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20.3.2019 A8-0175/102

Módosítás 102
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

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

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. cikk 13. cikk

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.

1. A 3. cikk c) pontjában említett 
alapvető biztosítékokat a gazdasági 
tevékenységet folytató vállalkozás által 
annak biztosítása érdekében bevezetett 
eljárások jelentik, hogy betartsa az Ia. 
mellékletben felsorolt elveket.

1a. Az alapvető biztosítékokat a 
gazdasági tevékenységet folytató 
vállalkozásnak a legjobb erőfeszítés 
mellett kell bevezetnie.
1b. Az alapvető biztosítékoknak 
összhangban kell lenniük az ENSZ üzleti 
vállalkozásokra és emberi jogokra 
vonatkozó irányelveivel és a felelős üzleti 
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magatartáshoz szükséges kellő 
gondosságra vonatkozó OECD-
útmutatással (2018), továbbá az Ia. 
melléklettel. Ebben az összefüggésben a 
kellő gondosság azt az eljárást vagy 
eljáráskészletet jelenti, amelyet a 
vállalkozások annak azonosítása, 
megelőzése, 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.
1c. A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus útján kiegészítse ezt a cikket azon 
kritériumok meghatározásával, amelyek 
révén megállapítható, hogy teljesítik-e az 
e cikk követelményeit. A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus kidolgozásakor a 
Bizottság figyelembe veszi az Ia. 
mellékletben hivatkozott elveket. A 
Bizottság 2020. december 31-ig elfogadja 
ezt a felhatalmazáson alapuló jogi aktust.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/103

Módosítás 103
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos, Anne-Marie Mineur
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

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

Rendeletre irányuló javaslat
I a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ia. melléklet
1. A 13. cikk alkalmazásában a 
következő keretrendszert kell figyelembe 
venni:
a) a Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezet alapvető munkahelyi jogokról és 
elvekről szóló nyilatkozatában megjelölt 
nyolc alapegyezményben rögzített elvek és 
jogok, mégpedig a következők: 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.
b) az Emberi Jogok Nemzetközi 
Törvénye;
c) az Európai Unió Alapjogi 
Chartája;
d) az üzleti vállalkozások emberi jogi 
felelősségére vonatkozó ENSZ-irányelvek
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e) az OECD multinacionális 
vállalkozásokra vonatkozó irányelvei;
2. A 13. cikk alkalmazásában adott és 
indokolt esetben a következő 
keretrendszert kell figyelembe venni:
a) az ENSZ Felelős Befektetési Elvei 
– jelentéstételi keret;
b) a nemzeti élelmezésbiztonság 
keretében a földhasználat, a halászat és az 
erdőgazdálkodás felelősségteljes 
irányítására vonatkozó önkéntes FAO-
iránymutatások;
c) az őslakos népek jogairól szóló 
ENSZ-nyilatkozat; 
d) a világ kulturális és természeti 
örökségéről szóló ENSZ-egyezmény;
e) az ENSZ 2015–2030-as időszakra 
szóló sendai katasztrófakockázat-
csökkentési kerete;
f) a Biológiai Sokféleség Egyezmény 
(CBD);
g) az OECD iránymutatás – Az 
intézményi befektetőkre vonatkozó felelős 
üzleti magatartás – A multinacionális 
vállalatokra vonatkozó OECD-
iránymutatás szerinti, a kellő gondosságra 
vonatkozó legfontosabb szempontok 
(2017).
3. A 13. cikk (1b) bekezdésében 
említett eljárások: 
-a) biztosítják, hogy a 
fenntarthatósági kockázatok azonosítását 
és kezelését megfelelően integrálják a 
befektetési döntéshozatalba, megkövetelve 
a befektetőktől, hogy azonosítsák, 
akadályozzák meg, mérsékeljék és 
jelentsék a környezeti, társadalmi és 
irányítási (ESG) tényezőket.
a) figyelembe veszik a vállalkozás 
tevékenységeinek jellegét és 
nagyságrendjét, ellátási láncait és üzleti 
kapcsolatait;
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b) értékelik és kezelik magának a 
gazdasági tevékenységnek, valamint az 
adott gazdasági tevékenység által használt 
és előállított termékeknek és 
szolgáltatásoknak a negatív emberi jogi 
hatásait, mindenekelőtt az előállításuk, 
felhasználásuk és életciklusuk vizsgálata 
alapján;
c) megfelelnek az elővigyázatosság 
elvének és kockázatalapúak, ami azt 
jelenti, hogy az alkalmazott kellő 
gondosságnak arányosnak kell lennie a 
negatív hatások súlyosságával és 
valószínűségével; előtérbe kell helyezni a 
negatív hatások megelőzését, majd pedig, 
ha a megelőzés nem lehetséges, 
mérsékelni kell a hatásokat, meg kell 
előzni azok ismételt előfordulását, és adott 
esetben orvosolni kell azokat;
d) megfelelő politikák és irányítási 
rendszerek támogatásában részesülnek, 
hogy megerősítsék az emberi jogi hatások 
folyamatos azonosításának és kezelésének 
rendszerszintű, kezdeményező jellegű és 
reaktív megközelítését;
e) az érdekelt felekkel, köztük a 
munkavállalókkal és más potenciálisan 
érintett magánszemélyekkel vagy 
csoportokkal fenntartott kapcsolatok 
révén tájékozódnak;
f) releváns információkat 
szolgáltatnak a befektetők és más érdekelt 
felek számára, hogy lehetővé tegyék 
számukra az alapvető biztosítékoknak való 
megfelelés értékelését.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/104

