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21.3.2019 A8-0175/79

Predlog spremembe 79
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
v imenu skupine S&D

Poročilo A8-0175/2019
Bas Eickhout
Vzpostavitev okvira za spodbujanje trajnostnih naložb
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Cilj člena 3(3) Pogodbe o Evropski 
uniji je vzpostavitev notranjega trga, ki 
deluje za trajnostni razvoj Evrope in med 
drugim temelji na uravnoteženi 
gospodarski rasti ter visoki ravni varstva in 
izboljšanju kakovosti okolja.

(1) Cilj člena 3(3) Pogodbe o Evropski 
uniji je vzpostavitev notranjega trga, ki 
deluje za trajnostni razvoj Evrope in med 
drugim temelji na uravnoteženi 
gospodarski rasti, družbenem napredku ter 
visoki ravni varstva in izboljšanju 
kakovosti okolja.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/80

Predlog spremembe 80
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
v imenu skupine S&D

Poročilo A8-0175/2019
Bas Eickhout
Vzpostavitev okvira za spodbujanje trajnostnih naložb
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Komisija je marca 2018 objavila 
svoj akcijski načrt „Financiranje trajnostne 
rasti“25 o vzpostavitvi ambiciozne in 
celovite strategije za financiranje trajnostne 
rasti. Eden od ciljev, navedenih v 
akcijskem načrtu, je namenjen preusmeritvi 
kapitalskih tokov v trajnostne naložbe, da 
bi dosegli trajnostno in vključujočo rast. 
Vzpostavitev enotnega sistema 
klasifikacije trajnostnih dejavnosti je 
najpomembnejši in najnujnejši ukrep, 
predviden v akcijskem načrtu. Akcijski 
načrt priznava, da mora premik kapitalskih 
tokov k bolj trajnostnim dejavnostim 
temeljiti na skupnem razumevanju, kaj 
pomeni „trajnostna naravnanost“. Kot 
prvi korak bi morala jasna navodila glede 
dejavnosti, ki prispevajo k okoljskim 
ciljem, prispevati k obveščanju vlagateljev 
o naložbah, ki financirajo okoljsko 
trajnostne gospodarske dejavnosti. 
Dodatne smernice o dejavnostih, ki 
prispevajo k drugim ciljem glede trajnosti, 
vključno s socialnimi cilji, se lahko 
pripravijo pozneje.

(6) Komisija je marca 2018 objavila 
svoj akcijski načrt „Financiranje trajnostne 
rasti“25 o vzpostavitvi ambiciozne in 
celovite strategije za financiranje trajnostne 
rasti. Eden od ciljev, navedenih v 
akcijskem načrtu, je namenjen preusmeritvi 
kapitalskih tokov v trajnostne naložbe, da 
bi dosegli trajnostno in vključujočo rast. 
Vzpostavitev enotnega sistema 
klasifikacije in kazalnikov za ugotavljanje 
stopnje trajnosti dejavnosti je 
najpomembnejši in najnujnejši ukrep, 
predviden v akcijskem načrtu. Akcijski 
načrt priznava, da mora premik kapitalskih 
tokov k bolj trajnostnim dejavnostim 
temeljiti na skupnem, celostnem 
razumevanju, kakšen je vpliv gospodarskih 
dejavnosti in naložb na okoljsko trajnost 
in učinkovito rabo virov. Kot prvi korak bi 
morala jasna navodila glede dejavnosti, ki 
prispevajo k okoljskim ciljem, prispevati k 
obveščanju vlagateljev o naložbah, ki 
financirajo gospodarske dejavnosti glede 
na njihovo stopnjo trajnosti. Ob 
priznavanju ciljev OZN na področju 
trajnostnega razvoja in sklepov 
Evropskega sveta z dne 20. junija 2017 bi 
bilo treba pripraviti tudi dodatne smernice 
o dejavnostih, ki prispevajo k drugim 
ciljem glede trajnosti, vključno s 
socialnimi cilji in cilji glede upravljanja, s 
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čimer bi celovito, dosledno, obsežno, 
integrirano in učinkovito izvajali Agendo 
2030.

