durabile sau având 

caracteristici similare; 

 - instituțiilor de credit; 

 - deciziilor de investiții adoptate înainte de 

data aplicării prezentului regulament; 

Or. en 

Justificare 

Instituțiile de credit și emisiunile de împrumuturi sunt deja reglementate în CRD/CRR. De 

asemenea, ar trebui clarificat faptul că prezentul regulament se aplică doar participanților la 

piața financiară și produselor financiare care au într-adevăr legătură cu considerente de 

finanțare durabilă. 

 

Amendamentul  287 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera aa (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (aa) „investiție nocivă pentru mediu” 

înseamnă o investiție care finanțează una 

sau mai multe activități economice care, 

în temeiul prezentului regulament, se 

califică drept nocivă pentru mediu; 

Or. en 

 

Amendamentul  288 
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Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera aa (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (aa) „investiție durabilă din punct de 

vedere social” înseamnă o investiție care 

finanțează una sau mai multe activități 

economice care, în temeiul prezentului 

regulament, se califică drept durabile din 

punct de vedere social; 

Or. en 

 

Amendamentul  289 

Elena Gentile 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera ga (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ga) „investiție durabilă din punct de 

vedere social” înseamnă o investiție într-o 

activitate economică ce contribuie în mod 

substanțial la un obiectiv social, în special 

o investiție care contribuie la combaterea 

inegalității, o investiție care promovează 

coeziunea socială, integrarea socială și 

relațiile de muncă sau o investiție în 

capital uman sau în comunități 

dezavantajate din punct de vedere 

economic sau social. 

Or. en 

 

Amendamentul  290 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. „investiție durabilă” înseamnă o 

investiție care finanțează una sau mai 

multe activități economice care 

îndeplinesc obiectivele ESG (de mediu, 

sociale și de guvernanță); 

Or. en 

 

Amendamentul  291 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera aa (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (aa) „investiție durabilă din punct de 

vedere social” înseamnă o investiție care 

finanțează una sau mai multe activități 

economice care, în temeiul prezentului 

regulament, se califică drept durabile din 

punct de vedere social; 

Or. en 

 

Amendamentul  292 

Luke Ming Flanagan 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera aa (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (aa) „acorduri comerciale majore” 

înseamnă orice acord comercial între 

Uniunea Europeană și entități precum 

Statele Unite ale Americii, Canada, 

Japonia, țările din Mercosur etc.; 

Or. en 
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Amendamentul  293 

Bas Eickhout 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) „participanți la piețele financiare” 

înseamnă participanții la piețele 

financiare astfel cum sunt definiți la 

articolul 2 litera (a) din [propunerea 

Comisiei de regulament privind 

informările referitoare la investițiile 

durabile și riscurile legate de durabilitate 

și de modificare a Directivei (UE) 

2016/2341]; 

(b) „participanți la piețele financiare” 

înseamnă oricare dintre următoarele: 

(i) o întreprindere de asigurare care pune 

la dispoziție un IBIP, un AFIA, o firmă 

de investiții care oferă servicii de 

administrare de portofolii, un IORP sau 

un furnizor al unui produs de pensii; 

(ii) un administrator al unui fond cu 

capital de risc eligibil înregistrat în 

conformitate cu articolul 14 din 

Regulamentul (UE) nr. 345/2013; 

(iii) un administrator al unui fond de 

antreprenoriat social eligibil înregistrat în 

conformitate cu articolul 15 din 

Regulamentul (UE) nr. 346/2013; 

(iv) o societate de administrare a unui 

OPCVM; 

(v) orice emitenți de emisiuni în temeiul 

Directivei 2003/71/CE privind prospectul 

și al Regulamentului (UE) 2017/1129 

privind prospectul care nu se încadrează 

la punctele (i)-(iv); 

Or. en 

 

Amendamentul  294 

Bas Eickhout 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera ba (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) „întreprindere de asigurare” 

înseamnă o întreprindere de asigurare 

autorizată în conformitate cu articolul 18 

din Directiva 2009/138/CE sau astfel cum 

este definită la articolul 13 punctul 1 din 
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Directiva 2009/138/CE, atunci când 

furnizează o asigurare unei întreprinderi; 

Or. en 

 

Amendamentul  295 

Sirpa Pietikäinen 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera ca (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ca) „întreprindere de asigurare” 

înseamnă o întreprindere de asigurare, 

astfel cum este definită la articolul 13 

punctul 1 din Directiva 2009/138/CE, 

atunci când furnizează o asigurare unei 

întreprinderi; 

Or. en 

 

Amendamentul  296 

Bas Eickhout 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera bb (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (bb) „IBIP” înseamnă oricare dintre 

următoarele: 

 (i) un produs de investiții bazat pe 

asigurări, astfel cum este definit la 

articolul 4 alineatul (2) din 

Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 al 

Parlamentului European și al 

Consiliului; 

 (ii) un produs de asigurări, pus la 

dispoziția unui investitor profesional, care 

oferă o scadență sau o valoare de 

răscumpărare și în cazul căruia scadența 

sau valoarea de răscumpărare respectivă 
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este supusă direct sau indirect, în 

totalitate sau parțial, fluctuațiilor pieței; 

Or. en 

 

Amendamentul  297 

Bas Eickhout 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera bc (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (bc) „AFIA” înseamnă un AFIA, astfel 

cum este definit la articolul 4 alineatul (1) 

litera (b) din Directiva 2011/61/UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  298 

Sirpa Pietikäinen 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) „produse financiare” înseamnă 

produsele financiare astfel cum sunt 

definite la articolul 2 litera (j) din 

[propunerea de regulament al Comisiei 

privind divulgările de informații referitoare 

la investițiile durabile și riscurile în materie 

de durabilitate și de modificare a Directivei 

(UE) 2016/2341]; 

(c) „produse financiare” înseamnă 

produsele financiare astfel cum sunt 

definite la articolul 2 litera (j) din 

[propunerea de regulament al Comisiei 

privind divulgările de informații referitoare 

la investițiile durabile și riscurile în materie 

de durabilitate și de modificare a Directivei 

(UE) 2016/2341], precum și emisiunile 

menționate în Directiva 2010/73/UE 

(Directiva privind prospectul); 

Or. en 

 

Amendamentul  299 

Sirpa Pietikäinen 
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Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera ca (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ca) „emitenți” înseamnă orice 

societate cotată menționată în 

Directiva 2010/73/UE (Directiva privind 

prospectul); 

Or. en 

 

Amendamentul  300 

Stefan Gehrold 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera d 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) „atenuare a schimbărilor 

climatice” înseamnă procesul de a 

menține creșterea temperaturii medii 

globale cu mult sub 2 °C peste nivelurile 

preindustriale și limitarea creșterii 

temperaturii la 1,5 °C peste nivelurile 

preindustriale; 

(d) „reducerea influenței factorilor 

umani asupra schimbărilor climatice” 

presupune realizarea unei distincții exacte 

între schimbările climatice induse numai 

ca urmare a influenței factorilor umani și 

schimbările climatice generate de clima 

aflată în mod natural într-o permanentă 

schimbare, precum și limitarea influenței 

factorilor umani asupra schimbărilor 

climatice la maxim 2 °C; 

Or. de 

Amendamentul  301 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera d 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) „atenuare a schimbărilor climatice” 

înseamnă procesul de a menține creșterea 

temperaturii medii globale cu mult sub 2 

°C peste nivelurile preindustriale și 

(d) „atenuare a schimbărilor climatice” 

înseamnă procesul de a menține creșterea 

temperaturii medii globale cu mult sub 2 

°C peste nivelurile preindustriale și 
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limitarea creșterii temperaturii la 1,5 °C 

peste nivelurile preindustriale; 

limitarea creșterii temperaturii la 1,5 °C 

peste nivelurile preindustriale, inclusiv 

pentru realizarea tranziției în vederea 

atingerii acestor obiective; 

Or. en 

 

Amendamentul  302 

Simona Bonafè, Elena Gentile, Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera g 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(g) „economie circulară” înseamnă 

menținerea valorii produselor, a 

materialelor și a resurselor în economie cât 

mai mult timp posibil și reducerea la 

minimum a deșeurilor, inclusiv prin 

aplicarea ierarhiei deșeurilor, astfel cum 

este prevăzută la articolul 4 din Directiva 

2008/98/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului;50 

(g) „economie circulară” înseamnă 

menținerea valorii produselor, a 

materialelor și a altor resurse în economie 

cât mai mult timp posibil, reducând astfel 

impactul asupra mediului, și reducerea la 

minimum a deșeurilor, inclusiv prin 

aplicarea ierarhiei deșeurilor, astfel cum 

este prevăzută la articolul 4 din Directiva 

2008/98/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului și reducerea la minimum a 

utilizării resurselor pe baza indicatorilor-

cheie ai economiei circulare, astfel cum se 

prevede în cadrul de monitorizare a 

progresului către o economie circulară, 

care acoperă diferite etape ale producției, 

consumului, gestionării deșeurilor și 

materiilor prime secundare; 

_________________  

50 Directiva 2008/98/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 

19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de 

abrogare a anumitor directive (JO L 312, 

22.11.2008, p. 3). 

 

Or. en 

 

Amendamentul  303 

Fulvio Martusciello 



 

PE632.153v01-00 130/180 AM\1172566RO.docx 

RO 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera g 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(g) „economie circulară” înseamnă 

menținerea valorii produselor, a 

materialelor și a resurselor în economie cât 

mai mult timp posibil și reducerea la 

minimum a deșeurilor, inclusiv prin 

aplicarea ierarhiei deșeurilor, astfel cum 

este prevăzută la articolul 4 din Directiva 

2008/98/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului;50 

(g) „economie circulară” înseamnă 

menținerea valorii produselor, a 

materialelor și a resurselor în economie cât 

mai mult timp posibil și reducerea la 

minimum a deșeurilor, inclusiv prin 

aplicarea ierarhiei deșeurilor, astfel cum 

este prevăzută la articolul 4 din Directiva 

2008/98/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului și reducerea la minimum a 

utilizării resurselor pe baza indicatorilor-

cheie ai economiei circulare, astfel cum se 

prevede în cadrul de monitorizare a 

progresului către o economie circulară, 

care acoperă diferite etape ale producției, 

consumului, gestionării deșeurilor și 

materiilor prime secundare;50 

_________________ _________________ 

50 Directiva 2008/98/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 

19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de 

abrogare a anumitor directive (JO L 312, 

22.11.2008, p. 3). 

50 Directiva 2008/98/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 

19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de 

abrogare a anumitor directive (JO L 312, 

22.11.2008, p. 3). 

