
AM\1180347HU.docx PE635.500v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

21.3.2019 A8-0175/89

Módosítás 89
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
az S&D képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0175/2019
Bas Eickhout
A fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozása
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) „kibocsátó”: a 2003/71/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv1a 2. 
cikke (1) bekezdésének h) pontjában és az 
(EU) 2017/1129 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet1b 2. cikkének h) 
pontjában meghatározott jegyzet 
kibocsátó;
_________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 
2003/71/EK irányelve (2003. november 4.) 
az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor 
vagy piaci bevezetésekor közzéteendő 
tájékoztatóról és a 2001/34/EK irányelv 
módosításáról (HL L 345., 2003.12.31., 
64. o.).
1b Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2017/1129 rendelete (2017. június 
14.) az értékpapírokra vonatkozó 
nyilvános ajánlattételkor vagy 
értékpapíroknak a szabályozott piacra 
történő bevezetésekor közzéteendő 
tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 168., 
2017.6.30., 12. o.).

Or. en
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

21.3.2019 A8-0175/90

Módosítás 90
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
az S&D képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0175/2019
Bas Eickhout
A fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozása
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. cikk
Jelentős hozzájárulás a szociális 

célkitűzésekhez
(1) Egy gazdasági tevékenység a következő 
eszközök valamelyikén keresztül jelentős 
mértékben hozzájárul a szociális 
célkitűzésekhez:
a) a megfizethető, biztonságos, elégséges 
és tápláló élelmiszerekhez való egyenlő 
hozzáférés vagy az élelmezésbiztonság 
biztosítása vagy mindkettő;
b) az egészségügyi szolgáltatásokhoz és az 
egyetemes betegbiztosításhoz való egyenlő 
hozzáférés előmozdítása;
c) az oktatáshoz és képzéshez való egyenlő 
hozzáférés előmozdítása;
d) a szociális védelemhez való egyenlő 
hozzáférés előmozdítása;
e) a megfelelő és megfizethető 
lakhatáshoz való egyenlő hozzáférés 
előmozdítása;
f) az alapvető szolgáltatásokhoz, többek 
között a vízellátáshoz, a 
szennyvízelvezetéshez, a közlekedéshez, a 
pénzügyi szolgáltatásokhoz és a digitális 
távközléshez való egyenlő hozzáférés 
előmozdítása;
g) a szociális gazdaság szervezeteinek és a 



AM\1180347HU.docx PE635.500v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

szociális vállalkozások fejlődésének 
támogatása.
(2) A Bizottság a 16. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad 
el a következő célokból:
a) e cikk (1) bekezdésének kiegészítése 
azon mutatókon alapuló szakmai 
átvilágítási kritériumok megállapítása 
céljából, amelyek meghatározzák, hogy 
milyen feltételek alapján lehet egy 
gazdasági tevékenységet úgy tekinteni, 
hogy e rendelet alkalmazásában jelentős 
mértékben hozzájárul a szociális 
célkitűzésekhez;
b) a 12. cikk kiegészítése az egyes releváns 
szociális vagy környezetvédelmi 
célkitűzésekre vonatkozóan azon 
mutatókon alapuló szakmai átvilágítási 
kritériumok megállapítása céljából, 
amelyek alapján meghatározható, hogy 
egy olyan gazdasági tevékenység, amely 
vonatkozásában megállapításra kerültek 
az e bekezdés a) pontja szerinti szakmai 
átvilágítási kritériumok, e rendelet 
alkalmazásában súlyosan sért-e legalább 
egy szociális vagy környezetvédelmi 
célkitűzést.
(3) A Bizottság a szakmai átvilágítási 
kritériumokat az e cikk (2) bekezdésében 
említett mutatók alapján egyetlen 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusban 
állapítja meg a 14. cikkben megállapított 
követelmények figyelembevételével.
(4) A (2) bekezdésben említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust a 
Bizottság 2022. július 1-jéig fogadja el 
azzal a céllal, hogy 2022. december 31-től 
biztosítsa annak gyakorlati alkalmazását.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/91

Módosítás 91
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
az S&D képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0175/2019
Bas Eickhout
A fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozása
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 3. cikk b) pontja alkalmazásában egy 
gazdasági tevékenység – figyelembe véve 
annak teljes életciklusát – súlyosan sérti 
az 5. cikkben hivatkozott célkitűzéseket, 
amennyiben e tevékenység jelentős 
mértékben hátrányos a szociális jogok 
európai pillérében foglalt elvekre nézve.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/92

Módosítás 92
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
az S&D képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0175/2019
Bas Eickhout
A fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozása
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogad el a 16. cikknek és a 14. 
cikkben foglalt követelményeknek 
megfelelően e rendelet kiegészítésére azon 
mutatókon alapuló szakmai átvilágítási 
kritériumok és elővigyázatossági elv 
megállapítása céljából, amelyek alapján 
meghatározható, hogy egy gazdasági 
tevékenység az e cikk (1) bekezdésének 
a)–f) pontja alkalmazásában jelentős 
negatív környezeti hatásokkal járó 
tevékenységnek minősül-e.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/93

