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21.3.2019 A8-0175/79

Pozměňovací návrh 79
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
za skupinu S&D

Zpráva A8-0175/2019
Bas Eickhout
Zřízení rámce pro usnadnění udržitelného investování
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Ustanovení čl. 3 odst. 3 Smlouvy 
o Evropské unii si klade za cíl vytvořit 
vnitřní trh, který usiluje o udržitelný rozvoj 
Evropy, založený mimo jiné na vyváženém 
hospodářském růstu a vysokém stupni 
ochrany a zlepšování kvality životního 
prostředí.

(1) Ustanovení čl. 3 odst. 3 Smlouvy 
o Evropské unii si klade za cíl vytvořit 
vnitřní trh, který usiluje o udržitelný rozvoj 
Evropy, založený mimo jiné na vyváženém 
hospodářském růstu, sociálním pokroku 
a vysokém stupni ochrany a zlepšování 
kvality životního prostředí.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/80

Pozměňovací návrh 80
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
za skupinu S&D

Zpráva A8-0175/2019
Bas Eickhout
Zřízení rámce pro usnadnění udržitelného investování
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) V březnu 2018 Komise zveřejnila 
svůj akční plán „Financování udržitelného 
růstu“25  na vytvoření ambiciózní 
a komplexní strategie pro udržitelné 
financování. Jedním z cílů stanovených 
v tomto akčním plánu je přesměrování 
kapitálových toků směrem k udržitelným 
investicím za účelem dosažení udržitelného 
a inkluzivního růstu. Zavedení jednotného 
klasifikačního systému pro udržitelné 
činnosti je nejdůležitějším 
a nejnaléhavějším opatřením, s nímž akční 
plán počítá. V akčním plánu se uznává, že 
se přesouvání kapitálových toků k 
udržitelnějším činnostem musí opírat o 
společné chápání toho, co znamená pojem 
„udržitelný“. V první fázi by měly pomoci 
jasné pokyny ohledně činností 
považovaných za činnosti, které přispívají 
k environmentálním cílům, informovat 
investory o investicích, které finančně 
podporují environmentálně udržitelné 
ekonomické činnosti. V pozdější fázi 
mohou být vypracovány další pokyny 
ohledně činností, které přispívají k jiným 
cílům v oblasti udržitelnosti, včetně 
sociálních cílů.

(6) V březnu 2018 Komise zveřejnila 
svůj akční plán „Financování udržitelného 
růstu“25  na vytvoření ambiciózní 
a komplexní strategie pro udržitelné 
financování. Jedním z cílů stanovených 
v tomto akčním plánu je přesměrování 
kapitálových toků směrem k udržitelným 
investicím za účelem dosažení udržitelného 
a inkluzivního růstu. Zavedení jednotného 
klasifikačního systému a ukazatelů pro 
stanovení míry udržitelnosti činností je 
nejdůležitějším a nejnaléhavějším 
opatřením, s nímž akční plán počítá. V 
akčním plánu se uznává, že se přesouvání 
kapitálových toků k udržitelnějším 
činnostem musí opírat o společné, ucelené 
chápání dopadu ekonomických činností a 
investic na udržitelnost životního prostředí 
a účinné využívání zdrojů. V první fázi by 
měly pomoci jasné pokyny ohledně 
činností považovaných za činnosti, které 
přispívají k environmentálním cílům, 
informovat investory o investicích, které 
finančně podporují ekonomické činnosti 
podle jejich míry udržitelnosti. S ohledem 
na cíle udržitelného rozvoje OSN a závěry 
Evropské rady ze dne 20. června 2017 by 
měly být vypracovány ještě další pokyny 
ohledně činností, které přispívají k jiným 
cílům v oblasti udržitelnosti, včetně 
sociálních a správních cílů, čímž by se 
dosáhlo úplného, soudržného, 
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komplexního, integrovaného a účinného 
provedení Agendy 2030.