Módosítás 104
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

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

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az (1) bekezdésben hivatkozott 
szakmai átvilágítási kritériumok 
biztosítják, hogy a szilárd fosszilis 
tüzelőanyagokat felhasználó 
villamosenergia-termelési tevékenységek 
ne minősüljenek fenntartható gazdasági 
tevékenységnek. E szakmai átvilágítási 
kritériumok biztosítják, hogy azok a 
gazdasági tevékenységek, amelyek 
hozzájárulnak a magas szén-dioxid-
kibocsátással járó bezáródási hatásokhoz, 
ne minősüljenek fenntartható gazdasági 
tevékenységeknek.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/105

Módosítás 105
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

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

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17. cikk 17. cikk

Felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezés Felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezés

1. A Bizottság 2021. december 31-ig, 
majd ezt követően háromévenként jelentést 
tesz közzé e rendelet végrehajtásáról. A 
jelentés értékeli a következőket:

1. A Bizottság 2021. december 31-ig, 
majd ezt követően háromévenként jelentést 
tesz közzé e rendelet végrehajtásáról és 
hatásairól. A jelentés értékeli a 
következőket:

a) a rendelet végrehajtása terén elért 
eredmények, tekintettel a környezeti 
szempontból fenntartható gazdasági 
tevékenységek szakmai átvilágítási 
kritériumainak kidolgozására;

a) a rendelet végrehajtása terén elért 
eredmények, tekintettel a környezeti 
szempontból fenntartható és a környezetre 
negatív hatást gyakorló gazdasági 
tevékenységek mutatókon alapuló szakmai 
átvilágítási kritériumainak kidolgozására;

b) szükséges-e esetleg az e 
rendeletben meghatározott azon 
kritériumok felülvizsgálata, amelyek 
alapján egy gazdasági tevékenység 
környezeti szempontból fenntarthatónak 
tekinthető;

b) szükséges-e esetleg az e 
rendeletben meghatározott azon 
kritériumok és mutatók jegyzékének 
felülvizsgálata, amelyek alapján egy 
gazdasági tevékenység környezeti 
szempontból fenntarthatónak vagy a 
környezetre negatív hatást gyakorlónak 
tekinthető, az innováció és a fenntartható 
áttérés megkönnyítése céljából;

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 
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érintse, beleértve a vállalati társadalmi 
felelősségvállalással és a szociális 
gazdasággal kapcsolatos kritériumokat és 
mutatókat.
ca) annak értékelése, hogy a 
2013/34/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv1a módosítása milyen hatással van 
a 17a. cikk végrehajtására;

d) a környezeti szempontból 
fenntartható befektetés fogalmának 
alkalmazása az uniós jogban és a 
tagállamok szintjén, beleértve azt is, hogy 
célszerű-e létrehozni egy a rendeletben 
meghatározott kritériumoknak való 
megfelelés ellenőrzésére szolgáló 
mechanizmust.

