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Predlog spremembe  124 

Fulvio Martusciello 

 

Predlog uredbe 

Naslov 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Predlog 

UREDBA EVROPSKEGA 

PARLAMENTA IN SVETA 

o vzpostavitvi okvira za spodbujanje 

trajnostnih naložb 

(Besedilo velja za EGP) 

Predlog 

UREDBA EVROPSKEGA 

PARLAMENTA IN SVETA 

o vzpostavitvi okvira za spodbujanje 

financiranja trajnostne rasti 

(Besedilo velja za EGP) 

Or. en 

 

Predlog spremembe  125 

Mireille D'Ornano 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Cilj člena 3(3) Pogodbe o Evropski 

uniji je vzpostavitev notranjega trga, ki 

deluje za trajnostni razvoj Evrope in med 

drugim temelji na uravnoteženi 

gospodarski rasti ter visoki ravni varstva in 

izboljšanju kakovosti okolja. 

(1) Cilj člena 3(3) Pogodbe o Evropski 

uniji je vzpostavitev notranjega trga, ki 

deluje za trajnostni razvoj Evrope in med 

drugim temelji na uravnoteženi 

gospodarski rasti ter visoki ravni varstva in 

izboljšanju kakovosti okolja. Rezultati, 

doseženi v smislu gospodarske rasti in 

varstva okolja, se še zdaleč ne ujemajo s 

tukaj navedenimi cilji. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  126 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 1 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Cilj člena 3(3) Pogodbe o Evropski 

uniji je vzpostavitev notranjega trga, ki 

deluje za trajnostni razvoj Evrope in med 

drugim temelji na uravnoteženi 

gospodarski rasti ter visoki ravni varstva in 

izboljšanju kakovosti okolja. 

(1) Cilj člena 3(3) Pogodbe o Evropski 

uniji je vzpostavitev notranjega trga, ki 

deluje za trajnostni razvoj Evrope in med 

drugim temelji na uravnoteženi 

gospodarski rasti, socialnem napredku ter 

visoki ravni varstva in izboljšanju 

kakovosti okolja. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  127 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 3 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (3a) Evropski parlament, Svet in 

Komisija so novembra 2017 razglasili in 

podpisali evropski steber socialnih pravic 

za Evropo, ki odpravlja brezposelnost, 

revščino in diskriminacijo ter mladim in 

ranljivim zagotavlja enake možnosti. 

Celovito in poglobljeno izvajanje stebra se 

lahko olajša z uskladitvijo finančnih tokov 

s takšno usmeritvijo. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  128 

Mireille D'Ornano 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 4 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) Trajnost in prehod v nizkoogljično 

gospodarstvo, ki je odporno na podnebne 

spremembe, bolj gospodarno z viri in 

krožno, so ključnega pomena za 

(4) Trajnost in prehod v nizkoogljično 

gospodarstvo, ki je odporno na podnebne 

spremembe, bolj gospodarno z viri in 

krožno, so ključnega pomena za 
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zagotavljanje dolgoročne konkurenčnosti 

gospodarstva Unije. Trajnost je že dolgo v 

središču projekta Evropske unije, njene 

socialne in okoljske razsežnosti pa so 

priznane v pogodbah EU. 

zagotavljanje dolgoročne konkurenčnosti 

gospodarstva Unije. Čeprav je trajnost že 

dolgo v središču projekta Evropske unije in 

so njene socialne in okoljske razsežnosti 

priznane v pogodbah EU, pa glede na to, 

kako nespodbudni so njeni rezultati s 

socialnega in okoljskega vidika, ostaja 

pobožna želja. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  129 

Luigi Morgano 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 4 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (4a) Projektna skupina na visoki ravni 

