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20.3.2019 A8-0175/96

Pozmeňujúci návrh 96
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Vytvorenie rámca na uľahčenie udržateľných investícií
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Návrh nariadenia
Článok 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 1 Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1. V tomto nariadení sa stanovujú 
kritériá na určenie toho, či je hospodárska 
činnosť environmentálne udržateľná, 
s cieľom stanoviť mieru environmentálnej 
udržateľnosti investície.

1. V tomto nariadení sa stanovujú 
kritériá na určenie miery 
environmentálneho vplyvu 
a udržateľnosti hospodárskej činnosti s 
cieľom stanoviť mieru environmentálnej 
udržateľnosti investície. 

2. Toto nariadenie sa uplatňuje na: 2. Toto nariadenie sa uplatňuje na:

a) opatrenia prijaté členskými štátmi 
alebo Úniou, ktorými sa stanovujú 
prípadné požiadavky na účastníkov trhu 
v súvislosti s finančnými produktmi alebo 
podnikovými dlhopismi, ktoré sa uvádzajú 
na trh ako environmentálne udržateľné;

a) opatrenia prijaté členskými štátmi 
alebo Úniou, ktorými sa stanovujú 
požiadavky na relevantných účastníkov 
trhu súvisiace s udržateľnosťou, pokiaľ 
ide o finančné produkty alebo podnikové 
dlhopisy;

b) účastníkov finančného trhu 
ponúkajúcich finančné produkty ako 
environmentálne udržateľné investície 
alebo ako investície majúce podobné 
vlastnosti.

b) účastníkov finančného trhu 
ponúkajúcich finančné produkty ako 
environmentálne udržateľné investície 
alebo ako investície majúce podobné 
vlastnosti.

ba) účastníkov finančného trhu 
ponúkajúcich iné finančné produkty, 
okrem prípadov, keď:
i) poskytujú vysvetlenia podložené 
primeranými dôkazmi k spokojnosti 
relevantných príslušných orgánov, že 
hospodárske činnosti financované ich 



AM\1180263SK.docx PE635.500v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

finančnými produktmi nemajú žiadny 
významný vplyv na udržateľnosť podľa 
technických kritérií preskúmania 
uvedených v článkoch 3 a 3a, pričom v 
takom prípade sa neuplatňujú 
ustanovenia kapitol II a III.  Tieto 
informácie uvádzajú vo svojom prospekte; 
alebo
ii) účastník finančného trhu vo 
svojom prospekte vyhlasuje, že daný 
finančný produkt nesleduje ciele 
udržateľnosti a že výrobok predstavuje 
zvýšené riziko podpory hospodárskych 
činností, ktoré sa podľa tohto nariadenia 
nepovažujú za udržateľné.
2a. Kritériá uvedené v odseku 1 sa 
uplatňujú primeraným spôsobom tak, aby 
sa predišlo nadmernej administratívnej 
záťaži, pričom sa zohľadňuje povaha, 
veľkosť a komplexnosť účastníka 
finančného trhu a úverových inštitúcií 
prostredníctvom zjednodušených 
ustanovení pre malé a menej komplexné 
subjekty v súlade s ustanoveniami článku 
4 ods. 2e.
2b. Kritériá uvedené v ods. 1 tohto 
článku môžu poskytovatelia finančných 
služieb používať na účely uvedené v tomto 
odseku, na ktoré sa nevzťahuje ods. 2 
tohto článku, alebo vo vzťahu k iným 
finančným nástrojom, než sú nástroje 
vymedzené v článku 2, a to na 
dobrovoľnom základe; 
2c. Komisia prijme delegovaný akt s 
cieľom určiť informácie, ktoré účastníci 
finančného trhu predložia relevantným 
príslušným orgánom na účely odseku 2 
písm. a) tohto článku.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/97

Pozmeňujúci návrh 97
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos, Anne-Marie Mineur
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Vytvorenie rámca na uľahčenie udržateľných investícií
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno –a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-a) „sociálne udržateľná investícia“ je 
investícia, ktorou sa financuje jedna alebo 
viaceré hospodárske činnosti, ktoré 
spĺňajú environmentálne a sociálne ciele 
a ciele riadenia (ESG); 