_________________ _________________
25 COM(2018) 97. 25 COM(2018) 97.
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21.3.2019 A8-0175/81

Predlog spremembe 81
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
v imenu skupine S&D

Poročilo A8-0175/2019
Bas Eickhout
Vzpostavitev okvira za spodbujanje trajnostnih naložb
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Evropski parlament, Svet in 
Komisija so novembra 2017 razglasili in 
podpisali evropski steber socialnih pravic 
za Evropo, ki odpravlja brezposelnost, 
revščino in diskriminacijo ter mladim in 
ranljivim zagotavlja enake možnosti. 
Celovito in poglobljeno izvajanje stebra se 
lahko olajša z uskladitvijo finančnih tokov 
s takšno usmeritvijo. V zvezi s tem bi bilo 
treba gospodarske dejavnosti, ki 
spodbujajo pravičen dostop do osnovnih 
storitev, kot so hrana, zdravje, 
izobraževanje in usposabljanje, socialna 
zaščita, stanovanja, najpomembnejše 
osnovne storitve ter spodbujanje 
socialnega gospodarstva in socialnih 
podjetij, obravnavati kot družbene 
prispevke k splošnim socialnim ciljem EU, 
določenih v Pogodbah, in zlasti ciljem 
zmanjšanja revščine in neenakosti, ter bi 
morali zato imeti koristi od usklajenega 
okvira v EU, ki bi določil, pod katerimi 
pogoji se šteje, da določena gospodarska 
dejavnost znatno prispeva k socialnim 
ciljem.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/82

Predlog spremembe 82
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
v imenu skupine S&D

Poročilo A8-0175/2019
Bas Eickhout
Vzpostavitev okvira za spodbujanje trajnostnih naložb
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Da bi preprečili poseganje v 
interese potrošnikov, morajo upravitelji 
skladov in institucionalni vlagatelji, ki 
ponujajo finančne produkte kot okoljsko 
trajnostne, razkriti, kako in v kakšnem 
obsegu se merila za okoljsko trajnostne 
gospodarske dejavnosti uporabljajo za 
določitev okoljske trajnosti naložb. 
Razkrite informacije bi morale vlagateljem 
omogočiti razumevanje deleža naložb, ki 
financirajo okoljsko trajnostne 
gospodarske dejavnosti, kot odstotka vseh 
gospodarskih dejavnosti in s tem stopnjo 
okoljske trajnosti naložbe. Komisija bi 
morala opredeliti informacije, ki jih je 
treba razkriti za te namene. Te informacije 
bi morale pristojnim nacionalnim organom 
omogočati, da brez težav preverijo 
izpolnjevanje obveznosti razkritja in da te 
obveznosti izvajajo v skladu z veljavno 
nacionalno zakonodajo.

(16) Da bi bili mali vlagatelji obveščeni 
in potrošniki zaščiteni, bi morali 
upravitelji skladov in institucionalni 
vlagatelji, ki ponujajo finančne produkte 
kot okoljsko trajnostne, razkriti stopnjo 
okoljske trajnosti naložb in njihov vpliv 
na okolje. Razkrite informacije bi morale 
vlagateljem omogočiti razumevanje meril 
in kazalnikov, uporabljenih za opredelitev 
vpliva na okolje in stopnje okoljske 
trajnosti naložbe. Komisija bi morala 
opredeliti informacije, ki jih je treba za te 
namene razkriti v revidiranih letnih 
poročilih in poročilih o upravljanju, pa 
tudi pogostost in obliko razkritja ter 
prejemnike razkritih informacij v okviru 
celovitega poročanja. Te informacije bi 
morale pristojnim nacionalnim organom in 
po potrebni evropskim nadzornim 
organom omogočati, da brez težav 
preverijo izpolnjevanje obveznosti razkritja 
in da te obveznosti izvajajo v skladu z 
veljavno nacionalno zakonodajo in 
zakonodajo Unije. Zahteve glede razkritja 
bi morale temeljiti na delu pobude za 
globalno poročanje in načelih OZN za 
odgovorne naložbe. Komisija bi morala 
zagotoviti, da vse nove zahteve glede 
razkritja dopolnjujejo obstoječe zahteve 
na podlagi veljavne zakonodaje in da ne 
povzročijo nepotrebnega podvajanja 
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poročanja.
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21.3.2019 A8-0175/83

