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20.3.2019 A8-0175/102

Pozměňovací návrh 102
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 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13 Článek 13

Minimální záruky uvedené v čl. 3 písm. c) 
jsou postupy uplatňované podnikem, který 
provádí ekonomickou činnost, které 
zajišťují, aby byly dodržovány zásady 
a práva stanovené v osmi základních 
úmluvách uvedených v Deklaraci 
Mezinárodní organizace práce 
o základních principech a právech 
v práci, tj.: právo nebýt podroben nucené 
práci, svoboda sdružování, právo 
organizovat se, právo kolektivně 
vyjednávat, stejné odměňování mužů a 
žen za práci stejné hodnoty, 
nediskriminace z hlediska příležitostí 
a rovného zacházení v zaměstnání 
a povolání, jakož i právo nebýt vystaven 
dětské práci.

1. Minimální záruky uvedené v čl. 3 
písm. c) jsou postupy uplatňované 
podnikem, který provádí ekonomickou 
činnost, které zajišťují, aby byly 
dodržovány zásady uvedené v příloze Ia.

1a. Podnik vyvíjející ekonomickou 
činnost vynakládá nejvyšší úsilí o 
uplatňování minimálních záruk.
1b. Minimální záruky musí být v 
souladu s obecnými zásadami OSN v 
oblasti podnikání a lidských práv a s 
pokyny OECD pro náležitou péči na 
podporu odpovědného chování podniků 
(2018) a musí odpovídat příloze Ia. 
Náležitou péčí se v tomto kontextu rozumí 
postup nebo soubor postupů, které 
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podniky používají k identifikaci, prevenci, 
zmírňování a zohledňování způsobů 
řešení potenciálních nebo skutečně 
nastalých negativních vlivů na lidská 
práva, včetně práv pracovníků, v kontextu 
ekonomické činnosti podniků, 
dodavatelských řetězců a obchodních 
vztahů.
1c. Komise je zmocněna k přijetí aktu 
v přenesené pravomoci, kterým tento 
článek doplní o kritéria pro určení, zda 
jsou splněny požadavky v něm stanovené. 
Při vypracovávání tohoto aktu v 
přenesené pravomoci Komise vezme v 
úvahu zásady uvedené v příloze Ia. 
Komise přijme tento akt v přenesené 
pravomoci do 31. prosince 2020.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/103

Pozměňovací návrh 103
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
Příloha I a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha Ia
1. Pro účely článku 13 se použije 
tento rámec:
a) zásady a práva stanovená v osmi 
základních úmluvách vymezených v 
Deklaraci Mezinárodní organizace práce 
o základních principech a právech v práci, 
zejména: právo nebýt podroben nucené 
práci, svoboda sdružování, právo 
organizovat se, právo kolektivně 
vyjednávat, stejné odměňování mužů a 
žen za práci stejné hodnoty, 
nediskriminace z hlediska příležitostí 
a rovného zacházení v zaměstnání 
a povolání, jakož i právo nebýt vystaven 
dětské práci.
b) Mezinárodní listina lidských práv;
c) Listina základních práv Evropské 
unie;
d) obecné zásady OSN v oblasti 
podnikání a lidských práv;
e) pokyny OECD pro nadnárodní 
podniky;
2. Pro účely článku 13 se ve 
vhodných případech použije tento rámec:
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a) zásady odpovědného investování 
OSN – rámec výkaznictví,
b) dobrovolné pokyny Organizace 
OSN pro výživu a zemědělství pro 
odpovědnou správu půdy, lesů a rybolovu 
v souvislosti se zajišťováním potravin v 
jednotlivých zemích,
c) Deklarace OSN o právech 
původního obyvatelstva, 
d) Úmluva OSN o ochraně světového 
kulturního a přírodního dědictví,
e) sendajský rámec OSN pro 
snižování rizika katastrof na období 2015–
2030,
f) Úmluva o biologické rozmanitosti,
g) pokyny OECD – odpovědné 
obchodní chování pro institucionální 
investory – hlavní zásady náležité péče 
podle směrnic OECD pro nadnárodní 
investory (2017).
3. Opatření uvedená v čl. 13. 
odst. 1b: 
-a) zajišťují, že identifikace a řízení 
rizik udržitelnosti jsou dostatečně 
začleňovány do rozhodování o investicích 
a vyžadují, aby investoři identifikovali 
faktory ESG, aby těmto faktorům 
předcházeli a aby je zmírňovali a 
zohledňovali.
a) zohledňují povahu a rozsah 
operací dotčeného podniku, dodavatelské 
řetězce a obchodní vztahy;
b) posuzují a řeší negativní dopady 
samotné ekonomické činnosti, jakož 
i výrobků a služeb poskytovaných v rámci 
této ekonomické činnosti, na lidská práva, 
zejména s ohledem na jejich výrobu, 
používání a skončení životnosti;
c) jsou v souladu se zásadou 
předběžné opatrnosti a odvíjejí se od rizik, 
což znamená, že úroveň uplatňované 
náležité péče by měla odpovídat závažnosti 
a pravděpodobnosti negativních dopadů; 
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je třeba zaměřit se nejprve na prevenci 
negativních dopadů, a není-li prevence 
možná, pak na zmírňování, zamezení 
opakování a případně nápravu dopadů;
d) jsou podporována příslušnými 
politikami a systémy řízení s cílem posílit 
systematický, proaktivní a reaktivní 
přístup k průběžné identifikaci a řízení 
dopadů na lidská práva;
e) vycházejí ze spolupráce se 
zúčastněnými stranami, mezi které patří 
pracovníci a další potenciálně ovlivnění 
jednotlivci nebo skupiny;
f) zajišťují poskytování relevantních 
informací investorům a dalším 
zúčastněným stranám, aby mohli 
posuzovat dodržování minimálních záruk.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/104