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/98

Pozmeňujúci návrh 98
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Vytvorenie rámca na uľahčenie udržateľných investícií
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Návrh nariadenia
Článok 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 3a
Na účely stanovenia miery 
environmentálnej udržateľnosti investície 
sa hospodárska činnosť považuje za 
hospodársku činnosť s výrazným 
negatívnym environmentálnym vplyvom, 
ak táto činnosť spĺňa niektoré z týchto 
kritérií:
a) hospodárska činnosť podstatne 
ohrozuje ktorýkoľvek z 
environmentálnych cieľov stanovených v 
článku 5 v súlade s článkom 12;
b) hospodárska činnosť spĺňa 
technické kritériá preskúmania výrazne 
škodlivých činností, ak Komisia 
špecifikovala tieto technické kritériá 
preskúmania v súlade s článkom 6 ods. 2, 
článkom 7 ods. 2, článkom 8 ods. 2, 
článkom 9 ods. 2, článkom 10 ods. 2, 
článkom 11 ods. 2 a článkom 12 ods. 3.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/99

Pozmeňujúci návrh 99
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Vytvorenie rámca na uľahčenie udržateľných investícií
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Návrh nariadenia
Článok 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 6 Článok 6

Podstatný prínos k zmierneniu zmeny 
klímy

Podstatný prínos k zmierneniu zmeny 
klímy

1. Hospodárska činnosť sa považuje 
za podstatne prispievajúcu k zmierneniu 
zmeny klímy, ak uvedená činnosť 
podstatne prispieva k stabilizácii 
koncentrácií skleníkových plynov 
v atmosfére na úrovni, ktorá bráni 
nebezpečnému antropogénnemu 
zasahovaniu do klimatického systému 
predchádzaním alebo znižovaním emisií 
skleníkových plynov alebo posilnením 
odstraňovania skleníkových plynov 
prostredníctvom ktoréhokoľvek 
z nasledujúcich prostriedkov, ako aj 
prostredníctvom inovácie procesu alebo 
inovácie výrobku:

1. Hospodárska činnosť sa považuje 
za podstatne prispievajúcu k zmierneniu 
zmeny klímy, ak uvedená činnosť 
podstatne prispieva k stabilizácii 
koncentrácií skleníkových plynov 
v atmosfére na úrovni, ktorá bráni 
nebezpečnému antropogénnemu 
zasahovaniu do klimatického systému 
predchádzaním alebo znižovaním emisií 
skleníkových plynov alebo posilnením 
odstraňovania skleníkových plynov 
prostredníctvom ktoréhokoľvek 
z nasledujúcich prostriedkov, ako aj 
prostredníctvom inovácie procesu alebo 
inovácie výrobku:

a) výroba, uchovávanie alebo 
využívanie energie z obnoviteľných 
zdrojov alebo klimaticky neutrálnej 
energie (vrátane uhlíkovo neutrálnej 
energie) vrátane využitia inovačnej 
technológie s potenciálom výrazných úspor 
v budúcnosti alebo nevyhnutného 
posilnenia sústavy;

a) výroba, uchovávanie, distribúcia 
alebo využívanie energie z obnoviteľných 
zdrojov v súlade so smernicou o 
obnoviteľných zdrojoch energie vrátane 
využívania inovačnej technológie 
s potenciálom výrazných úspor 
v budúcnosti alebo nevyhnutného 
posilnenia sústavy;

b) zlepšenie energetickej účinnosti; b) zlepšenie úspor energie a 
energetickej účinnosti vo všetkých 
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sektoroch okrem výroby energie pomocou 
pevných fosílnych palív a vo všetkých 
fázach energetického reťazca s cieľom 
znížiť primárnu a konečnú spotrebu 
energie; 

c) zvýšenie ekologickej alebo 
klimaticky neutrálnej mobility;