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

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/81

Pozměňovací návrh 81
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
za skupinu S&D

Zpráva A8-0175/2019
Bas Eickhout
Zřízení rámce pro usnadnění udržitelného investování
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) V listopadu roku 2017 Evropský 
parlament, Rada a Komise vyhlásily a 
podepsaly evropský pilíř sociálních práv 
pro Evropu, která čelí nezaměstnanosti, 
chudobě a diskriminaci, přičemž 
poskytuje rovné příležitosti mladým lidem 
a zranitelným osobám. Komplexní a 
důkladné provádění tohoto pilíře lze 
usnadnit tím, že finanční toky budou v 
souladu s touto cestou. V této souvislosti 
by hospodářské činnosti, které podporují 
spravedlivý přístup k základním službám, 
jako jsou potraviny, zdraví, vzdělávání a 
odborné vzdělávání, sociální ochrana, 
bydlení, klíčové základní služby i podpora 
sociálního hospodářství a sociálních 
podniků, měly být považovány za 
příspěvky společnosti k zastřešujícím 
sociálním cílům EU zakotveným ve 
Smlouvách a zejména k cílům v oblasti 
snižování chudoby a nerovnosti, a proto 
by měly využívat harmonizovaný rámec 
EU k určování toho, za jakých podmínek 
by určitá hospodářská činnost měla být 
považována za výrazně přínosnou pro 
sociální cíle. 

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/82

Pozměňovací návrh 82
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
za skupinu S&D

Zpráva A8-0175/2019
Bas Eickhout
Zřízení rámce pro usnadnění udržitelného investování
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Aby se zabránilo poškozování 
zájmů spotřebitelů, měli by správci fondů 
a institucionální investoři nabízející 
finanční produkty jako environmentálně 
udržitelné zveřejňovat, jak a do jaké míry 
byla při určování environmentální 
udržitelnosti investic použita kritéria pro 
environmentálně udržitelné ekonomické 
činnosti. Zveřejněné informace by měly 
pomoci investorům pochopit, jaký je 
procentní podíl investic do 
environmentálně udržitelných 
ekonomických činností v porovnání se 
všemi ekonomickými činnostmi, a tudíž do 
jaké míry jsou investice environmentálně 
udržitelné. Komise by měla upřesnit, jaké 
informace mají být pro tento účel 
zveřejňovány. Uvedené informace by měly 
umožnit příslušným vnitrostátním orgánům 
snadno ověřit splnění povinnosti zveřejnění 
a vynucovat tuto povinnost v souladu 
s platnými vnitrostátními právními 
předpisy.

(16) Aby byli informováni drobní 
(retailoví) investoři a aby se zajistila 
ochrana spotřebitelů, měli by správci 
fondů a institucionální investoři nabízející 
finanční produkty jako environmentálně 
udržitelné zveřejňovat míru 
environmentální udržitelnosti investic a 
jejich dopad na životní prostředí. 
Zveřejněné informace by měly pomoci 
investorům pochopit kritéria a ukazatele 
používané pro určení environmentálního 
dopadu a míry, do jaké jsou investice 
environmentálně udržitelné. Komise by 
měla upřesnit, jaké informace mají být pro 
tento účel zveřejňovány v auditovaných 
výročních zprávách a zprávách o 
hospodaření, včetně četnosti, formátu a 
příjemců těchto informací, jako součást 
integrovaného výkaznictví. Tyto informace 
by měly umožnit příslušným vnitrostátním 
orgánům, a případně evropským orgánům 
dohledu snadno ověřit splnění povinnosti 
zveřejnění a vynucovat tuto povinnost 
v souladu s platnými vnitrostátními 
právními předpisy a unijním právem. 
Požadavky na zveřejnění by měly vycházet 
z činnosti globální iniciativy pro podávání 
zpráv („Global Reporting Initiative“) a ze 
zásad odpovědného investování OSN. 
Komise by měla zajistit, aby veškeré nové 
požadavky na zveřejňování doplňovaly ty, 
které již vyžadují stávající právní předpisy, 
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a nevedly ke zbytečnému zdvojování 
vykazování.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/83

Pozměňovací návrh 83
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
za skupinu S&D