Predlog spremembe 83
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
v imenu skupine S&D

Poročilo A8-0175/2019
Bas Eickhout
Vzpostavitev okvira za spodbujanje trajnostnih naložb
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Ob sklicevanju na skupne zaveze 
Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije 
k upoštevanju načel, zapisanih v 
evropskem stebru socialnih pravic v 
podporo trajnostni in vključujoči rasti, ter 
ob priznavanju pomena mednarodnih 
minimalnih standardov ter človekovih 
pravic in pravic delavcev, bi moralo 
izpolnjevanje minimalnih zaščitnih 
ukrepov predstavljati pogoj za gospodarske 
dejavnosti, da se štejejo kot okoljsko 
trajnostne. Zato se gospodarske dejavnosti 
štejejo kot okoljsko trajnostne le, če se 
izvajajo ob upoštevanju Deklaracije 
Mednarodne organizacije dela (MOD) o 
temeljnih pravicah in načelih pri delu ter 
osmih temeljnih konvenciji MOD. 
Temeljne konvencije MOD opredeljujejo 
človekove pravice in pravice delavcev, ki 
jih morajo spoštovati podjetja. Več teh 
mednarodnih standardov je prav tako 
zapisanih v Listini Evropske unije o 
temeljnih pravicah, zlasti prepoved 
suženjstva in prisilnega dela ter načelo 
nediskriminacije. Ti minimalni zaščitni 
ukrepi ne posegajo v uporabo strožjih 
zahtev glede okolja, zdravja in varnosti ter 
socialne trajnosti, določenih v pravu Unije, 
kadar je ustrezno.

(21) Ob sklicevanju na skupne zaveze 
Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije 
k upoštevanju načel, zapisanih v 
evropskem stebru socialnih pravic v 
podporo trajnostni in vključujoči rasti, ter 
ob priznavanju pomena mednarodnih 
minimalnih standardov ter človekovih 
pravic in pravic delavcev, bi moralo 
izpolnjevanje minimalnih zaščitnih 
ukrepov predstavljati pogoj za gospodarske 
dejavnosti, da se štejejo kot okoljsko 
trajnostne. Zato bi se morale gospodarske 
dejavnosti šteti kot okoljsko trajnostne le, 
če se izvajajo ob upoštevanju Deklaracije 
Mednarodne organizacije dela (MOD) o 
temeljnih pravicah in načelih pri delu ter 
osmih temeljnih konvenciji MOD, pa tudi 
Mednarodne listine o človekovih 
pravicah, Listine EU o temeljnih 
pravicah, vodilnih načel OZN o 
podjetništvu in človekovih pravicah, 
smernic OECD za mednarodna podjetja 
in načel OZN za odgovorne naložbe. 
Vlagatelji bi morali upoštevati tudi 
smernice OECD o primerni skrbnosti za 
odgovorno ravnanje podjetij (2018). 
Primerna skrbnost v tem okviru pomeni 
postopke, ki jih podjetja izvajajo za 
opredelitev, preprečevanje, blaženje in 
upoštevanje tveganj glede trajnosti, 
opredeljenih v [Urad za publikacije: 
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vstaviti sklic na uredbo o razkrivanju 
informacij v zvezi s trajnostnimi 
naložbami in tveganji glede trajnosti ter 
Prilogo I k njej]. Temeljne konvencije 
MOD opredeljujejo človekove pravice in 
pravice delavcev, ki jih morajo spoštovati 
podjetja. Več teh mednarodnih standardov 
je prav tako zapisanih v Listini Evropske 
unije o temeljnih pravicah, zlasti prepoved 
suženjstva in prisilnega dela ter načelo 
nediskriminacije. Ti minimalni zaščitni 
ukrepi ne posegajo v uporabo strožjih 
zahtev glede okolja, zdravja in varnosti ter 
socialne trajnosti, določenih v pravu Unije, 
kadar je ustrezno.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/84

Predlog spremembe 84
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
v imenu skupine S&D