o vlaganju v socialno infrastrukturo v 

Evropi je januarja 2018 objavila poročilo, 

v katerem je ocenila, da bo v 

obdobju 2018–2030 minimalna vrzel v 

naložbah v socialno infrastrukturo v EU 

znašala med 100 in 150 milijard EUR na 

leto, skupna vrzel pa več kot 

1,5 bilijona EUR. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  130 

Luke Ming Flanagan 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 4 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (4a) Pomembni trgovinski sporazumi, 

kot so TTIP, CETA, JEFTA itd., in 

posledično povečan množični tranzit 

blaga, imajo lahko velike negativne vplive 

na okolje. 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  131 

Stefan Gehrold 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 5 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Decembra 2016 je Komisija 

pooblastila strokovno skupino na visoki 

ravni, da oblikuje vsesplošno in celovito 

strategijo Unije za financiranje trajnostne 

rasti. Poročilo strokovne skupine na visoki 

ravni, ki je bilo objavljeno 31. januarja 

201824, poziva k vzpostavitvi tehnično 

stabilnega sistema klasifikacije na ravni 

Unije, da se zagotovi jasnost glede tega, 

katere dejavnosti so „zelene“ ali 

„trajnostne“, začenši z blaženjem 

podnebnih sprememb. 

(5) Decembra 2016 je Komisija 

pooblastila strokovno skupino na visoki 

ravni, da oblikuje vsesplošno in celovito 

strategijo Unije za financiranje trajnostne 

rasti. Poročilo strokovne skupine na visoki 

ravni, ki je bilo objavljeno 31. januarja 

201824, poziva k vzpostavitvi tehnično 

stabilnega sistema klasifikacije na ravni 

Unije, da se zagotovi jasnost glede tega, 

katere dejavnosti so „zelene“ ali 

„trajnostne“. Najprej bi bilo treba 

razvrstiti dejavnosti, ki prispevajo k 

zmanjšanju vpliva človekovega delovanja 

na podnebne spremembe. 

_________________ _________________ 

24 Končno poročilo strokovne skupine na 

visoki ravni za financiranje trajnostne rasti 

EU „Financiranje trajnostnega evropskega 

gospodarstva“ je na voljo na naslovu: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180

131-sustainable-finance-final-

report_en.pdf. 

24 Končno poročilo strokovne skupine na 

visoki ravni za financiranje trajnostne rasti 

EU „Financiranje trajnostnega evropskega 

gospodarstva“ je na voljo na naslovu: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180

131-sustainable-finance-final-

report_en.pdf. 

Or. de 

 

Predlog spremembe  132 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 6 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Komisija je marca 2018 objavila (6) Komisija je marca 2018 objavila 
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svoj akcijski načrt „Financiranje trajnostne 

rasti“25 o vzpostavitvi ambiciozne in 

celovite strategije za financiranje trajnostne 

rasti. Eden od ciljev, navedenih v 

akcijskem načrtu, je namenjen preusmeritvi 

kapitalskih tokov v trajnostne naložbe, da 

bi dosegli trajnostno in vključujočo rast. 

Vzpostavitev enotnega sistema 

klasifikacije trajnostnih dejavnosti je 

najpomembnejši in najnujnejši ukrep, 

predviden v akcijskem načrtu. Akcijski 

načrt priznava, da mora premik kapitalskih 

tokov k bolj trajnostnim dejavnostim 

temeljiti na skupnem razumevanju, kaj 

pomeni „trajnostna naravnanost“. Kot 

prvi korak bi morala jasna navodila glede 

dejavnosti, ki prispevajo k okoljskim 

ciljem, prispevati k obveščanju vlagateljev 

o naložbah, ki financirajo okoljsko 

trajnostne gospodarske dejavnosti. Dodatne 

smernice o dejavnostih, ki prispevajo k 

drugim ciljem glede trajnosti, vključno s 

socialnimi cilji, se lahko pripravijo 

pozneje. 

svoj akcijski načrt „Financiranje trajnostne 

rasti“25 o vzpostavitvi ambiciozne in 

celovite strategije za financiranje trajnostne 

rasti. Eden od ciljev, navedenih v 

akcijskem načrtu, je namenjen preusmeritvi 

kapitalskih tokov v trajnostne naložbe, da 

bi dosegli trajnostno in vključujočo rast. 