Zpráva A8-0175/2019
Bas Eickhout
Zřízení rámce pro usnadnění udržitelného investování
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) S ohledem na společný závazek 
Evropského parlamentu, Rady a Komise 
plnit zásady zakotvené v evropském pilíři 
sociálních práv ve prospěch udržitelného 
růstu podporujícího začlenění a uznání 
významu mezinárodních minimálních 
lidských a pracovních práv a norem by měl 
být soulad s minimálními zárukami 
podmínkou pro to, aby mohly být 
ekonomické činnosti považovány za 
environmentálně udržitelné. Z tohoto 
důvodu by měly být ekonomické činnosti 
považovány za environmentálně udržitelné, 
pokud je při jejich provádění dodržována 
Deklarace Mezinárodní organizace práce 
(MOP) o základních principech a právech 
v práci a osm základních úmluv MOP. 
Základní úmluvy MOP definují lidská 
a pracovní práva, která by podniky měly 
dodržovat. Některé z těchto mezinárodních 
norem jsou rovněž zakotveny v Listině 
základních práv Evropské unie, zejména 
zákaz otroctví a nucených prací a zásada 
nediskriminace. Těmito minimálními 
zárukami není dotčeno uplatňování 
případných přísnějších požadavků 
na životní prostředí, zdraví a bezpečnost 
i sociální udržitelnost stanovených 
v právních předpisech Unie.

(21) S ohledem na společný závazek 
Evropského parlamentu, Rady a Komise 
plnit zásady zakotvené v evropském pilíři 
sociálních práv ve prospěch udržitelného 
růstu podporujícího začlenění a uznání 
významu mezinárodních minimálních 
lidských a pracovních práv a norem by měl 
být soulad s minimálními zárukami 
podmínkou pro to, aby mohly být 
ekonomické činnosti považovány za 
environmentálně udržitelné. Z tohoto 
důvodu by měly být ekonomické činnosti 
považovány za environmentálně udržitelné, 
pokud je při jejich provádění dodržována 
Deklarace Mezinárodní organizace práce 
(MOP) o základních principech a právech 
v práci a osm základních úmluv MOP, 
jakož i Mezinárodní listina lidských práv, 
Listina základní práv Evropské unie, 
obecné zásady OSN v oblasti podnikání a 
lidských práv a pokyny OECD pro 
nadnárodní společnosti a zásady 
odpovědného investování OSN. Investoři 
by rovněž měli vzít v úvahu pokyny OECD 
pro náležitou péči pro odpovědné 
obchodní chování (2018). Náležitá péče v 
tomto kontextu znamená postupy, které 
podniky provádějí s cílem identifikovat 
rizika týkající se udržitelnosti, jak jsou 
definována v [PO: Vložte odkaz na 
nařízení o zveřejňování informací ohledně 
udržitelných investic a rizik týkajících se 
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udržitelnosti a jeho přílohu I], předcházet 
těmto rizikům a zmírňovat je a 
zohledňovat je. Základní úmluvy MOP 
definují lidská a pracovní práva, která by 
podniky měly dodržovat. Některé z těchto 
mezinárodních norem jsou rovněž 
zakotveny v Listině základních práv 
Evropské unie, zejména zákaz otroctví 
a nucených prací a zásada nediskriminace. 
Těmito minimálními zárukami není 
dotčeno uplatňování případných přísnějších 
požadavků na životní prostředí, zdraví 
a bezpečnost i sociální udržitelnost 
stanovených v právních předpisech Unie.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/84

Pozměňovací návrh 84
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
za skupinu S&D