Módosítás 93
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
az S&D képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0175/2019
Bas Eickhout
A fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozása
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 3. cikk c) pontjában említett alapvető 
biztosítékokat a gazdasági tevékenységet 
folytató vállalkozás által annak biztosítása 
érdekében bevezetett eljárások jelentik, 
hogy betartsa a Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezet alapvető munkahelyi jogokról és 
elvekről szóló nyilatkozatában megjelölt 
nyolc alapegyezményben rögzített elveket 
és jogokat, mégpedig a következőket: a 
kényszermunkával szembeni védelem 
joga, az egyesülés szabadsága, a 
munkavállalók szervezkedési joga, a 
kollektív tárgyalásokhoz való jog, a férfi 
és a női munkaerőnek egyenlő értékű 
munka esetén járó egyenlő díjazáshoz 
való joga, az esélyegyenlőséghez és 
egyenlő bánásmódhoz való jog a 
foglalkoztatás és munkavégzés 
tekintetében, illetve a gyermekmunkával 
szembeni védelem joga.

A 3. cikk c) pontjában említett alapvető 
biztosítékokat a gazdasági tevékenységet 
folytató vállalkozás által annak biztosítása 
érdekében bevezetett eljárások jelentik, 
hogy betartsa az OECD multinacionális 
vállalkozásokra vonatkozó irányelveit és 
az üzleti vállalkozások emberi jogi 
felelősségére vonatkozó ENSZ-
irányelveket, beleértve a Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezet alapvető 
munkahelyi jogokról és elvekről szóló 
nyilatkozatában megjelölt nyolc 
alapegyezményben rögzített elveket és 
jogokat, valamint az Emberi Jogok 
Nemzetközi Törvényét;

(2) A 3. cikk c) pontjában hivatkozott 
alapvető biztosítékokat a gazdasági 
tevékenységet folytató vállalkozásnak az 
ENSZ üzleti vállalkozásokra és emberi 
jogokra vonatkozó irányelveivel és a 
felelős üzleti magatartáshoz szükséges 
kellő gondosságra vonatkozó OECD-
útmutatás (2018) szerinti kellő gondosság 
keretében a legjobb erőfeszítés mellett kell 
bevezetnie. Ebben az összefüggésben a 
kellő gondosság azt az eljárást vagy 
eljárássorozatot jelenti, amelyet a 
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vállalkozások annak megállapítása, 
megakadályozása, mérséklése és 
figyelembevétele érdekében végeznek el, 
hogy a vállalkozás gazdasági 
tevékenységével, ellátási láncával és üzleti 
kapcsolataival összefüggésben hogyan 
kezelik az emberi jogokat – köztük a 
munkavállalók emberi jogait – érő 
lehetséges és tényleges negatív hatásokat;.
(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
útján kiegészítse ezt a cikket azon 
kritériumok meghatározásával, 
amelyekkel megállapítható, hogy 
teljesítik-e ennek a cikknek a 
követelményeit. A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus kidolgozásakor a 
Bizottság figyelembe veszi az (1) és (2) 
bekezdésben hivatkozott elveket. A 
Bizottság 2020. december 31-ig elfogadja 
ezt a felhatalmazáson alapuló jogi aktust.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/94

Módosítás 94
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
az S&D képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0175/2019
Bas Eickhout
A fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozása
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) célszerű-e kiterjeszteni e rendelet 
hatókörét oly módon, hogy az egyéb 
fenntarthatósági célkitűzéseket, különösen 
a szociális célkitűzéseket is érintse;

c) e rendelet hatókörének oly módon 
történő kiterjesztésére vonatkozó lépések 
és adott esetben jogalkotási javaslat, hogy 
az egyéb fenntarthatósági célkitűzéseket, 
különösen a szociális célkitűzéseket is 
érintse, beleértve a vállalati társadalmi 
felelősségvállalással és a szociális 
gazdasággal kapcsolatos kritériumokat és 
mutatókat.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/95

Módosítás 95
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
az S&D képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0175/2019
Bas Eickhout
A fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozása
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) ... [e rendelet hatálybalépésétől 
számított 6 hónap]-ig a Bizottság jelentést 
terjeszt elő olyan tervről, amely 
meghatározza, hogy hogyan kell 
elkészíteni az olyan szociális 
célkitűzésekre vonatkozó értékelést, mint 
az egyenlőség elleni küzdelemhez, a 
társadalmi kohézió, a társadalmi 
integráció és a munkaügyi kapcsolatok 
előmozdításához, valamint a 
humántökébe vagy a gazdaságilag vagy 
társadalmilag hátrányos helyzetű 
közösségekbe történő befektetésekhez 
történő hozzájárulás.

Or. en