d) a környezeti szempontból 
fenntartható befektetés és a negatív 
környezeti hatásokkal járó befektetés 
fogalmának alkalmazása az uniós jogban és 
a tagállamok szintjén, beleértve azt is, 
hogy célszerű-e felülvizsgálni vagy 
létrehozni egy további, a rendeletben 
meghatározott, mutatókon alapuló 
kritériumoknak való megfelelés 
ellenőrzésére szolgáló mechanizmust;
da) az új 17a. cikkben meghatározott 
integrált jelentéstételi követelmények 
továbbfejlesztésének esetleges 
szükségessége a nem pénzügyi és 
sokszínűséggel kapcsolatos információk 
bizonyos nagyvállalatok és 
vállalatcsoportok általi közzétételével 
kapcsolatban, a 2013/34/EU irányelvvel 
összhangban;
db) a taxonómia hatékonysága a 
magánbefektetések fenntartható 
tevékenységek felé terelésében.
1a. A Bizottság 2021. december 31-ig, 
majd azt követően háromévente 
felülvizsgálja e rendelet hatályát, 
amennyiben az túlzott adminisztratív 
terhet eredményez, vagy ha a pénzügyi 
piaci szereplők számára szükséges adatok 
nem állnak rendelkezésre megfelelően, 
vagy ha nem igazítja elég hatékonyan a 
pénzügyi mozgásokat az uniós 
fenntarthatósági célkitűzésekhez.
1b. E rendelet hatálybalépésétől 
számított 6 hónap múlva 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 
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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.

(2) A jelentést meg kell küldeni az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A 
Bizottság adott esetben javaslatokat is 
csatol a jelentéshez.

(2) A jelentéseket meg kell küldeni az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A 
Bizottság adott esetben jogalkotási 
javaslatokat is csatol a jelentéshez.

(1a) Az Európai Parlament és a Tanács 
2013. június 26-i 2013/34/EU irányelve a 
meghatározott típusú vállalkozások éves 
pénzügyi kimutatásairól, összevont 
(konszolidált) éves pénzügyi 
kimutatásairól és a kapcsolódó 
beszámolókról, a 2006/43/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 
módosításáról, valamint a 78/660/EGK és 
a 83/349/EGK tanácsi irányelv hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 182., 2013.6.29., 
19. o.).

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/106

Módosítás 106
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

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

Rendeletre irányuló javaslat
17 a cikk (új)
2013/34/EU irányelv
19 cikk és 20 cikk

Hatályos szöveg Módosítás

17a. cikk
A 2013/34/EU irányelv módosításai
A 2013/34/EU irányelv a következőképpen 
módosul:
(1) A 19. cikk (2) bekezdése e) 
pontjának ii. alpontja helyébe a következő 
szöveg lép:

ii. a vállalkozás ár-, hitel-, likviditási 
és cash flow-kockázatoknak való 
kitettségére.

„ii. a vállalkozás ár-, hitel-, likviditási, 
cash flow és környezeti, társadalmi és 
irányítási (ESG) kockázatoknak való 
kitettségére.”;
(2) A 19. cikk (2) bekezdése a 
következő pontokkal egészül ki:
„ea) az adott vállalkozás és iparág 
tekintetében irányadó, a harmonizált 
fenntarthatósági mutatók Európai 
Bizottság által kidolgozott és aktualizált 
jegyzékén alapuló fenntarthatósági 
mutatók alapján mért teljesítmény az (EU) 
.../... európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek [HL: kérjük, illessze be a 
fenntartható befektetések előmozdítását 
célzó keret létrehozásáról szóló rendeletre 
utaló hivatkozást] megfelelően;
eb) az 1., a 2. és a 3. alkalmazási körbe 
tartozó kibocsátások;
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ec) a vállalkozások teljesítménye a g) 
pont alapján az uniós éghajlati célokhoz 
viszonyítva, hogy a globális 
átlaghőmérséklet emelkedése jóval 2°C 
alatt maradjon és az arra irányuló 
törekvések, hogy a hőmérséklet-emelkedés 
legfeljebb 1,5°C-kal haladja meg az 
iparosodás előtti szintet a Párizsi 
Megállapodásban foglaltaknak 
megfelelően;
ed) a vállalkozás forgalmának azon 
hányada, amelyet olyan gazdasági 
tevékenységekkel ért el, amelyek 
megfelelnek az (EU) .../... rendelet [HL: 
kérjük, illessze be a fenntartható 
befektetések előmozdítását célzó keret 
létrehozásáról szóló rendeletre vonatkozó 
hivatkozást] 3a. cikke szerinti szakmai 
átvilágítási kritériumoknak;
ee) a vállalkozás forgalmának azon 
hányada, amelyet olyan gazdasági 
tevékenységekkel ért el, amelyek 
megfelelnek az (EU) .../... rendelet [HL: 
illessze be a fenntartható befektetések 
előmozdítását célzó keret létrehozásáról 
szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatra vonatkozó 
hivatkozást] 3a. cikke szerinti szakmai 
átvilágítási kritériumoknak.”;
(3) A 20. cikk (1) bekezdésének c) 
pontja helyébe a következő szöveg lép:

c) a vállalkozás belső ellenőrzési és 
kockázatkezelési rendszerei főbb 
jellemzőnek ismertetése a pénzügyi 
beszámolási folyamat összefüggésében;

