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20.3.2019 A8-0175/96

Pozměňovací návrh 96
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos
za skupinu GUE/NGL

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

Návrh nařízení
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1 Článek 1

Předmět a oblast působnosti Předmět a oblast působnosti

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. 

2. Toto nařízení se vztahuje na: 2. Toto nařízení se vztahuje na:

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;

b) účastníky finančního trhu, kteří 
nabízejí finanční produkty jako 
environmentálně udržitelné investice nebo 
jako investice s podobnými vlastnostmi.

b) účastníky finančního trhu, kteří 
nabízejí finanční produkty jako 
environmentálně udržitelné investice nebo 
jako investice s podobnými vlastnostmi;
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 
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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 odstavci 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. 2e.
2b. Kritéria uvedená v čl. 1 odst. 1 
mohou být k účelům 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 
čl. 1 odst. 2 písm. a).

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/97

Pozměňovací návrh 97
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos, Anne-Marie Mineur
za skupinu GUE/NGL

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

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) „udržitelnou investicí“ se rozumí 
investice, kterou se financuje jedna nebo 
více ekonomických činností, které splňují 
environmentální a sociální cíle a cíle v 
oblasti správy; 

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/98

Pozměňovací návrh 98
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos
za skupinu GUE/NGL

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

Návrh nařízení
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a
Pro účely stanovení míry environmentální 
udržitelnosti investice je ekonomická 
činnost považována za ekonomickou 
činnost se značným negativním dopadem 
na životní prostředí, pokud tato činnost 
splňuje některé z následujících kritérií:
a) ekonomická činnost vážně 
poškozuje některý z environmentálních 
cílů stanovených v článku 5 v souladu 
s článkem 12;
b) ekonomická činnost splňuje 
technická screeningová kritéria pro 
činnosti, které jsou vážné škodlivé, pokud  
Komise tato technická screeningová 
kritéria stanovila v souladu s 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. 3.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/99

Pozměňovací návrh 99
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou
za skupinu GUE/NGL

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

Návrh nařízení
Článek 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6 Článek 6

Významný přínos ke zmírňování změny 
klimatu

Významný přínos ke zmírňování změny 
klimatu

1. Za ekonomickou činnost, která 
významně přispívá ke zmírňování změny 
klimatu, se považuje taková činnost, která 
významně přispívá ke stabilizaci 
koncentrací skleníkových plynů 
v atmosféře na úrovni, která zamezuje 
nebezpečným důsledkům působení lidstva 
na klimatický systém tím, že zabraňuje 
emisím skleníkových plynů, snižuje tyto 
emise nebo zvyšuje pohlcování 
skleníkových plynů některým z 
následujících způsobů, mj. i inovací 
procesů nebo výrobků:

1. Za ekonomickou činnost, která 
významně přispívá ke zmírňování změny 
klimatu, se považuje taková činnost, která 
významně přispívá ke stabilizaci 
koncentrací skleníkových plynů 
v atmosféře na úrovni, která zamezuje 
nebezpečným důsledkům působení lidstva 
na klimatický systém tím, že zabraňuje 
emisím skleníkových plynů, snižuje tyto 
emise nebo zvyšuje pohlcování 
skleníkových plynů některým z 
následujících způsobů, mj. i inovací 
procesů nebo výrobků:

a) výrobou, skladováním nebo 
používáním energie z obnovitelných zdrojů 
nebo energie klimaticky neutrální (včetně 
uhlíkově neutrální energie), a to 
i prostřednictvím využívání inovativních 
technologií, jež mají potenciál pro budoucí 
významné úspory, nebo prostřednictvím 
nezbytného posilování rozvodných sítí;

a) výrobou, skladováním, distribucí 
nebo používáním energie z obnovitelných 
zdrojů v souladu se směrnicí o 
obnovitelných zdrojích energie, a to 
i prostřednictvím využívání inovativních 
technologií, jež mají potenciál pro budoucí 
významné úspory, nebo prostřednictvím 
nezbytného posilování rozvodných sítí;

b) zvyšováním energetické účinnosti; b) zvyšováním úspor energie a 
účinnosti ve všech odvětvích, s výjimkou 
výroby energie za využití pevných 
fosilních paliv, a ve všech fázích 
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energetického řetězce za účelem snížení 
primární a konečné spotřeby energie. 