Pozměňovací návrh 104
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
Čl. 14 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Technická screeningová kritéria 
uvedená v odstavci 1 zajistí, aby činnosti 
spojené s výrobou elektřiny, které 
využívají pevná fosilní paliva, nebyly 
považovány za environmentálně 
udržitelné činnosti. Technická 
screeningová kritéria zajistí, aby 
ekonomické činnosti, které přispívají 
k uhlíkově intenzivním blokačním 
účinkům, nebyly považovány za udržitelné 
ekonomické činnosti.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/105

Pozměňovací návrh 105
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 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 17 Článek 17

Ustanovení o přezkumu Ustanovení o přezkumu

1. Do 31. prosince 2021 a poté každé 
tři roky Komise zveřejní zprávu o 
uplatňování tohoto nařízení. Tato zpráva 
zhodnotí:

1. Do 31. prosince 2021 a poté každé 
tři roky Komise zveřejní zprávu o 
uplatňování a dopadu tohoto nařízení. Tato 
zpráva zhodnotí:

a) pokrok, jehož bylo dosaženo při 
provádění tohoto nařízení s ohledem 
na vývoj technických screeningových 
kritérií pro environmentálně udržitelné 
ekonomické činnosti;

a) pokrok, jehož bylo dosaženo při 
provádění tohoto nařízení s ohledem 
na vývoj technických screeningových 
kritérií založených na ukazatelích pro 
environmentálně udržitelné ekonomické 
činnosti a ekonomické činnosti s 
potenciálně negativním vlivem na životní 
prostředí.

b) zda je případně potřeba revidovat 
kritéria stanovená v tomto nařízení pro 
posuzování environmentální udržitelnosti 
ekonomické činnosti;

b) zda je v zájmu usnadnění inovací a 
udržitelného přechodu případně potřeba 
revidovat kritéria stanovená v tomto 
nařízení pro posuzování environmentální 
udržitelnosti ekonomické činnosti nebo 
jejích negativních vlivů na životní 
prostředí a spolu s nimi seznam 
ukazatelů;

c) zda je vhodné rozšířit oblast 
působnosti tohoto nařízení na další cíle 
v oblasti udržitelnosti, zejména sociální 
cíle;

c) kroky nutné k tomu, aby se 
rozšířila oblast působnosti tohoto nařízení 
na další cíle v oblasti udržitelnosti, 
zejména sociální cíle, včetně kritérií a 
indikátorů týkajících se sociální 
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odpovědnosti podniků a sociální 
ekonomiky, a případně příslušný 
legislativní návrh;

ca) posouzení dopadu návrhů na 
změny směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2013/34/EU1a uvedených v článku 
17a;

d) použití definice environmentálně 
udržitelné investice v právních předpisech 
Unie a na úrovni členských států, včetně 
toho, zda je vhodné zavést mechanismus 
ověřování dodržování kritérií stanovených 
v tomto nařízení.