Poročilo A8-0175/2019
Bas Eickhout
Vzpostavitev okvira za spodbujanje trajnostnih naložb
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Predlog uredbe
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Za podrobno določitev zahtev iz te 
uredbe ter zlasti za določitev in 
posodabljanje razčlenjenih in natančno 
kalibriranih tehničnih meril za pregled za 
različne gospodarske dejavnosti glede tega, 
kaj predstavlja bistven prispevek in znatno 
škodo za okoljske cilje, je treba pooblastilo 
za sprejemanje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije prenesti na Komisijo v zvezi s 
podatki, potrebnimi za izpolnjevanje 
obveznosti razkritja iz člena 4(3), in 
tehničnimi merili za pregled iz člena 6(2), 
člena 7(2), člena 8(2), člena 9(2), 
člena 10(2) in člena 11(2). Zlasti je 
pomembno, da se Komisija pri svojem 
pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, 
vključno na ravni strokovnjakov, in da se 
ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, 
določenimi v Medinstitucionalnem 
sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z 
dne 13. aprila 2016. Da bi zlasti zagotovili 
enakopravno sodelovanje pri pripravi 
delegiranih aktov, bi morala Evropski 
parlament in Svet vse dokumente prejeti 
istočasno s strokovnjaki iz držav članic, 
njuni strokovnjaki pa bi se morali 
sistematično udeleževati sestankov 
strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo 
pripravo delegiranih aktov.

(33) Za podrobno določitev zahtev iz te 
uredbe ter zlasti za določitev in 
posodabljanje razčlenjenih in natančno 
kalibriranih tehničnih meril za pregled in 
kazalnikov za različne gospodarske 
dejavnosti glede tega, kaj predstavlja 
bistven prispevek in kaj znatno škodo za 
okoljske cilje, je treba v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije na Komisijo prenesti pooblastilo za 
sprejemanje aktov v zvezi s podatki, 
potrebnimi za izpolnjevanje obveznosti 
razkritja iz člena 4(3), in tehničnimi merili 
za pregled iz člena 6(2), člena 7(2), 
člena 8(2), člena 9(2), člena 10(2), 
člena 11(2), členov 11a(2) in 12(2), pa tudi 
v zvezi s specifikacijami za minimalne 
zaščitne ukrepe iz člena 13(3). Zlasti je 
pomembno, da se Komisija pri svojem 
pripravljalnem delu ustrezno javno 
posvetuje, vključno na ravni 
strokovnjakov, in da se ta posvetovanja 
izvedejo v skladu z načeli, določenimi v 
Medinstitucionalnem sporazumu o boljši 
pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 
Da bi zlasti zagotovili enakopravno 
sodelovanje pri pripravi delegiranih aktov, 
bi morala Evropski parlament in Svet vse 
dokumente prejeti istočasno s strokovnjaki 
iz držav članic, njuni strokovnjaki pa bi se 
morali sistematično udeleževati sestankov 
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strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo 
pripravo delegiranih aktov.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/85

Predlog spremembe 85
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
v imenu skupine S&D

Poročilo A8-0175/2019
Bas Eickhout
Vzpostavitev okvira za spodbujanje trajnostnih naložb
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta uredba vzpostavlja merila za 
določanje, ali je gospodarska dejavnost 
okoljsko trajna, za namene določitve 
stopnje okoljske trajnosti naložbe.

1. Ta uredba vzpostavlja merila za 
določanje, kolikšen okoljski vpliv ima 
gospodarska dejavnost in koliko je 
trajnostna, za namene določitve stopnje 
okoljske trajnosti naložbe.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/86

Predlog spremembe 86
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
v imenu skupine S&D

Poročilo A8-0175/2019
Bas Eickhout
Vzpostavitev okvira za spodbujanje trajnostnih naložb
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) ukrepe, ki jih sprejmejo države 
članice ali Unija, o določitvi zahtev za 
akterje na trgu v zvezi s finančnimi 
produkti ali podjetniškimi obveznicami, ki 
se tržijo kot okoljsko trajnostne;

(a) ukrepe, ki jih države članice ali 
Unija sprejmejo za določitev zahtev 
trajnosti za zadevne akterje na trgu v zvezi 
s finančnimi produkti ali podjetniškimi 
obveznicami;

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/87

Predlog spremembe 87
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
v imenu skupine S&D