c) zvyšováním čisté nebo klimaticky 
neutrální mobility; 

c) zvyšováním čisté nebo klimaticky 
neutrální mobility;

d) přechodem na používání 
obnovitelných materiálů;

d) přechodem na používání nebo 
zvýšením používání environmentálně 
udržitelných obnovitelných materiálů na 
základě posouzení celého životního cyklu 
a nahrazení zejména fosilních materiálů, 
což v nejbližší době přinese úspory emisí 
skleníkových plynů;

f) postupným odstraňováním 
antropogenních emisí skleníkových plynů, 
včetně emisí z fosilních paliv;

f) postupným odstraňováním 
antropogenních emisí skleníkových plynů;

fa) zvýšením odstraňování CO2 
z atmosféry a jeho ukládání do přírodních 
ekosystémů, například prostřednictvím 
zalesňování, obnovy lesů a 
regenerativního zemědělství;

h) výrobou čistých a účinných 
pohonných hmot z obnovitelných zdrojů 
nebo z uhlíkově neutrálních zdrojů.

h) výrobou čistých a účinných 
pohonných hmot z obnovitelných zdrojů 
nebo z uhlíkově neutrálních zdrojů.

2. Komise přijme v souladu s článkem 
16 akty v přenesené pravomoci:

2. Komise přijme v souladu s článkem 
16 akty v přenesené pravomoci:

a) k doplnění odstavce 1 s cílem 
stanovit technická screeningová kritéria, 
aby bylo možno určit, za jakých podmínek 
je konkrétní ekonomická činnost 
považována pro účely tohoto nařízení za 
činnost, která významně přispívá ke 
zmírňování změny klimatu;

a) k doplnění odstavce 1 s cílem 
stanovit technická screeningová kritéria 
založená na ukazatelích, aby bylo možno 
určit, za jakých podmínek je konkrétní 
ekonomická činnost považována pro účely 
tohoto nařízení za činnost, která významně 
přispívá ke zmírňování změny klimatu; 
tato technická screeningová kritéria 
obsahují prahové hodnoty pro zmírňující 
opatření v souladu s cílem omezit globální 
oteplování výrazně pod 2°C a pokračovat 
v úsilí o jeho omezení na 1,5°C ve 
srovnání s úrovní před průmyslovou 
revolucí, jak je stanoveno v Pařížské 
dohodě;

b) k doplnění článku 12 s cílem 
stanovit technická screeningová kritéria 
pro každý příslušný environmentální cíl, 
aby bylo možno určit, zda je ekonomická 
činnost, pro kterou jsou podle písmene a) 

b) k doplnění článku 12 s cílem 
stanovit technická screeningová kritéria 
založená na ukazatelích pro každý 
příslušný environmentální cíl, aby bylo 
možno určit, zda je ekonomická činnost, 
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tohoto odstavce stanovena screeningová 
kritéria, považována pro účely tohoto 
nařízení za činnost, která vážně poškozuje 
jeden nebo více uvedených cílů.

pro kterou jsou podle písmene a) tohoto 
odstavce stanovena screeningová kritéria 
založená na ukazatelích, považována pro 
účely tohoto nařízení za činnost, která 
vážně poškozuje jeden nebo více 
uvedených cílů.

3. Komise stanoví technická 
screeningová kritéria podle odstavce 2 
v jediném aktu v přenesené pravomoci, 
přičemž vezme v úvahu požadavky 
stanovené v článku 14.