c) zvýšenie ekologickej alebo 
klimaticky neutrálnej mobility;

d) prechod na používanie 
obnoviteľných materiálov;

d) prechod na používanie 
environmentálne udržateľných 
obnoviteľných materiálov alebo zvýšenie 
miery tohto používania na základe 
posúdenia celého životného cyklu a 
nahradenia predovšetkým materiálov na 
báze fosílnych palív, čím sa v 
krátkodobom horizonte dosahujú úspory 
emisií skleníkových plynov;

f) postupné odstraňovanie 
antropogénnych emisií skleníkových 
plynov, aj z fosílnych palív;

f) postupné odstraňovanie 
antropogénnych emisií skleníkových 
plynov;

fa) zvýšenie odstraňovania CO2 z 
atmosféry a jeho skladovanie v prírodných 
ekosystémoch, napríklad prostredníctvom 
zalesňovania, obnovy lesov a 
obnoviteľného poľnohospodárstva;

h) výroba čistých a efektívnych palív 
z obnoviteľných alebo uhlíkovo 
neutrálnych zdrojov.

h) výroba čistých a efektívnych palív 
z obnoviteľných alebo uhlíkovo 
neutrálnych zdrojov.

2. Komisia v súlade s článkom 16 
prijme delegované akty týkajúce sa:

2. Komisia v súlade s článkom 16 
prijme delegované akty týkajúce sa:

a) doplnenia odseku 1, aby sa mohli 
stanoviť technické kritériá preskúmania na 
určenie podmienok, za ktorých sa určitá 
hospodárska činnosť na účely tohto 
nariadenia považuje za podstatne 
prispievajúcu k zmierneniu zmeny klímy;

a) doplnenia odseku 1, aby sa mohli 
stanoviť technické kritériá preskúmania na 
základe ukazovateľov na určenie 
podmienok, za ktorých sa určitá 
hospodárska činnosť na účely tohto 
nariadenia považuje za podstatne 
prispievajúcu k zmierneniu zmeny klímy. 
Tieto technické kritériá preskúmania 
zahŕňajú prahové hodnoty pre činnosti na 
zmierňovanie dôsledkov v súlade s cieľom 
obmedziť globálne otepľovanie na úroveň 
výrazne pod 2 °C a snahy o jeho 
obmedzenie na 1,5 °C v porovnaní s 
predindustriálnou úrovňou, ako je 
stanovené v Parížskej dohode;
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b) doplnenia článku 12, aby sa mohli 
stanoviť technické kritériá preskúmania, 
v prípade každého príslušného 
environmentálneho cieľa, na určenie toho, 
či hospodárska činnosť, v súvislosti 
s ktorou sú stanovené kritériá preskúmania 
podľa písmena a) tohto odseku, sa na účely 
tohto nariadenia považuje za spôsobujúcu 
výrazné ohrozenie jedného alebo viacerých 
uvedených cieľov.

b) doplnenia článku 12, aby sa mohli 
stanoviť technické kritériá preskúmania na 
základe ukazovateľov, v prípade každého 
príslušného environmentálneho cieľa, na 
určenie toho, či hospodárska činnosť, 
v súvislosti s ktorou sú stanovené kritériá 
preskúmania na základe ukazovateľov 
podľa písmena a) tohto odseku, sa na účely 
tohto nariadenia považuje za spôsobujúcu 
výrazné ohrozenie jedného alebo viacerých 
uvedených cieľov.

3. Komisia stanoví technické kritériá 
preskúmania uvedené v odseku 2 v rámci 
jedného delegovaného aktu, pričom 
zohľadní požiadavky stanovené 
v článku 14.