Or. en 

 

Amendamentul  304 

Elena Gentile 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera g 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(g) „economie circulară” înseamnă 

menținerea valorii produselor, a 

materialelor și a resurselor în economie cât 

mai mult timp posibil și reducerea la 

minimum a deșeurilor, inclusiv prin 

aplicarea ierarhiei deșeurilor, astfel cum 

(g) „economie circulară” înseamnă 

menținerea valorii produselor, a 

materialelor și a resurselor în economie cât 

mai mult timp posibil și reducerea la 

minimum a deșeurilor, inclusiv prin 

aplicarea ierarhiei deșeurilor, astfel cum 
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este prevăzută la articolul 4 din Directiva 

2008/98/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului;50 

este prevăzută la articolul 4 din Directiva 

2008/98/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului și reducerea la minimum a 

utilizării resurselor pe baza indicatorilor-

cheie ai economiei circulare, astfel cum se 

prevede în cadrul de monitorizare a 

progresului către o economie circulară, 

care acoperă diferite etape ale producției, 

consumului, gestionării deșeurilor și 

materiilor prime secundare. 

_________________  

50 Directiva 2008/98/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 

19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de 

abrogare a anumitor directive (JO L 312, 

22.11.2008, p. 3). 

 

Or. en 

 

Amendamentul  305 

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

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera g 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(g) „economie circulară” înseamnă 

menținerea valorii produselor, a 

materialelor și a resurselor în economie cât 

mai mult timp posibil și reducerea la 

minimum a deșeurilor, inclusiv prin 

aplicarea ierarhiei deșeurilor, astfel cum 

este prevăzută la articolul 4 din Directiva 

2008/98/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului;50 

(g) „economie circulară” înseamnă 

menținerea valorii și a utilizării 

produselor, a materialelor și a resurselor în 

economie cât mai mult timp posibil și 

reducerea la minimum a deșeurilor, 

inclusiv prin aplicarea ierarhiei deșeurilor, 

astfel cum este prevăzută la articolul 4 din 

Directiva 2008/98/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului;50 

_________________ _________________ 

50 Directiva 2008/98/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 

19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de 

abrogare a anumitor directive (JO L 312, 

22.11.2008, p. 3). 

50 Directiva 2008/98/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 

19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de 

abrogare a anumitor directive (JO L 312, 

22.11.2008, p. 3). 



 

PE632.153v01-00 132/180 AM\1172566RO.docx 

RO 

Or. en 

 

Amendamentul  306 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera h – punctul i 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(i) introducerea directă sau indirectă, 

ca rezultat al activității umane, de 

substanțe, vibrații, căldură, zgomot sau alți 

poluanți în aer, apă sau sol, care pot avea 

efect nociv asupra sănătății umane sau 

asupra calității mediului, care pot conduce 

la efecte dăunătoare asupra proprietății 

materiale sau pot altera sau afecta mediul 

ambiant și alte utilizări legitime ale 

mediului; 

(i) introducerea directă sau indirectă, 

ca rezultat al activității umane, de 

substanțe, vibrații, căldură, zgomot, 

lumină sau alți poluanți în aer, apă sau sol, 

care pot avea efect nociv asupra sănătății 

umane sau asupra calității mediului, care 

pot conduce la efecte dăunătoare asupra 

proprietății materiale sau pot altera sau 

afecta mediul ambiant și alte utilizări 

legitime ale mediului; 

Or. en 

 

Amendamentul  307 

Simona Bonafè, Elena Gentile, Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera h – punctul iia (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (iia) în contextul mediului acvatic, 

poluarea, astfel cum este definită la 

articolul 2 punctul 33 din Directiva 

2000/60/CE a Parlamentului European și 

a Consiliului; 

Or. en 

 

Amendamentul  308 

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

Elsi Katainen, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 
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Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera j 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(j) „eficiență energetică” înseamnă 

utilizarea energiei într-un mod mai 

eficient în toate etapele lanțului energetic, 

de la producție la consumul final; 

(j) „eficiență energetică” înseamnă 

eficiența energetică, astfel cum este 

definită la articolul 2 alineatul (4) din 

Directiva 2012/27/UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  309 

Sirpa Pietikäinen 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera j 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(j) „eficiență energetică” înseamnă 

utilizarea energiei într-un mod mai 

eficient în toate etapele lanțului energetic, 

de la producție la consumul final; 

(j) „eficiență energetică” 

înseamnă raportul dintre performanța, 

serviciile, bunurile sau energia obținute și 

energia consumată în acest scop; 

Or. en 

 

Amendamentul  310 

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

Elsi Katainen, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera n 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(n) „gestionare durabilă a pădurilor” 

înseamnă folosirea pădurilor și a 

terenurilor forestiere într-un mod și într-

un ritm care să le mențină biodiversitatea, 

productivitatea, capacitatea de 

regenerare, vitalitatea și potențialul de a 

îndeplini, acum și în viitor, funcții 

ecologice, economice și sociale relevante 

la nivel local, național și global și care să 

eliminat 
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nu producă daune altor ecosisteme. 

Or. en 

 

Amendamentul  311 

Herbert Dorfmann, Franc Bogovič 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera n 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(n) „gestionare durabilă a pădurilor” 

înseamnă folosirea pădurilor și a 

terenurilor forestiere într-un mod și într-

un ritm care să le mențină biodiversitatea, 

productivitatea, capacitatea de 

regenerare, vitalitatea și potențialul de a 

îndeplini, acum și în viitor, funcții 

ecologice, economice și sociale relevante 

la nivel local, național și global și care să 

nu producă daune altor ecosisteme. 

(n) „gestionare durabilă a pădurilor” 

înseamnă folosirea pădurilor și a 

terenurilor forestiere în conformitate cu 

legislația națională aplicabilă, dezvoltând 

definiția gestionării durabile a pădurilor 

adoptată în cadrul Conferinței 

Ministeriale Paneuropene privind 

Protecția Pădurilor din Europa 

(MCPFE), angajamentele ce rezultă din 

Regulamentul privind integrarea 

exploatării terenurilor, a schimbării 

destinației terenurilor și a silviculturii 

(LULUCF), precum și din Regulamentul 

UE privind cheresteaua. 

Or. en 

 

Amendamentul  312 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera n 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(n) „gestionare durabilă a pădurilor” 

înseamnă folosirea pădurilor și a 

terenurilor forestiere într-un mod și într-

un ritm care să le mențină biodiversitatea, 

productivitatea, capacitatea de 

regenerare, vitalitatea și potențialul de a 

îndeplini, acum și în viitor, funcții 

(n) „gestionare durabilă a pădurilor” 

înseamnă folosirea pădurilor și a 

terenurilor forestiere în conformitate cu 

legislația națională aplicabilă, dezvoltând 

definiția gestionării durabile a pădurilor 

adoptată în cadrul Conferinței 

Ministeriale privind Protecția Pădurilor 
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ecologice, economice și sociale relevante 

la nivel local, național și global și care să 

nu producă daune altor ecosisteme. 

din Europa (MCPFE), angajamentele ce 

rezultă din Regulamentul LULUCF, 

precum și din Regulamentul UE privind 

cheresteaua. 

Or. en 

Justificare 

Prezentul amendament recunoaște, în conformitate cu principiul proporționalității și cu 

scopul de a reduce sarcina birocratică inutilă, definiția adoptată în cadrul Conferinței 

Ministeriale privind Protecția Pădurilor din Europa (MCPFE), angajamentele ce rezultă din 

Regulamentul LULUCF, precum și din Regulamentul UE privind includerea emisiilor de gaze 

cu efect de seră și a absorbțiilor rezultate din exploatarea terenurilor, schimbarea destinației 

terenurilor și silvicultură (Regulamentul LULUCF) și din Regulamentul de stabilire a 

obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn 

(Regulamentul UE privind cheresteaua). 

 

Amendamentul  313 

Sirpa Pietikäinen 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera n 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(n) „gestionare durabilă a pădurilor” 

înseamnă folosirea pădurilor și a 

terenurilor forestiere într-un mod și într-un 

ritm care să le mențină biodiversitatea, 

productivitatea, capacitatea de regenerare, 

vitalitatea și potențialul de a îndeplini, 

acum și în viitor, funcții ecologice, 

economice și sociale relevante la nivel 

local, național și global și care să nu 

producă daune altor ecosisteme. 

(n) „gestionare durabilă a pădurilor” 

înseamnă folosirea pădurilor și a 

terenurilor forestiere într-un mod care să le 

refacă și într-un ritm care să le mențină 

biodiversitatea, productivitatea, capacitatea 

de regenerare, vitalitatea și potențialul de a 

îndeplini și de a asigura cel puțin în 

aceeași măsură, acum și în viitor, funcții 

ecologice, economice și sociale relevante 

la nivel local, național și global și care să 

nu producă daune altor ecosisteme, ținând 

cont de legislația forestieră națională, de 

Regulamentul UE privind cheresteaua, de 

Regulamentul LULUCF al UE, precum 

și, în cazul bioenergiei pe bază de lemn, 

de cerințele Directivei UE privind energia 

din surse regenerabile. 

Or. en 
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Amendamentul  314 

Paul Tang, Pervenche Berès 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – litera n 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(n) „gestionare durabilă a pădurilor” 

înseamnă folosirea pădurilor și a 

terenurilor forestiere într-un mod și într-un 

ritm care să le mențină biodiversitatea, 

productivitatea, capacitatea de regenerare, 

vitalitatea și potențialul de a îndeplini, 

acum și în viitor, funcții ecologice, 

economice și sociale relevante la nivel 

local, național și global și care să nu 

producă daune altor ecosisteme. 

(n) „gestionare durabilă a pădurilor” 

înseamnă folosirea pădurilor degradate și a 

terenurilor forestiere degradate într-un 

mod care să le mențină și să le refacă 

biodiversitatea, productivitatea, capacitatea 

de regenerare, vitalitatea și potențialul de a 

îndeplini și de a asigura cel puțin în 

aceeași măsură, acum și în viitor, funcții 

ecologice, economice și sociale relevante 

la nivel local, național și global și care să 

nu producă daune altor ecosisteme. 