3. Komise stanoví technická 
screeningová kritéria založená na 
ukazatelích podle odstavce 2 v jediném 
aktu v přenesené pravomoci, přičemž 
vezme v úvahu požadavky stanovené v 
článku 14.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/100

Pozměňovací návrh 100
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos, Anne-Marie Mineur
za skupinu GUE/NGL

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

Návrh nařízení
Článek 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11a
1. Má se za to, že ekonomická činnost 
má významný přínos pro sociální cíle, 
pokud je prováděna některým z 
následujících způsobů:
a) podpora spravedlivého přístupu k 
cenově dostupným, bezpečným, 
dostatečným a výživným potravinám nebo 
zajišťování potravinové bezpečnosti;
b) podpora spravedlivého přístupu ke 
zdravotnickým službám a všeobecné 
zdravotní péči;
c) zajištění rovného přístupu ke 
vzdělání a odborné přípravě;
d) zajištění rovného přístupu 
k sociální ochraně;
e) podpora rovného přístupu 
k přiměřenému a cenově dostupnému 
bydlení;
f) podpora rovného přístupu 
k nezbytným základním službám, včetně 
vody, hygienického zařízení, energií, 
dopravy, finančních služeb a digitálních 
komunikací;
g) podpora rozvoje organizací 
sociálního hospodářství a sociálních 
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podniků.
2. Komise přijme v souladu s 
článkem 16 akt v přenesené pravomoci:
a) k doplnění odstavce 1 s cílem 
stanovit technická screeningová kritéria 
založená na ukazatelích, aby bylo možno 
určit, za jakých podmínek je konkrétní 
ekonomická činnost považována pro účely 
tohoto nařízení za činnost, která 
významně přispívá k plnění sociálních 
cílů; 
b) k doplnění článku 12 s cílem 
stanovit technická screeningová kritéria 
založená na ukazatelích pro každý 
příslušný sociální nebo environmentální 
cíl, aby bylo možno určit, zda je 
ekonomická činnost, pro kterou jsou 
podle písmene a) tohoto odstavce 
stanovena screeningová kritéria, 
považována pro účely tohoto nařízení za 
činnost, která vážně poškozuje jeden nebo 
více ze sociálních nebo 
environmentálních cílů.
3. Komise stanoví technická 
screeningová kritéria založená na 
ukazatelích podle odstavce 2 společně 
v jediném aktu v přenesené pravomoci, 
přičemž vezme v úvahu požadavky 
stanovené v článku 14.
4. Komise přijme akt v přenesené 
pravomoci uvedený v odstavci 2 do 1. 
července 2022 s cílem zajistit jeho vstup 
v platnost dne 31. prosince 2022.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/101

Pozměňovací návrh 101
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos
za skupinu GUE/NGL

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

Návrh nařízení
Článek 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12 Článek 12

Vážné poškozování environmentálních cílů Vážné poškozování environmentálních cílů

Pro účely čl. 3 písm. b) se za vážně 
poškozující ekonomickou činnost považuje 
činnost, která poškozuje:

1. Pro účely čl. 3 písm. b) a článku 3a 
se s přihlédnutím k celému životnímu 
cyklu za vážně poškozující ekonomickou 
činnost považuje činnost, která poškozuje:

a)  zmírňování změny klimatu, pokud 
tato činnost vede ke značným emisím 
skleníkových plynů;

a) zmírňování změny klimatu, pokud 
tato činnost vede ke značným emisím 
skleníkových plynů;

b) přizpůsobení se změně klimatu, 
pokud tato činnost vede k nárůstu 
negativních dopadů stávajícího 
a očekávaného klimatu pro přírodní a 
zastavěné prostředí, v němž tato činnost 
probíhá, a nad jeho rámec;

b) přizpůsobení se změně klimatu, 
pokud tato činnost vede k nárůstu 
negativních dopadů stávajícího 
a očekávaného klimatu pro přírodní a 
zastavěné prostředí, v němž tato činnost 
probíhá, a nad jeho rámec;