Vzpostavitev enotnega sistema 

klasifikacije trajnostnih dejavnosti in 

kazalnikov za ugotavljanje stopnje 

trajnosti dejavnosti je najpomembnejši in 

najnujnejši ukrep, predviden v akcijskem 

načrtu. Akcijski načrt priznava, da mora 

premik kapitalskih tokov k bolj trajnostnim 

dejavnostim temeljiti na skupnem in 

celostnem razumevanju vpliva 

gospodarskih dejavnosti in naložb v 

smislu trajnosti. Kot prvi korak bi morala 

jasna navodila glede dejavnosti, ki 

prispevajo k okoljskim ciljem, prispevati k 

obveščanju vlagateljev o naložbah, ki 

financirajo okoljsko trajnostne gospodarske 

dejavnosti. Hkrati bi bilo treba pripraviti 

dodatne smernice o dejavnostih, ki 

prispevajo k socialnim ciljem, in sicer ob 

upoštevanju, da cilji OZN za trajnostni 

razvoj zajemajo vse tri stebre trajnosti: 

okoljskega, socialnega in 

gospodarskega/upravljavskega. S tem se 

upoštevajo tudi sklepi Evropskega sveta z 

dne 20. junija 2017, v katerih je bilo 

potrjeno, da so Unija in države članice 

zavezane celovitemu, doslednemu, 

obsežnemu, integriranemu in 

učinkovitemu izvajanju Agende 2030. 

_________________ _________________ 

25 COM(2018) 97 final. 25 COM(2018) 97 final. 

Or. en 

Obrazložitev 

Achieving the SDGs in the European Union requires the channelling of capital flows towards 

sustainable investments. offering financial products and services which pursue socially 

sustainable objectives is an effective way of channelling private investments into sustainable 

activities. To achieve this aim, the SDGs and the European Pillar of Social rights offer a rich 

and useful basis for building a social taxonomy that complements a taxonomy built on 
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environmental objectives. The SDGs are built on the premise that the environment, society 

and economic development are interlinked and must be addressed in an integrated manner. 

Thus, developing taxonomies in parallel woul provide the opportunity to explore those 

intelinkages 

 

Predlog spremembe  133 

Elena Gentile 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 6 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Komisija je marca 2018 objavila 

svoj akcijski načrt „Financiranje trajnostne 

rasti“25 o vzpostavitvi ambiciozne in 

celovite strategije za financiranje trajnostne 

rasti. Eden od ciljev, navedenih v 

akcijskem načrtu, je namenjen preusmeritvi 

kapitalskih tokov v trajnostne naložbe, da 

bi dosegli trajnostno in vključujočo rast. 

Vzpostavitev enotnega sistema 

klasifikacije trajnostnih dejavnosti je 

najpomembnejši in najnujnejši ukrep, 

predviden v akcijskem načrtu. Akcijski 

načrt priznava, da mora premik kapitalskih 

tokov k bolj trajnostnim dejavnostim 

temeljiti na skupnem razumevanju, kaj 

pomeni „trajnostna naravnanost“. Kot 

prvi korak bi morala jasna navodila glede 

dejavnosti, ki prispevajo k okoljskim 

ciljem, prispevati k obveščanju vlagateljev 

o naložbah, ki financirajo okoljsko 

trajnostne gospodarske dejavnosti. Dodatne 

smernice o dejavnostih, ki prispevajo k 

drugim ciljem glede trajnosti, vključno s 

socialnimi cilji, se lahko pripravijo 

pozneje. 