d) použití definice environmentálně 
udržitelné investice a investic, jež mají 
negativní dopad na životní prostředí, v 
právních předpisech Unie a na úrovni 
členských států, včetně toho, zda je vhodné 
přezkoumat nebo zavést další 
mechanismus ověřování dodržování kritérií 
založených na ukazatelích stanovených 
v tomto nařízení;
da) případnou nutnost více 
rozpracovat integrované požadavky na 
podávání zpráv uvedené v článku 17a 
(novém) v souvislosti se zveřejňováním 
nefinančních informací a informací o 
rozmanitosti některými velkými podniky a 
skupinami v souladu se směrnicí 
2013/34/EU;
db) účinnost taxonomie při směrování 
soukromých investic do udržitelných 
činností.
1a. Komise do 31. prosince 2021 a 
poté každé tři roky přezkoumá oblast 
působnosti tohoto nařízení, pokud vede k 
nadměrné administrativní zátěži nebo 
údaje nezbytné pro účastníky finančního 
trhu nejsou dostatečně k dispozici nebo 
nařízení nedostatečně účinně uvádí 
finanční toky v souladu s cíli EU v oblasti 
udržitelnosti.
1b. Šest měsíců po vstupu tohoto 
nařízení v platnost Komise předloží 
zprávu, která bude obsahovat plán, jak do 
hodnocení zahrnout sociální cíle, jako je 
přispívání k odstraňování nerovnosti, 
podpora sociální soudržnosti, sociální 
integrace a pracovněprávních vztahů, 
nebo investice do lidského kapitálu či 
ekonomicky nebo sociálně 
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znevýhodněných skupin. 

2. Zpráva je předkládána 
Evropskému parlamentu a Radě. Komise 
případně přednese další návrhy.

2. Zprávy jsou předkládány 
Evropskému parlamentu a Radě. Komise 
případně přednese další legislativní návrhy.

1a Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 
2013 o ročních účetních závěrkách, 
konsolidovaných účetních závěrkách a 
souvisejících zprávách některých forem 
podniků, o změně směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2006/43/ES a o 
zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 
83/349/EHS (Úř. věst. L 182, 29.6.2013, s. 
19).

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/106

Pozměňovací návrh 106
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 17 a (nový)
Směrnice 2013/34/EU
Články 19 a 20

Platné znění Pozměňovací návrh

Článek 17a
Změny směrnice 2013/34/EU
Směrnice 2013/34/EU se mění takto:
1) V čl. 19 odst. 2 písm. e) se bod ii) 
nahrazuje tímto:

ii) cenová rizika, úvěrová rizika a 
rizika související s likviditou a peněžními 
toky, kterým je podnik vystaven.

„ii) cenová rizika, úvěrová rizika a 
rizika související s likviditou, peněžními 
toky a faktory ESG, kterým je podnik 
vystaven;“;
2) V čl. 19 odst. 2 se doplňují nová 
písmena, která znějí:
„ea) výkonnost měřená vůči 
ukazatelům udržitelnosti relevantním ve 
vztahu k určitému podniku a odvětví a 
založeným na seznamu harmonizovaných 
ukazatelů udržitelnosti vypracovaném a 
aktualizovaném Komisí, v souladu s 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) .../... [Úř. věst.: Vložte odkaz na 
nařízení o zřízení rámce pro usnadnění 
udržitelného investování];
eb) emisí rámce 1, 2 a 3;
ec) výsledky činnosti podniků podle 
písm. g) s ohledem na cíle EU v oblasti 
klimatu nezbytné pro udržení zvýšení 
průměrné globální teploty výrazně pod 
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hranicí 2 °C a omezení tohoto nárůstu na 
1,5 °C oproti hodnotám před průmyslovou 
revolucí, jak je stanoveno v Pařížské 
dohodě;
ed) podílu obratu podniku, který 
pochází z ekonomických činností, které 
splňují technická screeningová kritéria 
uvedená v článku 3 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady [Úř. věst.: Vložte 
odkaz na nařízení o zřízení rámce pro 
usnadnění udržitelného investování];
ee) podílu obratu podniku, který 
pochází z ekonomických činností, které 
splňují technická screeningová kritéria 
uvedená v článku 3a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady [Úř. věst.: vložte na 
návrh nařízení Evropského parlamentu a 
Rady o zřízení rámce pro usnadnění 
udržitelného investování].“;
3) V čl. 20 odst. 1 se písmeno c) 
nahrazuje tímto:

c) popis hlavních rysů systémů vnitřní 
kontroly a řízení rizik podniku ve vztahu k 
procesu účetního výkaznictví;