Or. en 

 

Amendamentul  315 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Propunere de regulament 

Capitolul 2 – titlu 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Activități economice durabile din punctul 

de vedere al mediului 

Activități economice durabile din punctul 

de vedere al mediului și din punct de 

vedere social 

Or. en 

 

Amendamentul  316 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 

Capitolul 2 – titlu 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

Activități economice durabile din punctul 

de vedere al mediului 

Activități economice durabile din punctul 

de vedere al mediului și din punct de 

vedere social 

Or. en 

 

Amendamentul  317 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – titlu 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3 Criterii pentru activitățile 

economice durabile din punctul de vedere 

al mediului 

3 Criterii pentru activitățile 

economice durabile din punctul de vedere 

al mediului și din punct de vedere social 

Or. en 

 

Amendamentul  318 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – paragraful 1 – partea introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

În scopul stabilirii gradului de durabilitate 

de mediu a unei investiții, o activitate 

economică este durabilă din punctul de 

vedere al mediului în cazul în care 

activitatea respectivă îndeplinește toate 

criteriile următoare: 

În scopul stabilirii gradului de durabilitate 

de mediu a unei investiții, o activitate 

economică, o tehnologie sau un serviciu 

sunt durabile din punctul de vedere al 

mediului în cazul în care îndeplinesc toate 

criteriile următoare: 

Or. fr 

 

Amendamentul  319 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 
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Propunere de regulament 

Articolul 3 – paragraful 1 - partea introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

În scopul stabilirii gradului de durabilitate 

de mediu a unei investiții, o activitate 

economică este durabilă din punctul de 

vedere al mediului în cazul în care 

activitatea respectivă îndeplinește toate 

criteriile următoare: 

În scopul stabilirii gradului de durabilitate 

de mediu și socială a unei investiții, o 

activitate economică este durabilă din 

punctul de vedere al mediului și din punct 

de vedere social în cazul în care activitatea 

respectivă îndeplinește toate criteriile 

următoare: 

Or. en 

 

Amendamentul  320 

Elena Gentile 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – paragraful 1 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) activitatea economică contribuie în 

mod substanțial la unul sau mai multe 

dintre obiectivele de mediu prevăzute la 

articolul 5, în conformitate cu articolele 6 

și 11; 

(a) activitatea economică contribuie 

sau va contribui în mod substanțial la unul 

sau mai multe dintre obiectivele de mediu 

sau sociale prevăzute la articolul 5, în 

conformitate cu articolele 6-11a; 

Or. en 

 

Amendamentul  321 

Elena Gentile 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – paragraful 1 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) activitatea economică contribuie în 

mod substanțial la unul sau mai multe 

dintre obiectivele de mediu prevăzute la 

articolul 5, în conformitate cu articolele 6 

și 11; 

(a) activitatea economică contribuie în 

mod substanțial la unul sau mai multe 

dintre obiectivele de mediu și sociale 

prevăzute la articolul 5, în conformitate cu 

articolele 6-11a; 
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Or. en 

 

Amendamentul  322 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – paragraful 1 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) activitatea economică contribuie în 

mod substanțial la unul sau mai multe 

dintre obiectivele de mediu prevăzute la 

articolul 5, în conformitate cu articolele 6 

și 11; 

(a) activitatea economică contribuie în 

mod substanțial la unul sau mai multe 

dintre obiectivele de mediu sau sociale 

prevăzute la articolul 5, în conformitate cu 

articolele 6-11a; 

Or. en 

 

Amendamentul  323 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – paragraful 1 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) activitatea economică contribuie în 

mod substanțial la unul sau mai multe 

dintre obiectivele de mediu prevăzute la 

articolul 5, în conformitate cu articolele 6 

și 11; 

(a) activitatea economică contribuie 

sau va contribui în mod substanțial la unul 

sau mai multe dintre obiectivele de mediu 

prevăzute la articolul 5, în conformitate cu 

articolele 6-11; 

Or. en 

 

Amendamentul  324 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – paragraful 1 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) activitatea economică contribuie în (a) activitatea economică contribuie 
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mod substanțial la unul sau mai multe 

dintre obiectivele de mediu prevăzute la 

articolul 5, în conformitate cu articolele 6 

și 11; 

sau va contribui în mod substanțial la unul 

sau mai multe dintre obiectivele de mediu 

prevăzute la articolul 5, în conformitate cu 

articolele 6-11; 

Or. en 

 

Amendamentul  325 

Elena Gentile 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – paragraful 1 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) activitatea economică nu 

prejudiciază semnificativ niciunul dintre 

obiectivele de mediu prevăzute la 

articolul 5, în conformitate cu articolul 12; 

(b) activitatea economică nu 

prejudiciază sau nu va prejudicia 

semnificativ niciunul dintre obiectivele de 

mediu prevăzute la articolul 5, în 

conformitate cu articolul 12, nici obiectivul 

durabil din punct de vedere social 

prevăzut la articolul 11a; 

Or. en 

 

Amendamentul  326 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – paragraful 1 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) activitatea economică nu 

prejudiciază semnificativ niciunul dintre 

obiectivele de mediu prevăzute la 

articolul 5, în conformitate cu articolul 12; 

(b) activitatea economică nu 

prejudiciază și nu va prejudicia 

semnificativ niciunul dintre obiectivele de 

mediu prevăzute la articolul 5, în 

conformitate cu articolul 12; 

Or. en 

 

Amendamentul  327 
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Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – paragraful 1 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) activitatea economică nu 

prejudiciază semnificativ niciunul dintre 

obiectivele de mediu prevăzute la 

articolul 5, în conformitate cu articolul 12; 

(b) activitatea economică nu 

prejudiciază semnificativ niciunul dintre 

obiectivele de mediu și sociale prevăzute la 

articolul 5, în conformitate cu articolul 12; 

Or. en 

 

Amendamentul  328 

Elena Gentile 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – paragraful 1 – litera d 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) activitatea economică este 

conformă cu criteriile tehnice de examinare 

în cazul în care Comisia a specificat aceste 

criterii în conformitate cu articolul 6 

alineatul (2), articolul 7 alineatul (2), 

articolul 8 alineatul (2), articolul 9 alineatul 

(2), articolul 10 alineatul (2) și articolul 11 

alineatul (2). 

(d) activitatea economică este 

conformă cu criteriile tehnice de 

examinare, inclusiv cu indicatorii de 

performanță durabilă la nivelul 

întreprinderii sau al fabricii în cadrul 

activității economice, în cazul în care 

Comisia a specificat aceste criterii în 

conformitate cu articolul 6 alineatul (2), 

articolul 7 alineatul (2), articolul 8 alineatul 

(2), articolul 9 alineatul (2), articolul 10 

alineatul (2) și articolul 11 alineatul (2). 

Respectivele criterii tehnice de examinare 

țin cont de investițiile planificate care 

vizează unul sau mai multe dintre 

obiectivele de mediu menționate la 

articolul 5. 

Or. en 

 

Amendamentul  329 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 
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Propunere de regulament 

Articolul 3 – paragraful 1 – litera d 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) activitatea economică este 

conformă cu criteriile tehnice de examinare 

în cazul în care Comisia a specificat aceste 

criterii în conformitate cu articolul 6 

alineatul (2), articolul 7 alineatul (2), 

articolul 8 alineatul (2), articolul 9 alineatul 

(2), articolul 10 alineatul (2) și articolul 11 

alineatul (2). 

(d) activitatea economică este 

conformă cu criteriile tehnice de examinare 

în cazul în care Comisia a specificat aceste 

criterii în conformitate cu articolul 6 

alineatul (2), articolul 7 alineatul (2), 

articolul 8 alineatul (2), articolul 9 alineatul 

(2), articolul 10 alineatul (2) și articolul 11 

alineatul (2). Aceste criterii trebuie să ia în 

considerare investițiile planificate care 

contribuie în mod semnificativ la 

atingerea unuia sau a mai multora dintre 

obiectivele de mediu enumerate la 

articolul 5. 

Or. fr 

Justificare 

Criteriile tehnice de examinare trebuie să poată lua în considerare nu numai activitățile 

economice, ci și investițiile planificate anterior, care contribuie la durabilitatea mediului. 

 

Amendamentul  330 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – paragraful 1 – litera d 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) activitatea economică este 

conformă cu criteriile tehnice de examinare 

în cazul în care Comisia a specificat aceste 

criterii în conformitate cu articolul 6 

alineatul (2), articolul 7 alineatul (2), 

articolul 8 alineatul (2), articolul 9 alineatul 

(2), articolul 10 alineatul (2) și articolul 11 

alineatul (2). 

(d) activitatea economică este 

conformă cu criteriile tehnice de 

examinare, inclusiv cu indicatorii de 

performanță durabilă la nivelul 

întreprinderii sau al fabricii în cadrul 

activității economice, în cazul în care 

Comisia a specificat aceste criterii în 

conformitate cu articolul 6 alineatul (2), 

articolul 7 alineatul (2), articolul 8 alineatul 

(2), articolul 9 alineatul (2), articolul 10 

alineatul (2) și articolul 11 alineatul (2). 
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Or. en 

 

Amendamentul  331 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – paragraful 1 – litera d 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) activitatea economică este 

conformă cu criteriile tehnice de examinare 

în cazul în care Comisia a specificat aceste 

criterii în conformitate cu articolul 6 

alineatul (2), articolul 7 alineatul (2), 

articolul 8 alineatul (2), articolul 9 alineatul 

(2), articolul 10 alineatul (2) și articolul 11 

alineatul (2). 

(d) activitatea economică este 

conformă cu criteriile tehnice de examinare 

în cazul în care Comisia a specificat aceste 

criterii, pe baza indicatorilor armonizați, 

în conformitate cu articolul 6 alineatul (2), 

articolul 7 alineatul (2), articolul 8 alineatul 

(2), articolul 9 alineatul (2), articolul 10 

alineatul (2), articolul 11 alineatul (2) și 

articolul 11a alineatul (2). 

Or. en 

 

Amendamentul  332 

Molly Scott Cato 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – paragraful 1 – litera da (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (da) indiferent de criteriile tehnice de 

examinare menționate la litera (d), 

următoarele activități economice nu sunt 

considerate durabile din punctul de 

vedere al mediului: 

 (i) exploatarea, extracția, producția, 

distribuția, stocarea și prelucrarea de 

combustibili fosili; 

 (ii) generarea și distribuția de energie 

nucleară, inclusiv construcția de noi 

centrale nucleare, scoaterea din funcțiune 

a centralelor nucleare, precum și 

exploatarea și extracția de materiale fisile 
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pentru generarea de energie nucleară; 

 (iii) producerea oricărui tip de arme de 

război și a oricăror alte arme de foc; 

 (iv) cultivarea, prelucrarea și vânzarea 

tutunului; 

 (v) activități agricole intensive, care 

depind în mare măsură de utilizarea 

substanțelor chimice, inclusiv creșterea 

intensivă a animalelor; 

 (vi) construirea, exploatarea și 

întreținerea infrastructurii aviatice; 

Or. en 

 

Amendamentul  333 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – paragraful 1 – litera da (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (da) activitatea economică este 

efectuată în conformitate cu procedurile 

și normele interne adoptate de 

întreprindere cu scopul de a combate 

orice impact negativ asupra durabilității. 

Or. en 

 

Amendamentul  334 

Pavel Poc 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – paragraful 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a Criteriile iau în considerare 

particularitățile diferitelor sectoare, 

dispunerile geografice, externalitățile de 

mediu, sociale și economice în cadrul 

unei analize cost-beneficiu. Activitățile 
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economice relevante din cadrul 

principalelor sectoare economice, 

inclusiv, printre altele, al agriculturii, 

construcțiilor, energiei, transporturilor și 

producției, ar trebui să se califice drept 

durabile din punctul de vedere al 

mediului și ar trebui să fie tratate în mod 

egal în cazul în care contribuie la unul 

sau mai multe dintre obiectivele de mediu 

prevăzute în prezentul regulament. 

Capacitatea potențială de a contribui la 

aceste obiective de mediu poate varia între 

sectoare și regiuni, ceea ce ar trebui să se 

reflecte în criterii. 

Or. en 

Justificare 

Ar trebui adoptată o abordare neutră din punct de vedere tehnologic, ținând cont și de 

particularitățile diferitelor sectoare și regiuni, pentru a pune accentul cât mai mult pe 

obiectivul principal de decarbonizare. 