(6) Komisija je marca 2018 objavila 

svoj akcijski načrt „Financiranje trajnostne 

rasti“25 o vzpostavitvi ambiciozne in 

celovite strategije za financiranje trajnostne 

rasti. Eden od ciljev, navedenih v 

akcijskem načrtu, je namenjen preusmeritvi 

kapitalskih tokov v trajnostne naložbe, da 

bi dosegli trajnostno in vključujočo rast. 

Vzpostavitev enotnega sistema 

klasifikacije in kazalnikov za opredelitev 

trajnostnih dejavnosti je najpomembnejši 

in najnujnejši ukrep, predviden v 

akcijskem načrtu. Akcijski načrt priznava, 

da mora premik kapitalskih tokov k bolj 

trajnostnim dejavnostim temeljiti na 

skupnem in celostnem razumevanju vpliva 

gospodarskih dejavnosti in naložb na 

okoljsko in socialno trajnost ter 

učinkovito rabo virov. Kot prvi korak bi 

morala jasna navodila glede dejavnosti, ki 

prispevajo k okoljskim ciljem, prispevati k 

obveščanju vlagateljev o naložbah v 

trajnostne gospodarske dejavnosti. Dodatne 

smernice o dejavnostih, ki prispevajo k 

drugim ciljem glede trajnosti, vključno s 

socialnimi cilji, se lahko pripravijo 

pozneje. 

_________________ _________________ 

25 COM(2018) 97 final. 25 COM(2018) 97 final. 

Or. en 
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Predlog spremembe  134 

Anne Sander 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 6 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Komisija je marca 2018 objavila 

svoj akcijski načrt „Financiranje trajnostne 

rasti“25 o vzpostavitvi ambiciozne in 

celovite strategije za financiranje trajnostne 

rasti. Eden od ciljev, navedenih v 

akcijskem načrtu, je namenjen preusmeritvi 

kapitalskih tokov v trajnostne naložbe, da 

bi dosegli trajnostno in vključujočo rast. 

Vzpostavitev enotnega sistema 

klasifikacije trajnostnih dejavnosti je 

najpomembnejši in najnujnejši ukrep, 

predviden v akcijskem načrtu. Akcijski 

načrt priznava, da mora premik kapitalskih 

tokov k bolj trajnostnim dejavnostim 

temeljiti na skupnem razumevanju, kaj 

pomeni „trajnostna naravnanost“. Kot prvi 

korak bi morala jasna navodila glede 

dejavnosti, ki prispevajo k okoljskim 

ciljem, prispevati k obveščanju vlagateljev 

o naložbah, ki financirajo okoljsko 

trajnostne gospodarske dejavnosti. Dodatne 

smernice o dejavnostih, ki prispevajo k 

drugim ciljem glede trajnosti, vključno s 

socialnimi cilji, se lahko pripravijo 

pozneje. 

(6) Komisija je marca 2018 objavila 

svoj akcijski načrt „Financiranje trajnostne 

rasti“25 o vzpostavitvi ambiciozne in 

celovite strategije za financiranje trajnostne 

rasti. Eden od ciljev, navedenih v 

akcijskem načrtu, je namenjen preusmeritvi 

kapitalskih tokov v trajnostne naložbe, da 

bi dosegli trajnostno in vključujočo rast. 

Vzpostavitev enotnega sistema 

klasifikacije in kazalnikov za ocenjevanje 

ogljičnega odtisa trajnostnih dejavnosti je 

najpomembnejši in najnujnejši ukrep, 

predviden v akcijskem načrtu. Akcijski 

načrt priznava, da mora premik kapitalskih 

tokov k bolj trajnostnim dejavnostim 

temeljiti na skupnem razumevanju, kaj 

pomeni „trajnostna naravnanost“. Kot prvi 

korak bi morala jasna navodila glede 

dejavnosti, ki prispevajo k okoljskim 

ciljem, prispevati k obveščanju vlagateljev 

o naložbah, ki financirajo okoljsko 

trajnostne gospodarske dejavnosti. Dodatne 

smernice o dejavnostih, ki prispevajo k 

drugim ciljem glede trajnosti, vključno s 

socialnimi cilji, se lahko pripravijo 

pozneje. 