Zpráva A8-0175/2019
Bas Eickhout
Zřízení rámce pro usnadnění udržitelného investování
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Za účelem upřesnění požadavků 
stanovených v tomto nařízení, a zejména za 
účelem stanovení a aktualizace dostatečně 
podrobných a kalibrovaných technických 
screeningových kritérií pro různé 
ekonomické činnosti z hlediska toho, co 
představuje významný přínos a vážnou 
škodu pro environmentální cíle, by měla 
být na Komisi přenesena pravomoc 
přijímat akty v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie, 
pokud jde o informace požadované 
ke splnění povinnosti zveřejňování, která je 
stanovena v čl. 4 odst. 3, a technická 
screeningová kritéria uvedená v čl. 6 
odst. 2, čl. 7 odst. 2, čl. 8 odst. 2, čl. 9 
odst. 2, čl. 10 odst. 2 a čl. 11 odst. 2. Je 
obzvláště důležité, aby Komise v rámci 
přípravné činnosti vedla odpovídající 
konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby 
tyto konzultace probíhaly v souladu se 
zásadami stanovenými 
v interinstitucionální dohodě o zdokonalení 
tvorby právních předpisů ze dne 
13. dubna 2016. Aby se zajistila rovná 
účast na vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci, měly by Evropský parlament a 
Rada obdržet všechny dokumenty současně 
s odborníky z členských států a odborníci 
Evropského parlamentu a Rady by měli mít 
systematicky přístup na zasedání 
odborných skupin Komise, které se 

(33) Za účelem upřesnění požadavků 
stanovených v tomto nařízení, a zejména za 
účelem stanovení a aktualizace dostatečně 
podrobných a kalibrovaných technických 
screeningových kritérií a ukazatelů pro 
různé ekonomické činnosti z hlediska toho, 
co představuje významný přínos a vážnou 
škodu pro environmentální cíle, by měla 
být na Komisi přenesena pravomoc 
přijímat akty v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie, 
pokud jde o informace požadované 
ke splnění povinnosti zveřejňování, která je 
stanovena v čl. 4 odst. 3, a technická 
screeningová kritéria uvedená v čl. 6 
odst. 2, čl. 7 odst. 2, čl. 8 odst. 2, čl. 9 
odst. 2, čl. 10 odst. 2, čl. 11 odst. 2 a čl. 12 
odst. 2, jakož i specifikace minimálních 
záruk stanovené v čl. 13 odst. 3. Je 
obzvláště důležité, aby Komise v rámci 
přípravné činnosti vedla odpovídající 
veřejné konzultace, a to i na odborné 
úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v 
souladu se zásadami stanovenými v 
interinstitucionální dohodě o zdokonalení 
tvorby právních předpisů ze dne 
13. dubna 2016. Aby se zajistila rovná 
účast na vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci, měly by Evropský parlament a 
Rada obdržet všechny dokumenty současně 
s odborníky z členských států a odborníci 
Evropského parlamentu a Rady by měli mít 
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přípravou aktů v přenesené pravomoci 
zabývají.

systematicky přístup na zasedání 
odborných skupin Komise, které se 
přípravou aktů v přenesené pravomoci 
zabývají.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/85

Pozměňovací návrh 85
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
za skupinu S&D

Zpráva A8-0175/2019
Bas Eickhout
Zřízení rámce pro usnadnění udržitelného investování
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení stanoví kritéria pro 
určení toho, zda je ekonomická činnost 
environmentálně udržitelná, aby bylo 
možné stanovit míru environmentální 
udržitelnosti investice.

1. Toto nařízení stanoví kritéria pro 
určení míry dopadu ekonomické činnosti 
na životní prostředí a její environmentální 
udržitelnosti, aby bylo možné stanovit 
míru environmentální udržitelnosti 
investice.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/86

Pozměňovací návrh 86
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
za skupinu S&D

Zpráva A8-0175/2019
Bas Eickhout
Zřízení rámce pro usnadnění udržitelného investování
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) opatření přijatá členskými státy 
nebo Unií, kterými se stanovují požadavky 
na aktéry na trhu v souvislosti s finančními 
produkty nebo podnikovými dluhopisy, 
které jsou na trh uváděny jako 
environmentálně udržitelné;

a) opatření přijatá členskými státy 
nebo Unií, kterými se stanovují požadavky 
týkající se udržitelnosti na příslušné aktéry 
na trhu v souvislosti s finančními produkty 
nebo podnikovými dluhopisy;

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/87

Pozměňovací návrh 87
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
za skupinu S&D