c)  udržitelné využívání a ochranu 
vodních a mořských zdrojů, pokud tato 
činnost v závažné míře poškozuje dobrý 
stav vod v EU, včetně vod sladkých, 
brakických a pobřežních, nebo dobrý stav 
prostředí mořských vod Unie;

c) udržitelné využívání a ochranu 
vodních a mořských zdrojů, pokud tato 
činnost v závažné míře poškozuje dobrý 
stav vod v EU, včetně vod sladkých, 
brakických a pobřežních, nebo dobrý stav 
prostředí mořských vod Unie v souladu se 
směrnicí 2000/60/ES, kterou se stanoví 
rámec pro činnost Společenství v oblasti 
vodní politiky;

d) oběhové hospodářství d) oběhové hospodářství 
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a předcházení vzniku odpadu a recyklaci, 
pokud tato činnost vede k významné 
nehospodárnosti v používání materiálů 
v jedné nebo více fázích životního cyklu 
výrobků, mimo jiné i z 
hlediska trvanlivosti, opravitelnosti, 
opětovné použitelnosti či recyklovatelnosti 
výrobků, nebo pokud tato činnost vede 
k výraznému zvýšení výroby, spalování 
nebo odstraňování odpadů;

a předcházení vzniku odpadu a recyklaci, 
pokud tato činnost vede k významné 
nehospodárnosti v používání materiálů a 
zdrojů, jako je energie z neobnovitelných 
zdrojů, suroviny, voda a půda, přímo nebo 
nepřímo v různých fázích životního cyklu 
výrobků, a to včetně neefektivnosti prvků 
určených k omezení životnosti výrobků a 
mimo jiné i z hlediska trvanlivosti, 
opravitelnosti, opětovné použitelnosti či 
recyklovatelnosti výrobků, nebo pokud tato 
činnost vede k výraznému zvýšení výroby, 
spalování nebo odstraňování odpadů; 

e) prevenci a omezování znečištění, 
pokud tato činnost vede k významnému 
zvýšení emisí znečišťujících látek 
do ovzduší, vody a půdy ve srovnání se 
situací před zahájením této činnosti;

e) prevenci a omezování znečištění, 
pokud tato činnost vede k významnému 
zvýšení emisí znečišťujících látek 
do ovzduší, vody a půdy ve srovnání se 
situací před zahájením této činnosti;

f) zdravé ekosystémy, pokud tato 
činnost v závažné míře poškozuje dobrý 
stav ekosystémů.

f) zdravé ekosystémy, pokud tato 
činnost v závažné míře poškozuje dobrý 
stav a odolnost ekosystémů, včetně 
biologické rozmanitosti a využívání půdy.

1a. Pro účely čl. 3 písm. b) a článku 
3a, s přihlédnutím k celému životnímu 
cyklu, se ekonomická činnost považuje za 
činnost vážně poškozující cíle uvedené v 
článku 5, pokud tato činnost vážně 
poškozuje zásady evropského pilíře 
sociálních práv.
2. Při posuzování ekonomické 
činnosti z hlediska kritérií a) až f) 
odstavce 1 tohoto článku je třeba vzít v 
potaz environmentální dopady samotné 
ekonomické činnosti, jakož i výrobků 
a služeb poskytovaných v rámci této 
ekonomické činnosti v průběhu celého 
jejich životního cyklu a případně i v celém 
jejich hodnotovém řetězci.
3. Komise přijme v souladu s 
článkem 16 a s požadavky stanovenými v 
článku 14 akty v přenesené pravomoci, v 
nichž stanoví technická screeningová 
kritéria založená na ukazatelích a na 
zásadě předběžné opatrnosti, aby bylo 
možno určit, zda je ekonomická činnost 
pro účely článku 3a a čl. 12 odst. 1 písm. 
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a) až f) považována za činnost se značným 
negativním dopadem na životní prostředí.
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