 

Amendamentul  335 

Kateřina Konečná 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – paragraful 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Diferențele semnificative dintre statele 

membre în ceea ce privește economiile, 

sectoarele și dispunerile geografice ale 

acestora se reflectă în criterii. Activitatea 

economică ce contribuie la oricare dintre 

obiectivele de mediu prevăzute în 

prezentul regulament este considerată 

durabilă. 

Or. en 
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Justificare 

Este important să fie luate în considerare diferențele dintre regiuni și sectoare. Toate 

activitățile care apropie Uniunea Europeană de obiectivul nostru de reducere a emisiilor ar 

trebui să fie etichetate drept durabile. 

 

Amendamentul  336 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 3a 

 Criterii pentru activități economice 

durabile din punct de vedere social 

 În scopul stabilirii gradului de 

durabilitate sociale a unei investiții, o 

activitate economică este durabilă din 

punct de vedere social în cazul în care 

activitatea respectivă îndeplinește toate 

criteriile următoare: 

 (a) activitatea economică contribuie în 

mod substanțial la obiectivele sociale 

prevăzute la articolul 5, în conformitate 

cu articolul 11a; 

 (b) activitatea economică nu prejudiciază 

semnificativ niciunul dintre obiectivele de 

mediu prevăzute la articolul 5, în 

conformitate cu articolul 12, nici 

obiectivele sociale prevăzute la articolul 

11a; 

 (c) activitatea economică este efectuată în 

conformitate cu garanțiile minime 

prevăzute la articolul 13 și nu conduce la 

refuzarea nevoilor de bază, precum 

alimentația, adăpostul și asistența 

medicală, nu utilizează minereuri din 

zone de conflict și nu este efectuată în 

cooperare cu părți care încalcă drepturile 

politice și civile și nici nu furnizează 

produse și servicii strategice părților care 

contribuie în mod direct la încălcarea 
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drepturilor politice și civile; 

 (d) nu are legătură cu activități financiare 

speculative, precum tranzacționarea de 

înaltă frecvență, vânzarea scurtă sau 

tranzacționarea speculativă de bunuri de 

consum; 

 (e) activitatea economică îndeplinește 

cerințele privind structuri de conducere 

viabile și transparente și proceduri de 

diligență, relațiile cu clienții, politici 

transparente privind remunerarea 

personalului și conformitatea fiscală, al 

căror raport nu depășește valoarea de 5:1; 

 (f) activitatea economică este conformă cu 

criteriile tehnice de examinare în cazul în 

care Comisia a specificat aceste criterii în 

conformitate cu articolul 11a. 

Or. en 

 

Amendamentul  337 

Molly Scott Cato 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 3a 

 Criterii pentru activitățile economice care 

au un impact negativ asupra mediului 

 Pentru a stabili gradul de durabilitate din 

punctul de vedere al mediului al unei 

investiții, o activitate economică este 

considerată a fi o activitate economică cu 

un impact negativ asupra mediului dacă 

afectează negativ în mod semnificativ 

oricare dintre obiectivele de mediu 

stabilite la articolul 5, în conformitate cu 

articolul 12. 

 Indiferent de criteriile tehnice de 

examinare menționate la articolul 12 

paragraful 1a (nou), următoarele 
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activități economice sunt considerate 

activități economice cu un impact negativ 

semnificativ asupra mediului: 

 (i) exploatarea, extracția, producția, 

distribuția, stocarea și prelucrarea de 

combustibili fosili; 

 (ii) generarea și distribuția de energie 

nucleară, inclusiv construcția de noi 

centrale nucleare, precum și exploatarea 

și extracția de materiale fisile pentru 

generarea de energie nucleară; 

 (iii) producerea oricărui tip de arme de 

război și a oricăror alte arme de foc; 

 (iv) cultivarea, prelucrarea și vânzarea 

tutunului; 

 (v) activități agricole intensive, care 

depind în mare măsură de utilizarea 

substanțelor chimice, inclusiv creșterea 

intensivă a animalelor; 

 (vi) construirea, exploatarea și 

întreținerea infrastructurii aviatice; 

Or. en 

 

Amendamentul  338 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 3a 

 Criterii pentru activitățile economice 

nocive pentru mediu 

 În scopul stabilirii gradului de 

durabilitate de mediu a unei investiții, o 

activitate economică este nocivă pentru 

mediu în cazul în care activitatea 

respectivă îndeplinește criteriile 

următoare: 

 (a) activitatea economică prejudiciază 
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semnificativ oricare dintre obiectivele de 

mediu prevăzute la articolul 5, în 

conformitate cu articolul 12; 

 (b) activitatea economică este conformă 

cu criteriile tehnice de examinare pentru 

activități nocive, în cazul în care Comisia 

a specificat aceste criterii în conformitate 

cu articolul 6 alineatul (2), articolul 7 

alineatul (2), articolul 8 alineatul (2), 

articolul 9 alineatul (2), articolul 10 

alineatul (2) și articolul 11 alineatul (2). 

 (c) activitatea economică nu sprijină în 

mod semnificativ tranziția durabilă prin 

contribuția la obiectivele de mediu 

prevăzute la articolul 5, în conformitate 

cu articolul 12. 

Or. en 

 

Amendamentul  339 

Bas Eickhout 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 3b 

 Criterii pentru activitățile economice care 

au un impact negativ semnificativ asupra 

mediului 

 Pentru a stabili gradul de durabilitate din 

punctul de vedere al mediului al unei 

investiții, o activitate economică este 

considerată a fi o activitate economică cu 

un impact negativ semnificativ asupra 

mediului dacă afectează negativ în mod 

semnificativ oricare dintre obiectivele de 

mediu stabilite la articolul 5, în 

conformitate cu articolul 12. 

Or. en 
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Amendamentul  340 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – titlu 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Utilizarea criteriilor pentru activitățile 

economice durabile din punctul de vedere 

al mediului 

Utilizarea criteriilor pentru activitățile 

economice durabile din punctul de vedere 

al mediului și pentru cele nocive pentru 

mediu 

Or. en 

 

Amendamentul  341 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – titlu 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

4 Utilizarea criteriilor pentru 

activitățile economice durabile din punctul 

de vedere al mediului 

4 Utilizarea criteriilor pentru 

activitățile economice durabile din punctul 

de vedere al mediului și din punct de 

vedere social 

Or. en 

 

Amendamentul  342 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – titlu 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

4 Utilizarea criteriilor pentru 

activitățile economice durabile din punctul 

de vedere al mediului 

4 Utilizarea criteriilor pentru 

activitățile economice durabile din punctul 

de vedere al mediului și din punct de 

vedere social 

Or. en 
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Amendamentul  343 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre aplică criteriile de 

determinare a activităților economice 

durabile din punctul de vedere al mediului 

prevăzute la articolul 3 în scopul oricăror 

măsuri care stabilesc cerințe pentru actorii 

de pe piață în ceea ce privește produsele 

financiare sau obligațiunile corporative 

care sunt comercializate ca fiind 

„durabile din punctul de vedere al 

mediului”. 

1. Statele membre aplică criteriile de 

determinare a activităților economice 

durabile din punctul de vedere al mediului 

prevăzute la articolul 3 și criteriile pentru 

activitățile economice nocive pentru 

mediu prevăzute la articolul 3a în scopul 

oricăror măsuri care stabilesc cerințe 

pentru actorii de pe piață în ceea ce 

privește produsele financiare sau 

obligațiunile corporative. 

Or. en 

 

Amendamentul  344 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre aplică criteriile de 

determinare a activităților economice 

durabile din punctul de vedere al mediului 

prevăzute la articolul 3 în scopul oricăror 

măsuri care stabilesc cerințe pentru actorii 

de pe piață în ceea ce privește produsele 

financiare sau obligațiunile corporative 

care sunt comercializate ca fiind „durabile 

din punctul de vedere al mediului”. 

1. Statele membre aplică criteriile de 

determinare a activităților durabile 

prevăzute la articolul 3 în scopul oricăror 

măsuri care stabilesc cerințe pentru actorii 

de pe piață în ceea ce privește produsele 

financiare sau obligațiunile corporative 

care sunt comercializate ca fiind 

„durabile”. 

Or. en 

 

Amendamentul  345 
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Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre aplică criteriile de 

determinare a activităților economice 

durabile din punctul de vedere al mediului 

prevăzute la articolul 3 în scopul oricăror 

măsuri care stabilesc cerințe pentru actorii 

de pe piață în ceea ce privește produsele 

financiare sau obligațiunile corporative 

care sunt comercializate ca fiind 

„durabile din punctul de vedere al 

mediului”. 

1. Statele membre aplică criteriile de 

determinare a activităților economice 

durabile din punctul de vedere al mediului 

și din punct de vedere social prevăzute la 

articolul 3 în scopul oricăror măsuri care 

stabilesc cerințe pentru actorii de pe piață 

în ceea ce privește produsele financiare sau 

obligațiunile corporative. 

Or. en 

 

Amendamentul  346 

Elena Gentile 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre aplică criteriile de 

determinare a activităților economice 

durabile din punctul de vedere al mediului 

prevăzute la articolul 3 în scopul oricăror 

măsuri care stabilesc cerințe pentru actorii 

de pe piață în ceea ce privește produsele 

financiare sau obligațiunile corporative 

care sunt comercializate ca fiind 

„durabile din punctul de vedere al 

mediului”. 

1. Statele membre aplică criteriile de 

determinare a activităților economice 

durabile din punctul de vedere al mediului 

și din punct de vedere social prevăzute la 

articolul 3 în scopul oricăror măsuri care 

stabilesc cerințe în materie de durabilitate 

pentru actorii de pe piață în ceea ce 

privește produsele financiare sau 

obligațiunile corporative. 

Or. en 

 

Amendamentul  347 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 



 

AM\1172566RO.docx 153/180 PE632.153v01-00 

 RO 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre aplică criteriile de 

determinare a activităților economice 

durabile din punctul de vedere al mediului 

prevăzute la articolul 3 în scopul oricăror 

măsuri care stabilesc cerințe pentru actorii 

de pe piață în ceea ce privește produsele 

financiare sau obligațiunile corporative 

care sunt comercializate ca fiind „durabile 

din punctul de vedere al mediului”. 

1. Statele membre aplică criteriile de 

determinare a activităților economice 

durabile din punctul de vedere al mediului 

și din punct de vedere social prevăzute la 

articolul 3 în scopul oricăror măsuri care 

stabilesc cerințe pentru actorii de pe piață 

în ceea ce privește produsele financiare sau 

obligațiunile corporative care sunt 

comercializate ca fiind „durabile din 

punctul de vedere al mediului” sau 

„durabile din punct de vedere social”. 