„c) popis hlavních rysů systémů vnitřní 
kontroly a řízení rizik podniku ve vztahu k 
procesu účetního výkaznictví a podávání 
zpráv o udržitelnosti;“;

4) V článku 20 se odstavec 3 
nahrazuje tímto:

3. Statutární auditor nebo auditorská 
společnost vynese výrok v souladu s čl. 34 
odst. 1 druhým pododstavcem k 
informacím vypracovaným podle odst. 1 
písm. c) a d) tohoto článku a ověří, že byly 
poskytnuty informace uvedené v odst. 1 
písm. a), b), e) a f) tohoto článku.

„3. Statutární auditor nebo auditorská 
společnost vynese výrok v souladu s čl. 34 
odst. 1 druhým pododstavcem k 
informacím vypracovaným podle odst. 1 
písm. c) a d) tohoto článku a podle čl. 19 
odst. 2 a ověří, že byly poskytnuty 
informace uvedené v odst. 1 písm. a), b), e) 
a f) tohoto článku.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/107

Pozměňovací návrh 107
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
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 

(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, 
Deklarace Organizace spojených národů 
o právech původních obyvatel, Úmluva 
OSN o ochraně světového kulturního a 
přírodního dědictví, 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 
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v právních předpisech Unie. (2018). Náležitá péče v tomto kontextu 
znamená postupy, které podniky provádějí 
s cílem identifikovat rizika týkající se 
udržitelnosti, jak jsou definována v 
nařízení (EU) .../... [Úř. věst.: Vložte 
odkaz na nařízení o zveřejňování 
informací ohledně udržitelných investic a 
rizik týkajících se 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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20.3.2019 A8-0175/108

Pozměňovací návrh 108
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
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Ekonomická činnost by neměla být 
považována za environmentálně 
udržitelnou, pokud namísto přínosů životní 
prostředí spíše poškozuje. Technická 
screeningová kritéria by měla určit 
minimální požadavky nezbytné k tomu, 
aby se zabránilo významnému poškozování 
jiných cílů. Při stanovování a aktualizaci 
technických screeningových kritérií by 
měla Komise zajistit, aby tato kritéria byla 
založena na dostupných vědeckých 
poznatcích a aby byla pravidelně 
aktualizována. Pokud vědecké hodnocení 
neumožní určit riziko s dostatečnou mírou 
jistoty, měla by se uplatnit zásada 
předběžné opatrnosti v souladu 
s článkem 191 SFEU.

(24) Ekonomická činnost by neměla být 
považována za environmentálně 
udržitelnou, pokud namísto čistých přínosů  
životní prostředí spíše poškozuje, a také by 
neměla vážně poškozovat žádný 
z ostatních environmentálních cílů. 
Technická screeningová kritéria založená 
na harmonizovaných ukazatelích by měla 
určit minimální požadavky nezbytné 
k tomu, aby se zabránilo významnému 
poškozování jiných cílů a posuzování 
negativního dopadu. Při stanovování 
a aktualizaci technických screeningových 
kritérií by měla Komise zajistit, aby tato 
kritéria a harmonizované indikátory byly 
rozumné, přiměřené a založené 
na dostupných vědeckých poznatcích, byly 
pravidelně aktualizovány a zohledňovala 
celý technologický řetěz a životní cyklus 
příslušných technologií. Měla by rovněž 
zajistit jejich pravidelnou aktualizaci. 
Pokud vědecké hodnocení neumožní určit 
riziko s dostatečnou mírou jistoty, měla by 
se uplatnit zásada předběžné opatrnosti 
v souladu s článkem 191 SFEU.

Or. en
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