„c) a vállalkozás belső ellenőrzési és 
kockázatkezelési rendszerei főbb 
jellemzőinek ismertetése a pénzügyi és 
fenntarthatósági beszámolási folyamat 
összefüggésében;”;
(4) Az 20. cikk (3) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:

(3) A jog szerinti könyvvizsgáló vagy 
könyvvizsgálócég a 34. cikk (1) 
bekezdésének második albekezdésével 
összhangban véleményt nyilvánít az e cikk 
(1) bekezdésének c) és d) pontja alapján 
összeállított információkról, és ellenőrzi, 
hogy rendelkezésre bocsátották-e az e cikk 

„(3) A jog szerinti könyvvizsgáló vagy 
könyvvizsgálócég a 34. cikk (1) 
bekezdésének második albekezdésével 
összhangban véleményt nyilvánít az e cikk 
(1) bekezdésének c) és d) pontja és a 
19. cikk (2) bekezdése alapján összeállított 
információkról, és ellenőrzi, hogy 
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(1) bekezdésének a), b), e) és f) pontjában 
említett információkat.

rendelkezésre bocsátották-e az e cikk (1) 
bekezdésének a), b), e) és f) pontjában 
említett információkat.”.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/107

Módosítás 107
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos, Anne-Marie Mineur
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

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

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Az Európai Parlament, a Tanács és 
a Bizottság által a fenntartható és inkluzív 
növekedés támogatása érdekében a 
szociális jogok európai pillérében rögzített 
elvek megvalósítására vonatkozóan 
közösen tett kötelezettségvállalást szem 
előtt tartva, elismerve továbbá az alapvető 
nemzetközi emberi és munkaügyi jogok és 
előírások jelentőségét, az alapvető 
biztosítékok teljesülésének előfeltételnek 
kell lennie ahhoz, hogy egy gazdasági 
tevékenység környezeti szempontból 
fenntarthatónak minősüljön. Erre való 
tekintettel egy gazdasági tevékenység csak 
akkor minősülhet környezeti szempontból 
fenntarthatónak, ha a Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezet (a továbbiakban: 
ILO) alapvető munkahelyi jogokról és 
elvekről szóló nyilatkozata, illetve az ILO 
nyolc alapegyezménye betartásával végzik 
azt. Az ILO alapegyezményei 
meghatározzák azokat az emberi és 
munkavállalói jogokat, amelyeket ezzel 
kapcsolatban a társaságoknak be kell 
tartaniuk. Ezekből a nemzetközi 
előírásokból az Európai Unió Alapjogi 
Chartája többet is rögzít, különösen a 
rabszolgamunka és a kényszermunka 

(21) Az Európai Parlament, a Tanács és 
a Bizottság által a fenntartható és inkluzív 
növekedés támogatása érdekében a 
szociális jogok európai pillérében rögzített 
elvek megvalósítására vonatkozóan 
közösen tett kötelezettségvállalást szem 
előtt tartva, elismerve továbbá az alapvető 
nemzetközi emberi és munkaügyi jogok és 
előírások jelentőségét, az alapvető 
biztosítékok teljesülésének előfeltételnek 
kell lennie ahhoz, hogy egy gazdasági 
tevékenység környezeti szempontból 
fenntarthatónak minősüljön. Erre való 
tekintettel egy gazdasági tevékenység csak 
akkor minősülhet környezeti szempontból 
fenntarthatónak, ha a Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezet (a továbbiakban: 
ILO) alapvető munkahelyi jogokról és 
elvekről szóló nyilatkozata, illetve az ILO 
nyolc alapegyezménye betartásával végzik 
azt, valamint betartják a Nemzetközi 
Emberi Jogi Kódexet, az Európai Unió 
Alapjogi Chartáját, az őslakos népek 
jogairól szóló ENSZ‐nyilatkozatot 
(UNDRIP), a világ kulturális és természeti 
örökségének védelméről szóló ENSZ-
egyezményt, az üzleti és emberi jogokra 
vonatkozó ENSZ-irányelveket és az 
OECD multinacionális vállalkozások 
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tilalmát, valamint a 
megkülönböztetésmentesség elvét. Az 
említett alapvető biztosítékok adott esetben 
nem érintik a környezetre, az egészségre és 
a biztonságra, valamint a társadalmi 
szempontú fenntarthatóságra vonatkozóan 
az uniós jogban előírt szigorúbb 
követelmények alkalmazását.