Or. en 

 

Amendamentul  348 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Uniunea și statele membre aplică 

și criteriile de determinare a activităților 

economice durabile din punctul de vedere 

al mediului prevăzute la articolul 3 și 

criteriile pentru activitățile economice 

nocive pentru mediu prevăzute la articolul 

3a în scopul cerințelor privind asistența 

financiară publică din partea Uniunii și a 

statelor membre pentru investiții, printre 

altele, sub forma garanțiilor, a 

capitalurilor proprii, a creditelor, a 

subvențiilor, a granturilor, a creditelor de 

export sau a contractelor publice. 

Uniunea și statele membre nu sprijină 

activități economice nocive pentru mediu 

prin asistență financiară publică. 

Or. en 
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Amendamentul  349 

Markus Ferber 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Participanții la piețele financiare 

care oferă produse financiare drept 

investiții durabile din punctul de vedere al 

mediului sau drept investiții având 

caracteristici similare divulgă informații 

cu privire la modul și măsura în care sunt 

utilizate criteriile pentru activitățile 

economice durabile din punctul de vedere 

al mediului prevăzute la articolul 3 pentru 

a determina durabilitatea de mediu a 

investițiilor. În cazul în care participanții 

la piețele financiare consideră că o 

activitate economică ce nu respectă 

criteriile tehnice de examinare stabilite în 

conformitate cu prezentul regulament sau 

pentru care criteriile tehnice de 

examinare respective nu au fost încă 

stabilite ar trebui să fie considerată 

durabilă din punctul de vedere al 

mediului, aceștia pot informa Comisia. 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

Întrucât cerințele în materie de divulgare sunt deja prevăzute în Regulamentul privind 

informările referitoare la investițiile durabile și riscurile legate de durabilitate și de 

modificare a Directivei (UE) 2016/2341, nu trebuie reproduse aici. 

 

Amendamentul  350 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 
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2. Participanții la piețele financiare 

care oferă produse financiare drept 

investiții durabile din punctul de vedere al 

mediului sau drept investiții având 

caracteristici similare divulgă informații 

cu privire la modul și măsura în care sunt 

utilizate criteriile pentru activitățile 

economice durabile din punctul de vedere 

al mediului prevăzute la articolul 3 pentru 

a determina durabilitatea de mediu a 

investițiilor. În cazul în care participanții 

la piețele financiare consideră că o 

activitate economică ce nu respectă 

criteriile tehnice de examinare stabilite în 

conformitate cu prezentul regulament sau 

pentru care criteriile tehnice de 

examinare respective nu au fost încă 

stabilite ar trebui să fie considerată 

durabilă din punctul de vedere al 

mediului, aceștia pot informa Comisia. 

2. Participanții la piețele financiare 

care oferă produse financiare drept 

investiții durabile pot opta pentru 

divulgarea de informații cu privire la 

modul și măsura în care sunt utilizate 

criteriile pentru activitățile durabile 

prevăzute la articolul 3 pentru a determina 

durabilitatea investițiilor. 

Or. en 

 

Amendamentul  351 

Sirpa Pietikäinen 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Participanții la piețele financiare 

care oferă produse financiare drept 

investiții durabile din punctul de vedere al 

mediului sau drept investiții având 

caracteristici similare divulgă informații 

cu privire la modul și măsura în care sunt 

utilizate criteriile pentru activitățile 

economice durabile din punctul de vedere 

al mediului prevăzute la articolul 3 pentru 

a determina durabilitatea de mediu a 

investițiilor. În cazul în care participanții la 

piețele financiare consideră că o activitate 

economică ce nu respectă criteriile tehnice 

de examinare stabilite în conformitate cu 

prezentul regulament sau pentru care 

2. Participanții la piețele financiare 

care oferă produse financiare divulgă 

informații privind măsura în care 

produsele oferite de ei se califică drept 

investiții durabile din punctul de vedere al 

mediului în temeiul criteriilor de la 

articolul 3 sau drept investiții cu un 

impact negativ asupra mediului în temeiul 

criteriilor prevăzute la articolul 3a. În 

cazul în care participanții la piețele 

financiare consideră că o activitate 

economică pentru care criteriile tehnice de 

examinare respective nu au fost încă 

stabilite ar trebui să fie considerată 

durabilă din punctul de vedere al mediului, 
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criteriile tehnice de examinare respective 

nu au fost încă stabilite ar trebui să fie 

considerată durabilă din punctul de vedere 

al mediului, aceștia pot informa Comisia. 

aceștia informează Comisia. Participanții 

la piața financiară nu propun produse 

financiare drept investiții durabile din 

punctul de vedere al mediului sau drept 

investiții având caracteristici similare 

dacă aceste produse nu se califică drept 

durabile din punctul de vedere al 

mediului. 

Informațiile divulgate sunt verificate de 

un auditor independent pentru a se 

asigura exactitatea lor, astfel cum se 

prevede la articolul 4a. 

Or. en 

 

Amendamentul  352 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Participanții la piețele financiare 

care oferă produse financiare drept 

investiții durabile din punctul de vedere al 

mediului sau drept investiții având 

caracteristici similare divulgă informații 

cu privire la modul și măsura în care sunt 

utilizate criteriile pentru activitățile 

economice durabile din punctul de vedere 

al mediului prevăzute la articolul 3 pentru 

a determina durabilitatea de mediu a 

investițiilor. În cazul în care participanții la 

piețele financiare consideră că o activitate 

economică ce nu respectă criteriile tehnice 

de examinare stabilite în conformitate cu 

prezentul regulament sau pentru care 

criteriile tehnice de examinare respective 

nu au fost încă stabilite ar trebui să fie 

considerată durabilă din punctul de vedere 

al mediului, aceștia pot informa Comisia. 

2. Participanții la piețele financiare 

care oferă produse financiare divulgă 

informații pentru a defini gradul de 

durabilitate din punctul de vedere al 

mediului și de durabilitate socială pentru 

produsele respective, în temeiul criteriilor 

de la articolul 3. În cazul în care 

participanții la piețele financiare consideră 

că o activitate economică ce nu respectă 

criteriile tehnice de examinare stabilite în 

conformitate cu prezentul regulament sau 

pentru care criteriile tehnice de examinare 

respective nu au fost încă stabilite ar trebui 

să fie considerată durabilă din punctul de 

vedere al mediului și din punct de vedere 

social, aceștia informează Comisia. 

Participanții la piețele financiare nu 

propun produse financiare drept investiții 

durabile din punctul de vedere al 

mediului sau din punct de vedere social 

sau drept investiții având caracteristici 

similare dacă aceste produse nu se 

califică drept durabile din punctul de 
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vedere al mediului sau din punct de 

vedere social. 

Or. en 

 

Amendamentul  353 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Participanții la piețele financiare 

care oferă produse financiare drept 

investiții durabile din punctul de vedere al 

mediului sau drept investiții având 

caracteristici similare divulgă informații 

cu privire la modul și măsura în care sunt 

utilizate criteriile pentru activitățile 

economice durabile din punctul de vedere 

al mediului prevăzute la articolul 3 pentru 

a determina durabilitatea de mediu a 

investițiilor. În cazul în care participanții la 

piețele financiare consideră că o activitate 

economică ce nu respectă criteriile tehnice 

de examinare stabilite în conformitate cu 

prezentul regulament sau pentru care 

criteriile tehnice de examinare respective 

nu au fost încă stabilite ar trebui să fie 

considerată durabilă din punctul de vedere 

al mediului, aceștia pot informa Comisia. 

2. Participanții la piețele financiare 

care oferă produse financiare divulgă 

informații cu privire la modul în care 

criteriile pentru activitățile economice 

durabile din punctul de vedere al mediului 

prevăzute la articolul 3 și criteriile pentru 

activitățile economice nocive pentru 

mediu prevăzute la articolul 3a se aplică 

unui produs financiar. În cazul în care 

participanții la piețele financiare consideră 

că o activitate economică ce nu respectă 

criteriile tehnice de examinare stabilite în 

conformitate cu prezentul regulament sau 

pentru care criteriile tehnice de examinare 

respective nu au fost încă stabilite ar trebui 

să fie considerată durabilă din punctul de 

vedere al mediului, aceștia pot informa 

Comisia. 

Or. en 

 

Amendamentul  354 

Elena Gentile 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Participanții la piețele financiare 2. Participanții la piețele financiare 
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care oferă produse financiare drept 

investiții durabile din punctul de vedere al 

mediului sau drept investiții având 

caracteristici similare divulgă informații cu 

privire la modul și măsura în care sunt 

utilizate criteriile pentru activitățile 

economice durabile din punctul de vedere 

al mediului prevăzute la articolul 3 pentru a 

determina durabilitatea de mediu a 

investițiilor. În cazul în care participanții la 

piețele financiare consideră că o activitate 

economică ce nu respectă criteriile tehnice 

de examinare stabilite în conformitate cu 

prezentul regulament sau pentru care 

criteriile tehnice de examinare respective 

nu au fost încă stabilite ar trebui să fie 

considerată durabilă din punctul de vedere 

al mediului, aceștia pot informa Comisia. 

care oferă produse financiare drept 

investiții durabile din punctul de vedere al 

mediului sau drept investiții având 

caracteristici similare divulgă informații cu 

privire la modul și măsura în care sunt 

utilizate criteriile pentru activitățile 

economice durabile din punctul de vedere 

al mediului prevăzute la articolul 3 pentru a 

determina durabilitatea de mediu a 

investițiilor. În cazul în care participanții la 

piețele financiare consideră că o activitate 

economică pentru care criteriile tehnice de 

examinare nu au fost încă stabilite ar trebui 

să fie considerată durabilă din punctul de 

vedere al mediului, aceștia informează 

Comisia. Participanții la piețele financiare 

nu propun produse financiare drept 

investiții durabile din punctul de vedere al 

mediului având caracteristici similare 

dacă aceste produse nu se califică drept 

durabile din punctul de vedere al 

mediului. 

Or. en 

 

Amendamentul  355 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Participanții la piețele financiare 

care oferă produse financiare drept 

investiții durabile din punctul de vedere al 

mediului sau drept investiții având 

caracteristici similare divulgă informații cu 

privire la modul și măsura în care sunt 

utilizate criteriile pentru activitățile 

economice durabile din punctul de vedere 

al mediului prevăzute la articolul 3 pentru a 

determina durabilitatea de mediu a 

investițiilor. În cazul în care participanții la 

piețele financiare consideră că o activitate 

economică ce nu respectă criteriile tehnice 

2. Participanții la piețele financiare 

care oferă produse financiare drept 

investiții durabile din punctul de vedere al 

mediului sau drept investiții având 

caracteristici similare divulgă informații cu 

privire la modul și măsura în care sunt 

utilizate criteriile pentru activitățile 

economice durabile din punctul de vedere 

al mediului prevăzute la articolul 3 pentru a 

determina durabilitatea de mediu a 

investițiilor. În cazul în care participanții la 

piețele financiare sau alți actori consideră 

că o activitate economică este considerată 
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de examinare stabilite în conformitate cu 

prezentul regulament sau pentru care 

criteriile tehnice de examinare respective 

nu au fost încă stabilite ar trebui să fie 

considerată durabilă din punctul de 

vedere al mediului, aceștia pot informa 

Comisia. 