Zpráva A8-0175/2019
Bas Eickhout
Zřízení rámce pro usnadnění udržitelného investování
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) účastníky finančního trhu, kteří 
nabízejí jiné finanční produkty, s 
výjimkou případů, kdy:
i. poskytnou ke spokojenosti příslušných 
orgánů vysvětlení opírající se o přiměřené 
důkazy, že ekonomické činnosti 
financované jejich finančními produkty 
nemají významný dopad na udržitelnost 
podle technických screeningových kritérií 
uvedených v článcích 3 a 3a, přičemž v 
takovém případě se nepoužijí ustanovení 
kapitol II a III. Tyto informace poskytnou 
ve svém prospektu, nebo
ii) účastník finančního trhu ve svém 
prospektu uvede, že daný finanční 
produkt nesleduje cíle udržitelnosti a že u 
něj hrozí zvýšené riziko podpory 
ekonomických činností, které se podle 
tohoto nařízení nepovažují za udržitelné.
2a. Kritéria uvedená v čl. 1 odst. 1 se 
uplatňují přiměřeným způsobem, s cílem 
zamezit nadměrné administrativní zátěži a 
zohlednit povahu, velikost a složitost 
účastníka finančního trhu a úvěrových 
institucí prostřednictvím zjednodušených 
ustanovení pro malé a nepříliš složité 
subjekty v souladu s ustanoveními čl. 4 
odst. 2d.
2b. Kritéria uvedená v prvním odstavci 
tohoto článku mohou být k účelům 
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uvedeným v tomto odstavci použita 
poskytovateli finančních služeb, na které 
se nevztahuje čl. 1 odst. 2, nebo ve vztahu 
k jiným finančním nástrojům než jsou ty, 
které jsou uvedeny v článku 2, na základě 
dobrovolnosti,
2c. Komise přijme akt v přenesené 
pravomoci, kterým blíže určí, které 
informace musí účastníci finančního trhu 
předkládat příslušným orgánům pro účely 
odst. 2 písm. a).
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21.3.2019 A8-0175/88

Pozměňovací návrh 88
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
za skupinu S&D

Zpráva A8-0175/2019
Bas Eickhout
Zřízení rámce pro usnadnění udržitelného investování
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) „účastníky finančního trhu“ se 
rozumí účastníci finančního trhu, jak jsou 
vymezeni v čl. 2 písm. a) [návrhu Komise 
na nařízení o zveřejňování informací 
ohledně udržitelných investic a rizik 
týkajících se udržitelnosti a o změně 
směrnice (EU) 2016/2341];

b) „účastníky finančního trhu“ se 
rozumí kterýkoli z následujících subjektů, 
jak jsou vymezeny v čl. 2 písm. a) [návrhu 
Komise na nařízení o zveřejňování 
informací ohledně udržitelných investic 
a rizik týkajících se udržitelnosti a o změně 
směrnice (EU) 2016/2341], včetně:
i) pojišťoven, a to i těch, které poskytují 
pojistné produkty s investiční složkou, 
správců alternativních investičních fondů, 
investičních podniků, které poskytují 
správu portfolia, IZPP nebo poskytovatelů 
penzijního produktu;
ii) správců kvalifikovaného fondu 
rizikového kapitálu registrovaných v 
souladu s článkem 14 nařízení (EU) č. 
345/2013;
iii) správců kvalifikovaného fondu 
sociálního podnikání registrovaných v 
souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 
346/2013;
iv) správcovských společností SKIPCP;
v) úvěrových institucí ve smyslu 
ustanovení čl. 4 odst. 1 bodu 1 nařízení 
(EU) č. 575/2013 definovaných v [OP: 
vložte odkaz na příslušný článek] nařízení 
(EU) č. 575/2013;
vi) emitentů emisí podle směrnice o 
prospektu 2003/71/ES a nařízení o 
prospektu (EU) 2017/1129, na které se 
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nevztahují body i) až v);
ba) pojišťoven, kterými se rozumí 
pojišťovny, jež jsou povoleny v souladu s 
článkem 18 směrnice 2009/138/ES nebo 
které jsou vymezeny v čl. 13 odst. 1 
směrnice 2009/138/ES, pokud poskytují 
pojistné krytí podniku;
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