3. Komisia stanoví technické kritériá 
preskúmania na základe ukazovateľov 
uvedené v odseku 2 v rámci jedného 
delegovaného aktu, pričom zohľadní 
požiadavky stanovené v článku 14.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/100

Pozmeňujúci návrh 100
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos, Anne-Marie Mineur
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Vytvorenie rámca na uľahčenie udržateľných investícií
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Návrh nariadenia
Článok 11 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 11a
1. Hospodárska činnosť sa považuje 
za podstatne prispievajúcu k sociálnym 
cieľom prostredníctvom ktoréhokoľvek 
z týchto prostriedkov:
a) podpora spravodlivého prístupu k 
cenovo dostupným, bezpečným, 
dostatočným a výživným potravinám 
a/alebo zabezpečovanie potravinovej 
bezpečnosti;
b) podpora spravodlivého prístupu 
k službám zdravotnej starostlivosti a 
všeobecne dostupnej zdravotnej 
starostlivosti;
c) podpora spravodlivého prístupu 
k vzdelávaniu a odbornej príprave;
d) podpora spravodlivého prístupu 
k sociálnej ochrane;
e) podpora spravodlivého prístupu 
k primeranému a cenovo dostupnému 
bývaniu;
f) podpora spravodlivého prístupu k 
ďalším základným službám vrátane vody, 
hygieny, energií, dopravy, finančných 
služieb a digitálnej komunikácie;
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g) podpora rozvoja organizácií 
sociálneho hospodárstva a sociálnych 
podnikov.
2. Komisia v súlade s článkom 16 
prijme delegovaný akt týkajúci sa:
a) doplnenia odseku 1, aby sa mohli 
stanoviť technické kritériá preskúmania 
na určenie podmienok, za ktorých sa 
určitá hospodárska činnosť na účely 
tohto nariadenia považuje za podstatne 
prispievajúcu k sociálnym cieľom; 
b) doplnenia článku 12, aby sa mohli 
stanoviť technické kritériá preskúmania 
na základe ukazovateľov, v prípade 
každého príslušného environmentálneho 
cieľa, na určenie toho, či hospodárska 
činnosť, v súvislosti s ktorou sú stanovené 
kritériá preskúmania podľa písmena a) 
tohto odseku, sa na účely tohto nariadenia 
považuje za spôsobujúcu výrazné 
ohrozenie jedného alebo viacerých 
uvedených cieľov.
3. Komisia stanoví technické kritériá 
preskúmania na základe ukazovateľov 
uvedené v odseku 2 v rámci jedného 
delegovaného aktu, pričom zohľadní 
požiadavky stanovené v článku 14.
4. Komisia prijme delegovaný akt 
uvedený v odseku 2 do 1. júla 2022 s 
cieľom zabezpečiť začatie jeho 
uplatňovania od 31. decembra 2022.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/101

Pozmeňujúci návrh 101
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Vytvorenie rámca na uľahčenie udržateľných investícií
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Návrh nariadenia
Článok 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 12 Článok 12

Výrazné ohrozenie environmentálnych 
cieľov

Výrazné ohrozenie environmentálnych 
cieľov

Na účely článku 3 písm. b) sa hospodárska 
činnosť považuje za výrazne ohrozujúcu:

1. Na účely článku 3 písm. b) a 
článku 3a sa hospodárska činnosť, so 
zreteľom na celý jej životný cyklus, 
považuje za výrazne ohrozujúcu:

a)  zmiernenie zmeny klímy, ak 
uvedená činnosť vedie k značným emisiám 
skleníkových plynov;

a) zmiernenie zmeny klímy, ak 
uvedená činnosť vedie k značným emisiám 
skleníkových plynov;

b) prispôsobenie sa zmene klímy, ak 
uvedená činnosť vedie k zvýšenému 
negatívneho účinku na súčasnú a 
očakávanú klímu, a to výrazne nad rámec 
prírodného a zastavaného prostredia, v 
rámci ktorého uvedená činnosť prebieha;

b) prispôsobenie sa zmene klímy, ak 
uvedená činnosť vedie k zvýšenému 
negatívneho účinku na súčasnú a 
očakávanú klímu, a to výrazne nad rámec 
prírodného a zastavaného prostredia, v 
rámci ktorého uvedená činnosť prebieha;