în mod incorect drept respectând sau 

nerespectând criteriile tehnice de 

examinare stabilite în conformitate cu 

prezentul regulament sau pentru care 

criteriile tehnice de examinare respective 

nu au fost încă stabilite. 

Or. en 

 

Amendamentul  356 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Participanții la piețele financiare 

care oferă produse financiare drept 

investiții durabile din punctul de vedere al 

mediului sau drept investiții având 

caracteristici similare divulgă informații cu 

privire la modul și măsura în care sunt 

utilizate criteriile pentru activitățile 

economice durabile din punctul de vedere 

al mediului prevăzute la articolul 3 pentru a 

determina durabilitatea de mediu a 

investițiilor. În cazul în care participanții la 

piețele financiare consideră că o activitate 

economică ce nu respectă criteriile tehnice 

de examinare stabilite în conformitate cu 

prezentul regulament sau pentru care 

criteriile tehnice de examinare respective 

nu au fost încă stabilite ar trebui să fie 

considerată durabilă din punctul de vedere 

al mediului, aceștia pot informa Comisia. 

2. Participanții la piețele financiare 

care oferă produse financiare drept 

investiții durabile din punctul de vedere al 

mediului sau drept investiții având 

caracteristici similare divulgă informații cu 

privire la modul și măsura în care sunt 

utilizate criteriile pentru activitățile 

economice durabile din punctul de vedere 

al mediului prevăzute la articolul 3 pentru a 

determina durabilitatea de mediu a 

investițiilor. În cazul în care participanții la 

piețele financiare consideră că o activitate 

economică ce nu respectă criteriile tehnice 

de examinare stabilite în conformitate cu 

prezentul regulament sau pentru care 

criteriile tehnice de examinare respective 

nu au fost încă stabilite ar trebui să fie 

considerată durabilă din punctul de vedere 

al mediului, aceștia pot informa Comisia. 

Dacă este cazul, Comisia anunță 

Platforma privind finanțarea durabilă cu 

privire la aceste solicitări ale 

participanților la piețele financiare. 

Or. en 
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Amendamentul  357 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Participanții la piețele financiare 

care oferă produse financiare drept 

investiții durabile din punctul de vedere al 

mediului sau drept investiții având 

caracteristici similare divulgă informații cu 

privire la modul și măsura în care sunt 

utilizate criteriile pentru activitățile 

economice durabile din punctul de vedere 

al mediului prevăzute la articolul 3 pentru a 

determina durabilitatea de mediu a 

investițiilor. În cazul în care participanții la 

piețele financiare consideră că o activitate 

economică ce nu respectă criteriile tehnice 

de examinare stabilite în conformitate cu 

prezentul regulament sau pentru care 

criteriile tehnice de examinare respective 

nu au fost încă stabilite ar trebui să fie 

considerată durabilă din punctul de vedere 

al mediului, aceștia pot informa Comisia. 

2. Participanții la piețele financiare 

care oferă produse financiare drept 

investiții durabile din punctul de vedere al 

mediului sau drept investiții având 

caracteristici similare divulgă informații cu 

privire la modul și măsura în care sunt 

utilizate criteriile pentru activitățile 

economice durabile din punctul de vedere 

al mediului prevăzute la articolul 3 pentru a 

determina durabilitatea de mediu a 

investițiilor. În cazul în care participanții la 

piețele financiare consideră că o activitate 

economică ce nu respectă criteriile tehnice 

de examinare stabilite în conformitate cu 

prezentul regulament sau pentru care 

criteriile tehnice de examinare respective 

nu au fost încă stabilite ar trebui să fie 

considerată durabilă din punctul de vedere 

al mediului, aceștia pot informa Comisia. 

În această situație, Comisia trebuie să 

transmită imediat aceste informații 

Platformei privind finanțarea durabilă. 

Or. fr 

Amendamentul  358 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Participanții la piețele financiare 

care oferă produse financiare drept 

investiții durabile din punctul de vedere al 

mediului sau drept investiții având 

caracteristici similare divulgă informații cu 

privire la modul și măsura în care sunt 

utilizate criteriile pentru activitățile 

2. Participanții la piețele financiare 

care oferă produse financiare drept 

investiții durabile din punctul de vedere al 

mediului sau din punct de vedere social 

sau drept investiții având caracteristici 

similare divulgă informații cu privire la 

modul și măsura în care sunt utilizate 
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economice durabile din punctul de vedere 

al mediului prevăzute la articolul 3 pentru a 

determina durabilitatea de mediu a 

investițiilor. În cazul în care participanții la 

piețele financiare consideră că o activitate 

economică ce nu respectă criteriile tehnice 

de examinare stabilite în conformitate cu 

prezentul regulament sau pentru care 

criteriile tehnice de examinare respective 

nu au fost încă stabilite ar trebui să fie 

considerată durabilă din punctul de vedere 

al mediului, aceștia pot informa Comisia. 

criteriile pentru activitățile economice 

durabile din punctul de vedere al mediului 

prevăzute la articolul 3 și criteriile pentru 

activitățile economice durabile din punct 

de vedere social prevăzute la articolul 3a 

pentru a determina durabilitatea de mediu a 

investițiilor. În cazul în care participanții la 

piețele financiare consideră că o activitate 

economică ce nu respectă criteriile tehnice 

de examinare stabilite în conformitate cu 

prezentul regulament sau pentru care 

criteriile tehnice de examinare respective 

nu au fost încă stabilite ar trebui să fie 

considerată durabilă din punctul de vedere 

al mediului sau durabilă din punct de 

vedere social, aceștia pot informa Comisia. 

Or. en 

 

Amendamentul  359 

Kay Swinburne 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Participanții la piețele financiare 

care oferă produse financiare drept 

investiții durabile din punctul de vedere al 

mediului sau drept investiții având 

caracteristici similare divulgă informații cu 

privire la modul și măsura în care sunt 

utilizate criteriile pentru activitățile 

economice durabile din punctul de vedere 

al mediului prevăzute la articolul 3 pentru a 

determina durabilitatea de mediu a 

investițiilor. În cazul în care participanții la 

piețele financiare consideră că o activitate 

economică ce nu respectă criteriile tehnice 

de examinare stabilite în conformitate cu 

prezentul regulament sau pentru care 

criteriile tehnice de examinare respective 

nu au fost încă stabilite ar trebui să fie 

considerată durabilă din punctul de vedere 

al mediului, aceștia pot informa Comisia. 

2. Participanții la piețele financiare 

care oferă produse financiare sau 

obligațiuni corporative drept investiții 

durabile din punctul de vedere al mediului 

sau drept investiții având caracteristici 

similare divulgă informații cu privire la 

modul și măsura în care sunt utilizate 

criteriile pentru activitățile economice 

durabile din punctul de vedere al mediului 

prevăzute la articolul 3 pentru a determina 

durabilitatea de mediu a investițiilor. În 

cazul în care participanții la piețele 

financiare consideră că o activitate 

economică ce nu respectă criteriile tehnice 

de examinare stabilite în conformitate cu 

prezentul regulament sau pentru care 

criteriile tehnice de examinare respective 

nu au fost încă stabilite ar trebui să fie 

considerată durabilă din punctul de vedere 
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al mediului, aceștia pot informa Comisia. 

Or. en 

 

Amendamentul  360 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Participanții la piețele financiare 

care oferă produse financiare drept 

investiții durabile din punctul de vedere al 

mediului sau drept investiții având 

caracteristici similare divulgă informații cu 

privire la modul și măsura în care sunt 

utilizate criteriile pentru activitățile 

economice durabile din punctul de vedere 

al mediului prevăzute la articolul 3 pentru a 

determina durabilitatea de mediu a 

investițiilor. În cazul în care participanții la 

piețele financiare consideră că o activitate 

economică ce nu respectă criteriile tehnice 

de examinare stabilite în conformitate cu 

prezentul regulament sau pentru care 

criteriile tehnice de examinare respective 

nu au fost încă stabilite ar trebui să fie 

considerată durabilă din punctul de vedere 

al mediului, aceștia pot informa Comisia. 

2. Participanții la piețele financiare 

care oferă produse financiare 

comercializate drept investiții durabile din 

punctul de vedere al mediului sau drept 

investiții având caracteristici similare 

divulgă informații cu privire la modul și 

măsura în care sunt utilizate criteriile 

pentru activitățile economice durabile din 

punctul de vedere al mediului prevăzute la 

articolul 3 pentru a determina durabilitatea 

de mediu a investițiilor. În cazul în care 

participanții la piețele financiare consideră 

că o activitate economică ce nu respectă 

criteriile tehnice de examinare stabilite în 

conformitate cu prezentul regulament sau 

pentru care criteriile tehnice de examinare 

respective nu au fost încă stabilite ar trebui 

să fie considerată durabilă din punctul de 

vedere al mediului, aceștia pot informa 

Comisia. 

Or. en 

 

Amendamentul  361 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 2b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2b. Prezentul regulament nu prevede 
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nicio cerință în materie de divulgare care 

este deja prevăzută în [Propunerea de 

regulament al Comisiei privind 

informările referitoare la investițiile 

durabile și riscurile legate de durabilitate 

și de modificare a Directivei (UE) 

2016/2341]. 

Or. en 

 

Amendamentul  362 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Prezentul regulament nu prevede nicio 

cerință în materie de divulgare deja 

prevăzută în [OP: a se introduce 

trimiterea la Regulamentul privind 

informările referitoare la investițiile 

durabile și riscurile legate de durabilitate 

și de modificare a Directivei (UE) 

2016/2341]. 

Or. en 

 

Amendamentul  363 

Sirpa Pietikäinen 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 2a (nou) 

Articolul 4 – alineatul 2ba (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Participantul la piața financiară 

utilizează serviciul unei părți terțe 

autorizate în temeiul articolului 4a pentru 

a verifica dacă produsele financiare 

respectă criteriile de la articolul 3 pentru 

activități economice durabile din punctul 
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de vedere al mediului. Cu toate acestea, 

utilizarea unui astfel de serviciu nu 

afectează în niciun caz răspunderea 

participantului la piața financiară în ceea 

ce privește obligațiile sale legale ce decurg 

din prezentul regulament. În cazul în care 

participantul la piața financiară utilizează 

serviciul unei părți terțe autorizate în 

temeiul articolului 4a pentru a evalua 

dacă un produs financiar respectă 

criteriile prevăzute la articolul respectiv, 

furnizarea de informații în temeiul 

articolului 4 alineatul (2) include o 

declarație privind confirmarea 

conformității cu criteriile pentru activități 

economice durabile din punctul de vedere 

al mediului de către partea terță 

autorizată respectivă. Notificarea include, 

de asemenea, numele părții terțe 

autorizate și locul unde aceasta este 

stabilită. 