Poročilo A8-0175/2019
Bas Eickhout
Vzpostavitev okvira za spodbujanje trajnostnih naložb
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) udeležence na finančnem trgu, ki 
ponujajo druge finančne produkte, razen 
ko:
i. zagotovijo pojasnila, skupaj z ustreznimi 
dokazili v skladu s pričakovanji ustreznih 
pristojnih organov, da glede na tehnična 
merila za pregled iz členov 3 in 3a 
gospodarske dejavnosti, ki se financirajo z 
njegovimi finančnimi produkti, nimajo 
pomembnega  vpliva na vzdržnost; v tem 
primeru se določbe poglavij II in III ne 
uporabljajo; te informacije zagotovijo v 
svojem prospektu ali
ii. udeleženec na finančnem trgu v svojem 
prospektu izjavi, da zadevni finančni 
produkt ne zasleduje ciljev glede trajnosti 
in da za produkt obstaja večje tveganje, da 
podpira gospodarske dejavnosti, ki v 
skladu s to uredbo niso trajnostne.
2a. Merila iz člena 1(1) se uporabljajo 
sorazmerno, tako da se prepreči pretirano 
upravno breme, ter ob upoštevanju 
narave, obsega in kompleksnosti 
udeležencev na finančnem trgu in 
kreditnih institucij v obliki 
poenostavljenih določb za male in 
nekompleksne subjekte v skladu z 
določbami člena 4(2d).
2b. Merila iz odstavka 1 tega člena se 
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lahko uporabljajo za namene, navedene v 
tem odstavku, za podjetja, ki niso zajeta v 
členu 1(2) ali za druge finančne 
instrumente, ki niso opredeljeni v členu 2, 
na prostovoljni osnovi.
2c. Komisija sprejme delegirani akt za 
namen določitve informacij, ki jih morajo 
udeleženci na finančnem trgu predložiti 
ustreznim pristojnim organom za namene 
točke (a) odstavka 2.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/88

Predlog spremembe 88
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
v imenu skupine S&D

Poročilo A8-0175/2019
Bas Eickhout
Vzpostavitev okvira za spodbujanje trajnostnih naložb
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) „udeleženci na finančnem trgu“ 
pomenijo udeležence na finančnem trgu, 
kakor je opredeljeno v členu 2(a) [predloga 
Komisije za Uredbo o razkrivanju 
informacij v zvezi s trajnostnimi naložbami 
in tveganji glede trajnosti ter o spremembi 
Direktive (EU) 2016/2341];

(b) „udeleženci na finančnem trgu“ 
pomenijo karkoli od naslednjega, kakor je 
opredeljeno v členu 2(a) [predloga 
Komisije za Uredbo o razkrivanju 
informacij v zvezi s trajnostnimi naložbami 
in tveganji glede trajnosti ter o spremembi 
Direktive (EU) 2016/2341], kar vključuje:
(i) zavarovalnico, tudi tisto, ki ponuja 
zavarovalne naložbene produkte, UAIS, 
investicijsko podjetje, ki upravlja portfelje, 
institucijo za poklicno pokojninsko 
zavarovanje ali ponudnika pokojninskega 
produkta;
(ii) upravitelja kvalificiranega sklada 
tveganega kapitala, registriranega v 
skladu s členom 14 Uredbe (EU) 
št. 345/2013;
(iii) upravitelja kvalificiranega sklada za 
socialno podjetništvo, registriranega v 
skladu s členom 15 Uredbe (EU) 
št. 346/2013;
(iv) družbo za upravljanje KNPVP;
(v) kreditno institucijo, kot je opredeljena 
v členu 4(1) Uredbe (EU) št. 575/2013, 
opredeljene v [Urad za publikacije: 
vstaviti sklic na ustrezni člen Uredbe (EU) 
št. 575/2013];
(vi) izdajatelja izdaj v skladu z Direktivo 
2003/71/ES o prospektu in Uredbo (EU) 
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2017/1129 o prospektu, ki niso zajeti s 
točkami od (i) do (v);
(ba) „zavarovalnica“ pomeni 
zavarovalnico, ki je pridobila dovoljenje v 
skladu s členom 18 
Direktive 2009/138/ES, ali zavarovalnico, 
kot je opredeljena v členu 13(1) Direktive 
2009/138/ES, kadar zagotavlja 
zavarovalno kritje podjetju;

Or. en