c)  udržateľné využívanie a ochranu 
vodných a morských zdrojov, ak uvedená 
činnosť v značnej miere poškodzuje dobrý 
stav vôd v Únii vrátane sladkých, 
brakických a pobrežných vôd alebo dobrý 
environmentálny stav morských vôd Únie;

c) udržateľné využívanie a ochranu 
vodných a morských zdrojov, ak uvedená 
činnosť v značnej miere poškodzuje dobrý 
stav vôd v Únii vrátane sladkých, 
brakických a pobrežných vôd alebo dobrý 
environmentálny stav morských vôd Únie v 
súlade so smernicou 2000/60/ES, ktorou 
sa stanovuje rámec pôsobnosti pre 
opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného 
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hospodárstva;

d) obehové hospodárstvo 
a predchádzanie vzniku odpadu 
a recykláciu, ak uvedená činnosť vedie 
k značnej neefektívnosti pri využívaní 
materiálov v jednej alebo vo viacerých 
fázach životného cyklu výrobkov, a to aj 
pokiaľ ide o trvácnosť, opraviteľnosť, 
modernizovateľnosť, opätovnú 
použiteľnosť alebo recyklovateľnosť 
výrobkov, alebo ak uvedená činnosť vedie 
k značnému nárastu tvorby, spaľovaniu 
alebo likvidácii odpadu;

d) obehové hospodárstvo a 
predchádzanie vzniku odpadu a recyklácia, 
ak táto činnosť vedie k značnej 
neefektívnosti v používaní materiálov a 
zdrojov, ako je napríklad neobnoviteľná 
energia, suroviny, voda a pôda, priamo 
alebo nepriamo, v rôznych fázach 
životného cyklu výrobkov vrátane 
neefektívnosti, ktorá sa týka prvkov 
určených na obmedzenie životnosti 
výrobkov, aj z hľadiska trvácnosti, 
opraviteľnosti, možnosti modernizácie, 
opätovného použitia alebo 
recyklovateľnosti výrobkov, alebo ak 
uvedená činnosť vedie k značnému nárastu 
tvorby, spaľovania alebo likvidácie 
odpadu; 

e) prevenciu a kontrolu znečisťovania 
životného prostredia, ak uvedená činnosť 
vedie k značnému nárastu emisií 
znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody 
a pôdy v porovnaní so situáciou pred 
začiatkom tejto činnosti;

e) prevenciu a kontrolu znečisťovania 
životného prostredia, ak uvedená činnosť 
vedie k značnému nárastu emisií 
znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody 
a pôdy v porovnaní so situáciou pred 
začiatkom tejto činnosti;

f) zdravých ekosystémov, ak uvedená 
činnosť v značnej miere poškodzuje dobrý 
stav ekosystémov.

f) zdravých ekosystémov, ak uvedená 
činnosť v značnej miere poškodzuje dobrý 
stav a odolnosť ekosystémov vrátane 
biodiverzity a využívania pôdy.

1a. Na účely článku 3 písm. b) a 
článku 3a sa hospodárska činnosť, s 
ohľadom na celý jej životný cyklus, 
považuje za výrazne ohrozujúcu ciele 
uvedené v článku 5, ak uvedená činnosť 
v značnej miere poškodzuje zásady 
tvoriace Európsky pilier sociálnych práv.
2. Pri posudzovaní hospodárskej 
činnosti podľa kritérií a) až f) sa 
zohľadňujú environmentálne vplyvy 
samotnej činnosti, ako aj vplyvy výrobkov 
a služieb poskytovaných touto činnosťou 
počas ich celého životného cyklu, a ak je 
to potrebné, v rámci celého hodnotového 
reťazca.
3. Komisia prijme delegované akty 
v súlade s článkom 16 a požiadavkami 
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stanovenými v článku 14 s cieľom 
stanoviť technické kritériá preskúmania 
na základe ukazovateľov a zásady 
predbežnej opatrnosti na určenie toho, či 
sa hospodárska činnosť na účely článku 
3a a odseku 1 písm. a) až f) tohto článku 
považuje za činnosť s výrazným 
negatívnym vplyvom na životné prostredie.
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