Or. en 

 

Amendamentul  364 

Bas Eickhout 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 2a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Participanții la piețele financiare 

utilizează serviciul unei părți terțe 

autorizate în temeiul articolului 4a pentru 

a verifica conformitatea cu cerințele de la 

alineatul (2). Instituțiile de credit 

utilizează serviciul unei părți terțe 

autorizate în temeiul articolului 4a pentru 

a verifica conformitatea cu cerințele de la 

alineatul (2a). 

 Fără a aduce atingere dispozițiilor de la 

primul paragraf, utilizarea unui astfel de 

serviciu nu afectează în niciun caz 

răspunderea participantului la piața 

financiară în ceea ce privește obligațiile 
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sale legale ce decurg din prezentul 

regulament. Cerința de furnizare a 

informațiilor în temeiul articolului 4 

alineatele (2) și (2a) include o declarație 

privind confirmarea conformității cu 

cerințele de la alineatele respective de 

către partea terță autorizată respectivă. 

Notificarea include, de asemenea, numele 

părții terțe autorizate și locul unde 

aceasta este stabilită. 

Or. en 

 

Amendamentul  365 

Barbara Kappel 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 2a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Participantul la piața financiară 

care oferă produse financiare drept 

durabile din punctul de vedere al 

mediului sau drept investiții cu 

caracteristici similare nu este responsabil 

pentru evaluarea incorectă a durabilității 

unei investiții din punctul de vedere al 

mediului dacă evaluarea a fost realizată 

conform criteriilor divulgate. 

Participantul la piața financiară nu are 

obligația de a verifica informațiile 

publicate de societăți cu privire la 

activitățile lor economice, însă poate 

utiliza aceste informații pentru evaluarea 

durabilității investiției din punctul de 

vedere al mediului. 

Or. en 

 

Amendamentul  366 

Herbert Dorfmann 

 

Propunere de regulament 
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Articolul 4 – alineatul 2a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Întreprinderile sunt responsabile 

pentru certificarea activităților lor 

economice specifice pe baza actului 

delegat menționat la alineatul (2). 

Or. en 

 

Amendamentul  367 

Costas Mavrides 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 2a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Întreprinderile sunt responsabile 

pentru certificarea activităților lor 

economice specifice pe baza actului 

delegat menționat la alineatul (2). 

Or. en 

 

Amendamentul  368 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 2a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Comisia anunță imediat Platforma 

privind finanțarea durabilă cu privire la 

solicitarea adresată de participanții la 

piețele financiare. 

Or. en 

 

Amendamentul  369 
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Markus Ferber 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Comisia adoptă acte delegate în 

conformitate cu articolul 16 în vederea 

completării alineatului (2) pentru a 

specifica informațiile necesare respectării 

prezentului alineat, ținând seama de 

criteriile tehnice de examinare stabilite în 

conformitate cu prezentul regulament. 

Aceste informații permit investitorilor să 

identifice: 

eliminat 

(a) procentul de holdinguri legate de 

societăți care desfășoară activități 

economice durabile din punctul de vedere 

al mediului; 

 

(b) proporția investițiilor care finanțează 

activități economice durabile din punctul 

de vedere al mediului ca procent din toate 

activitățile economice. 

 

Or. en 

 

Amendamentul  370 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 3 - partea introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Comisia adoptă acte delegate în 

conformitate cu articolul 16 în vederea 

completării alineatului (2) pentru a 

specifica informațiile necesare respectării 

prezentului alineat, ținând seama de 

criteriile tehnice de examinare stabilite în 

conformitate cu prezentul regulament. 

Aceste informații permit investitorilor să 

identifice: 

3. Comisia adoptă acte delegate în 

conformitate cu articolul 16 în vederea 

completării alineatului (2) pentru a 

specifica informațiile necesare respectării 

prezentului alineat, ținând seama de 

disponibilitatea informațiilor relevante și 

de criteriile tehnice de examinare stabilite 

în conformitate cu prezentul regulament. 

Aceste informații permit investitorilor să 

identifice: 
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Or. en 

 

Amendamentul  371 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 3 - partea introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Comisia adoptă acte delegate în 

conformitate cu articolul 16 în vederea 

completării alineatului (2) pentru a 

specifica informațiile necesare respectării 

prezentului alineat, ținând seama de 

criteriile tehnice de examinare stabilite în 

conformitate cu prezentul regulament. 

Aceste informații permit investitorilor să 

identifice: 

3. Comisia adoptă acte delegate în 

conformitate cu articolul 16 în vederea 

completării alineatului (2) pentru a 

specifica informațiile necesare respectării 

prezentului alineat, ținând seama de 

criteriile tehnice de examinare stabilite în 

conformitate cu prezentul regulament. 

Aceste informații le pot permite 

investitorilor să identifice: 

Or. en 

 

Amendamentul  372 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 3 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) procentul de holdinguri legate de 

societăți care desfășoară activități 

economice durabile din punctul de vedere 

al mediului; 

(a) procentul de holdinguri legate de 

societăți care desfășoară activități durabile; 

Or. en 

 

Amendamentul  373 

Elena Gentile 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 3 – litera a 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) procentul de holdinguri legate de 

societăți care desfășoară activități 

economice durabile din punctul de vedere 

al mediului; 

(a) procentul de holdinguri legate de 

societăți care desfășoară activități 

economice durabile din punctul de vedere 

al mediului și din punct de vedere social; 

Or. en 

 

Amendamentul  374 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 3 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) procentul de holdinguri legate de 

societăți care desfășoară activități 

economice durabile din punctul de vedere 

al mediului; 

(a) procentul de holdinguri legate de 

societăți care desfășoară activități 

economice durabile din punctul de vedere 

al mediului și din punct de vedere social; 

Or. en 

 

Amendamentul  375 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 3 – litera aa (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (aa) procentul de holdinguri legate de 

societăți care desfășoară activități 

economice nocive pentru mediu; 

Or. en 

 

Amendamentul  376 

Barbara Kappel 

 

Propunere de regulament 
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Articolul 4 – alineatul 3 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) proporția investițiilor care 

finanțează activități economice durabile 

din punctul de vedere al mediului ca 

procent din toate activitățile economice. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  377 

Costas Mavrides 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 3 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) proporția investițiilor care 

finanțează activități economice durabile 

din punctul de vedere al mediului ca 

procent din toate activitățile economice. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  378 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 3 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) proporția investițiilor care 

finanțează activități economice durabile 

din punctul de vedere al mediului ca 

procent din toate activitățile economice. 

(b) proporția investițiilor care 

finanțează activități durabile ca procent din 

toate activitățile economice. 

Or. en 

 

Amendamentul  379 
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Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 3 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) proporția investițiilor care 

finanțează activități economice durabile 

din punctul de vedere al mediului ca 

procent din toate activitățile economice. 

(b) proporția investițiilor care 

finanțează activități economice durabile 

din punctul de vedere al mediului și din 

punct de vedere social ca procent din toate 

activitățile economice. 

Or. en 

 

Amendamentul  380 

Elena Gentile 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 3 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) proporția investițiilor care 

finanțează activități economice durabile 

din punctul de vedere al mediului ca 

procent din toate activitățile economice. 

(b) proporția investițiilor care 

finanțează activități economice durabile 

din punctul de vedere al mediului și din 

punct de vedere social ca procent din toate 

activitățile economice. 

Or. en 

 

Amendamentul  381 

Costas Mavrides 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 3 – litera ba (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) statele membre, în strânsă 

cooperare cu AES competentă, 

monitorizează informațiile menționate la 

alineatele (2) și (2a). După divulgarea 

acestor informații, participanții la piețele 

financiare le transmit autorităților 
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naționale competente relevante, care le 

comunică fără întârziere AES relevante. 

Atunci când autoritatea națională 

competentă relevantă sau AES relevantă 

nu este de acord cu informațiile raportate 

în conformitate cu alineatele (2) și (2a), 

participanții la piețele financiare 

revizuiesc și corectează informațiile 

comunicate. 

Or. en 

 

Amendamentul  382 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 3 – litera ba (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) proporția investițiilor care 

finanțează activități economice nocive 

pentru mediu ca procent din toate 

activitățile economice. 

Or. en 

 

Amendamentul  383 

Markus Ferber 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Comisia adoptă actul delegat în 

conformitate cu alineatul (3) până la 

31 decembrie 2019 în vederea aplicării 

acestuia la 1 iulie 2020. Comisia poate 

modifica actul delegat respectiv, în special 

având în vedere modificările aduse actelor 

delegate adoptate în conformitate cu 

articolul 6 alineatul (2), articolul 7 

alineatul (2), articolul 8 alineatul (2), 

eliminat 
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articolul 9 alineatul (2), articolul 10 

alineatul (2) și articolul 11 alineatul (2). 

Or. en 

 

Amendamentul  384 

Bas Eickhout 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 4a 

 Părțile terțe care verifică investițiile 

durabile din punctul de vedere al 

mediului 

 O terță parte menționată la articolul 4 

alineatul (2b) este autorizată de ESMA să 

evalueze conformitatea produselor 

financiare cu criteriile prevăzute la 

articolele 3 și 3a dacă sunt îndeplinite 

următoarele condiții:  

 (a) partea terță este o persoană juridică 

stabilită în Uniune;  

 (b) partea terță percepe participanților la 

piața financiară ale căror produse 

financiare le evaluează partea terță doar 

taxe nediscriminatorii și bazate pe costuri, 

fără a diferenția taxele în funcție de sau 

în corelație cu rezultatele evaluării sale. 

Prețurile și taxele asociate acestor servicii 

de evaluare sunt divulgate public, pentru 

fiecare serviciu furnizat separat, inclusiv 

reducerile și rabaturile și condițiile 

necesare pentru a beneficia de aceste 

reduceri. Partea terță le permite clienților 

potențiali și clienților să acceseze servicii 

specifice separat;  

 (c) realizarea celorlalte activități ale părții 

terțe nu compromite independența sau 

integritatea evaluării sale;  

 (d) partea terță demonstrează o 
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solvabilitate suficientă, asigurată prin 

capitaluri proprii, pentru a furniza în 

continuare servicii în mod constant, fără 

pericolul de a-și compromite 

independența sau integritatea evaluării; 

  (e) partea terță sau orice entitate afiliată, 

astfel cum este menționată la alineatul (9) 

litera (b) din Standardul internațional de 

contabilitate 24 („Prezentarea 

informațiilor privind părțile afiliate”) din 

anexa la Regulamentul (CE) nr. 