számára szóló iránymutatásait, továbbá az 
ENSZ Felelős Befektetési Elveit. A 
befektetőknek figyelembe kell venniük 
továbbá a felelős üzleti magatartáshoz 
szükséges kellő gondosságra vonatkozó 
OECD-útmutatást (2018). A kellő 
gondosság ebben az összefüggésben olyan 
eljárást jelent, amelyet a vállalkozások az 
(EU) .../... rendeletben [HL: beillesztendő 
a fenntartható befektetésekkel és a 
fenntarthatósági kockázatokkal 
kapcsolatos közzétételekről szóló rendelet 
és annak I. melléklete]-ban/-ben 
meghatározott fenntarthatósági 
kockázatok azonosítása, megelőzése, 
mérséklése és figyelembe vétele érdekében 
hajtanak végre. Az ILO alapegyezményei 
meghatározzák azokat az emberi és 
munkavállalói jogokat, amelyeket ezzel 
kapcsolatban a társaságoknak be kell 
tartaniuk. Ezekből a nemzetközi 
előírásokból az Európai Unió Alapjogi 
Chartája többet is rögzít, különösen a 
rabszolgamunka és a kényszermunka 
tilalmát, valamint a 
megkülönböztetésmentesség elvét. Az 
említett alapvető biztosítékok adott esetben 
nem érintik a környezetre, az egészségre és 
a biztonságra, valamint a társadalmi 
szempontú fenntarthatóságra vonatkozóan 
az uniós jogban előírt szigorúbb 
követelmények alkalmazását.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/108

Módosítás 108
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

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

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Nem tekinthető környezeti 
szempontból fenntarthatónak az olyan 
gazdasági tevékenység, amely több kárt 
okoz a környezetben, mint amennyi előny 
származik belőle. A szakmai átvilágítási 
kritériumoknak meg kell határozniuk, hogy 
milyen alapvető követelmények 
szükségesek egyéb célkitűzések súlyos 
megsértésének elkerüléséhez. A szakmai 
átvilágítási kritériumok megállapításánál és 
aktualizálásánál a Bizottságnak 
gondoskodnia kell arról, hogy az említett 
kritériumok a rendelkezésre álló 
tudományos adatokra épüljenek, és 
rendszeresen frissüljenek. Ha a 
tudományos értékelés nem teszi lehetővé a 
kockázat megfelelő bizonyossággal történő 
meghatározását, akkor az EUMSZ 191. 
cikkével összhangban az elővigyázatosság 
elvét kell alkalmazni.

(24) Nem tekinthető környezeti 
szempontból fenntarthatónak az olyan 
gazdasági tevékenység, amelyből nem 
származik tiszta környezetvédelmi haszon, 
illetve az, amelyik súlyosan sért bármely 
másik környezetvédelmi célkitűzést. A 
harmonizált mutatókon alapuló szakmai 
átvilágítási kritériumoknak meg kell 
határozniuk, hogy milyen alapvető 
követelmények szükségesek egyéb 
célkitűzések súlyos megsértésének 
elkerüléséhez és a negatív hatások 
értékeléséhez. A szakmai átvilágítási 
kritériumok és a harmonizált mutatók 
megállapításánál és aktualizálásánál a 
Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy 
az említett kritériumok és mutatók 
észszerűek és arányosak legyenek, 
valamint a rendelkezésre álló tudományos 
adatokra épüljenek, rendszeresen 
frissüljenek és vegyék figyelembe a 
technológiák teljes értékláncát és 
életciklusát. Biztosítani kell továbbá, hogy 
rendszeresen frissüljenek. Ha a 
tudományos értékelés nem teszi lehetővé a 
kockázat megfelelő bizonyossággal történő 
meghatározását, akkor az EUMSZ 191. 
cikkével összhangban az elővigyázatosság 
elvét kell alkalmazni.
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