1126/2008 al Comisiei, nu furnizează 

niciun fel de serviciu de consiliere, de 

audit sau echivalent participantului la 

piața financiară implicat în dezvoltarea, 

comercializarea, distribuția sau vânzarea 

produsului financiar în cauză; 

 (f) partea terță respectă un cod 

recunoscut de conduită pentru 

guvernanță corporativă sau principii 

viabile de guvernanță corporativă; 

 (g) membrii organismului de conducere, 

astfel cum este definit la articolul 4 

alineatul (1) punctul 36 din Directiva 

MiFiD II, dețin calificările profesionale, 

educația, cunoștințele și experiența 

adecvate pentru activitatea părții terțe, 

dispunând de o bună reputație și 

integritate; 

 (h) organismul de conducere al părții 

terțe include cel puțin o treime, dar nu 

mai puțin de doi membri independenți; 

 (i) partea terță ia toate măsurile necesare 

pentru a se asigura că verificarea 

conformității cu criteriile de la articolele 3 

și 3a nu este afectată de niciun conflict de 

interese existent sau potențial sau de 

relații profesionale în care este implicată 

partea terță, societatea-mamă a acesteia, 

societatea-mamă de bază sau orice altă 

entitate afiliată, acționarii sau membrii 

săi, administratorii, angajații sau orice 

altă persoană fizică ale cărei servicii sunt 

puse la dispoziția sau sub controlul părții 

terțe. În acest scop, partea terță instituie, 

menține, aplică și documentează un 
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sistem de control intern eficace care să 

reglementeze punerea în aplicare a 

politicilor și procedurilor de identificare și 

prevenire a conflictelor de interese 

potențiale. Conflictele de interese 

potențiale sau existente care au fost 

identificate sunt eliminate sau diminuate 

și dezvăluite fără întârziere. Partea terță 

instituie, menține, aplică și documentează 

proceduri și procese adecvate pentru a 

asigura independența evaluării criteriilor 

menționate la articolele 3 și 3a. Partea 

terță monitorizează și revizuiește periodic 

aceste politici și proceduri pentru a le 

evalua eficacitatea și a decide dacă este 

necesară actualizarea lor; și 

 (j) partea terță poate demonstra că 

dispune de metodologii adecvate, de 

mecanisme de protecție operațională și de 

procese interne care îi permit să evalueze 

conformitatea cu criteriile menționate la 

articolele 3 și 3a.  

 2. O parte terță autorizată respectă în 

permanență condițiile de autorizare 

menționate la alineatul (1). O terță parte 

autorizată în conformitate cu alineatul (1) 

anunță ESMA fără întârziere cu privire la 

orice schimbări semnificative ale 

informațiilor prevăzute la alineatul 

respectiv sau cu privire la orice alte 

schimbări despre care s-ar putea 

considera, în mod rezonabil, că afectează 

evaluarea ESMA. 

  3. ESMA percepe părții terțe menționate 

la alineatul (1) taxe pentru a acoperi 

cheltuielile necesare legate de evaluarea 

cererilor de autorizare și de monitorizarea 

ulterioară a respectării condițiilor de 

autorizare prevăzute la alineatul (1). 

 4. Autorizarea unei părți terțe în temeiul 

prezentului articol este valabilă pentru 

întregul teritoriu al Uniunii.  

 5. ESMA retrage autorizația în cazul în 

care: 

 a. partea terță renunță în mod explicit la 
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autorizație; 

 b. partea terță a obținut autorizația prin 

declarații false sau prin orice alte 

mijloace neregulamentare; sau 

 c. ESMA consideră că partea terță nu mai 

îndeplinește condițiile prevăzute la 

alineatul (1). 

 6. ESMA elaborează proiecte de 

standarde tehnice de reglementare care 

specifică informațiile ce urmează a fi 

furnizate în cererea de autorizare a unei 

părți terțe în conformitate cu alineatul (1). 

 ESMA înaintează Comisiei proiectele 

respective de standarde tehnice de 

reglementare până la [12 luni de la data 

intrării în vigoare a prezentului 

regulament]. 

 7. Comisia adoptă un regulament privind 

taxele. Regulamentul respectiv stabilește 

în special tipurile de taxe, premisele 

colectării taxelor, valoarea lor și 

modalitatea de plată. Cuantumul unei 

taxe percepute unei părți terțe acoperă 

toate costurile administrative și este 

proporțional cu cifra de afaceri a părții 

terțe.  

 8. Comisia este împuternicită să 

completeze prezentul regulament prin 

adoptarea standardelor tehnice de 

reglementare menționate la prezentul 

alineat în conformitate cu articolele 10-14 

din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010. 

Or. en 

 

Amendamentul  385 

Sirpa Pietikäinen 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 
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 Articolul 4a 

 Părțile terțe care verifică investițiile 

durabile din punctul de vedere al 

mediului 

 1. O terță parte menționată la articolul 4 

alineatul (2) litera (ba) este autorizată de 

ESMA să evalueze conformitatea 

produselor financiare cu criteriile 

prevăzute la articolul 3. ESMA acordă 

autorizația dacă sunt îndeplinite 

următoarele condiții: 

 (a) partea terță este o persoană juridică 

stabilită în Uniune;  

 (b) partea terță percepe participanților la 

piața financiară ale căror produse 

financiare le evaluează partea terță doar 

taxe nediscriminatorii și bazate pe costuri, 

fără a diferenția taxele în funcție de sau 

în corelație cu rezultatele evaluării sale. 

Prețurile și taxele asociate acestor servicii 

de evaluare sunt divulgate public, pentru 

fiecare serviciu furnizat separat, inclusiv 

reducerile și rabaturile și condițiile 

necesare pentru a beneficia de aceste 

reduceri. Partea terță le permite clienților 

potențiali și clienților să acceseze servicii 

specifice separat;  

 (c) realizarea celorlalte activități ale părții 

terțe nu compromite independența sau 

integritatea evaluării sale; 

 (d) partea terță demonstrează o 

solvabilitate suficientă, asigurată prin 

capitaluri proprii, pentru a furniza în 

continuare servicii în mod constant, fără 

pericolul de a-și compromite 

independența sau integritatea evaluării;  

 (e) partea terță sau orice entitate afiliată, 

astfel cum este menționată la alineatul (9) 

litera (b) din Standardul internațional de 

contabilitate 24 („Prezentarea 

informațiilor privind părțile afiliate”) din 

anexa la Regulamentul (CE) nr. 

1126/2008[1] al Comisiei, nu furnizează 

niciun fel de serviciu de consiliere, de 

audit sau echivalent participantului la 
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piața financiară implicat în dezvoltarea, 

comercializarea, distribuția sau vânzarea 

produsului financiar în cauză;  

 (f) partea terță respectă un cod 

recunoscut de conduită pentru 

guvernanță corporativă sau principii 

corespunzătoare de guvernanță 

corporativă;  

 (g) membrii organismului de conducere, 

astfel cum este definit la articolul 4 

alineatul (1) punctul 36 din Directiva 

MiFiD II[2], dețin calificările 

profesionale, educația, cunoștințele și 

experiența adecvate pentru activitatea 

părții terțe, dispunând de o bună reputație 

și integritate; 

 (h) organismul de conducere al părții 

terțe include cel puțin o treime, dar nu 

mai puțin de doi membri independenți; 

 (i) partea terță ia toate măsurile necesare 

pentru a se asigura că verificarea 

conformității cu criteriile de la articolul 3 

pentru activitățile economice durabile din 

punctul de vedere al mediului nu este 

afectată de niciun conflict de interese 

existent sau potențial sau de relații 

profesionale în care este implicată partea 

terță, societatea-mamă a acesteia, 

societatea-mamă de bază sau orice altă 

entitate afiliată, acționarii sau membrii 

săi, administratorii, angajații sau orice 

altă persoană fizică ale cărei servicii sunt 

puse la dispoziția sau sub controlul părții 

terțe. În acest scop, partea terță instituie, 

menține, aplică și documentează un 

sistem de control intern eficace care să 

reglementeze punerea în aplicare a 

politicilor și procedurilor de identificare și 

prevenire a conflictelor de interese 

potențiale. Conflictele de interese 

potențiale sau existente care au fost 

identificate sunt eliminate sau diminuate 

și dezvăluite fără întârziere. Partea terță 

instituie, menține, aplică și documentează 

proceduri și procese adecvate pentru a 

asigura independența evaluării criteriilor 
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pentru conformitatea activităților 

economice durabile din punctul de vedere 

al mediului. Partea terță monitorizează și 

revizuiește periodic aceste politici și 

proceduri pentru a le evalua eficacitatea 

și a decide dacă este necesară 

actualizarea lor și 

 (j) partea terță poate demonstra că 

dispune de metodologii adecvate, de 

mecanisme de protecție operațională și de 

procese interne care îi permit să evalueze 

conformitatea cu criteriile pentru 

activități economice durabile din punctul 

de vedere al mediului.  

 2. O parte terță autorizată respectă în 

permanență condițiile de autorizare 

menționate la alineatul (1). O terță parte 

autorizată în conformitate cu alineatul (1) 

anunță ESMA fără întârziere cu privire la 

orice schimbări semnificative ale 

informațiilor prevăzute la alineatul 

respectiv sau cu privire la orice alte 

schimbări despre care s-ar putea 

considera, în mod rezonabil, că afectează 

evaluarea ESMA. 

 3. ESMA percepe părții terțe menționate 

la alineatul (1) taxe pentru a acoperi 

cheltuielile necesare legate de evaluarea 

cererilor de autorizare și de monitorizarea 

ulterioară a respectării condițiilor de 

autorizare prevăzute la alineatul (1). 

 4. Autorizarea unei părți terțe în temeiul 

prezentului articol este valabilă pentru 

întregul teritoriu al Uniunii.  

 5. ESMA retrage autorizația în cazul în 

care: 

 (a) partea terță renunță în mod explicit la 

autorizație; 

 (b) partea terță a obținut autorizația prin 

declarații false sau prin orice alte 

mijloace neregulamentare; sau 

 (c) ESMA consideră că partea terță nu 

mai îndeplinește condițiile prevăzute la 

alineatul (1).  
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 6. ESMA elaborează proiecte de 

standarde tehnice de reglementare în care 

precizează informațiile care trebuie 

furnizate în cererea de autorizare a unei 

părți terțe în conformitate cu alineatul (1). 

ESMA transmite aceste proiecte de 

standarde tehnice de reglementare 

Comisiei până la [în termen de 12 luni de 

la data intrării în vigoare a prezentului 

regulament]. 

 7. Comisia adoptă un regulament privind 

taxele. Regulamentul respectiv stabilește 

în special tipurile de taxe, premisele 

colectării taxelor, valoarea lor și 

modalitatea de plată. Cuantumul unei 

taxe percepute unei părți terțe acoperă 

toate costurile administrative și este 

proporțional cu cifra de afaceri a părții 

terțe.  

 8. Comisia este împuternicită să 

completeze prezentul regulament 

adoptând standardele tehnice de 

reglementare menționate la acest alineat 

în conformitate cu articolele 10-14 din 

Regulamentul (UE) nr. 

1095/2010. [1] Regulamentul (CE) nr. 

1126/2008 al Comisiei din 3 noiembrie 

2008 de adoptare a anumitor standarde 

internaționale de contabilitate în 

conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 

1606/2002 al Parlamentului European și 

al Consiliului (JO L 320, 29.11.2008, 

p. 1).[2] Directiva 2014/65/UE a 

Parlamentului European și a Consiliului 

din 15 mai 2014 privind piețele 

instrumentelor financiare și de modificare 

a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 

2011/61/UE (JO L 173, 12.6.2014, p. 349–

496). 

Or. en 

 