_________________ _________________ 

25 COM(2018) 97 final. 25 COM(2018) 97 final. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  135 

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis) 

 

Predlog uredbe 
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Uvodna izjava 6 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Komisija je marca 2018 objavila 

svoj akcijski načrt „Financiranje trajnostne 

rasti“25 o vzpostavitvi ambiciozne in 

celovite strategije za financiranje trajnostne 

rasti. Eden od ciljev, navedenih v 

akcijskem načrtu, je namenjen preusmeritvi 

kapitalskih tokov v trajnostne naložbe, da 

bi dosegli trajnostno in vključujočo rast. 

Vzpostavitev enotnega sistema 

klasifikacije trajnostnih dejavnosti je 

najpomembnejši in najnujnejši ukrep, 

predviden v akcijskem načrtu. Akcijski 

načrt priznava, da mora premik kapitalskih 

tokov k bolj trajnostnim dejavnostim 

temeljiti na skupnem razumevanju, kaj 

pomeni „trajnostna naravnanost“. Kot prvi 

korak bi morala jasna navodila glede 

dejavnosti, ki prispevajo k okoljskim 

ciljem, prispevati k obveščanju vlagateljev 

o naložbah, ki financirajo okoljsko 

trajnostne gospodarske dejavnosti. Dodatne 

smernice o dejavnostih, ki prispevajo k 

drugim ciljem glede trajnosti, vključno s 

socialnimi cilji, se lahko pripravijo 

pozneje. 

(6) Komisija je marca 2018 objavila 

svoj akcijski načrt „Financiranje trajnostne 

rasti“25 o vzpostavitvi ambiciozne in 

celovite strategije za financiranje trajnostne 

rasti. Eden od ciljev, navedenih v 

akcijskem načrtu, je namenjen preusmeritvi 

kapitalskih tokov v trajnostne naložbe, da 

bi dosegli trajnostno in vključujočo rast. 

Vzpostavitev enotnega sistema 

klasifikacije trajnostnih dejavnosti je 

najpomembnejši in najnujnejši ukrep, 

predviden v akcijskem načrtu. Akcijski 

načrt priznava, da mora premik kapitalskih 

tokov k bolj trajnostnim dejavnostim 

temeljiti na skupnem razumevanju, kaj 

pomeni „trajnostna naravnanost“. Kot prvi 

korak bi morala jasna navodila glede 

dejavnosti, ki prispevajo k okoljskim 

ciljem, prispevati k obveščanju vlagateljev 

o naložbah, ki financirajo okoljsko 

trajnostne gospodarske dejavnosti. Dodatne 

smernice o dejavnostih, ki prispevajo k 

drugim ciljem glede trajnosti, vključno s 

socialnimi in upravljavskimi cilji, bi bilo 

treba pripraviti kmalu za tem. 

_________________ _________________ 

25 COM(2018) 97 final. 25 COM(2018) 97 final. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  136 

Paul Tang, Pervenche Berès 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 6 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Komisija je marca 2018 objavila 

svoj akcijski načrt „Financiranje trajnostne 

rasti“25 o vzpostavitvi ambiciozne in 

(6) Komisija je marca 2018 objavila 

svoj akcijski načrt „Financiranje trajnostne 

rasti“25 o vzpostavitvi ambiciozne in 
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celovite strategije za financiranje trajnostne 

rasti. Eden od ciljev, navedenih v 

akcijskem načrtu, je namenjen preusmeritvi 

kapitalskih tokov v trajnostne naložbe, da 

bi dosegli trajnostno in vključujočo rast. 

Vzpostavitev enotnega sistema 

klasifikacije trajnostnih dejavnosti je 

najpomembnejši in najnujnejši ukrep, 

predviden v akcijskem načrtu. Akcijski 

načrt priznava, da mora premik kapitalskih 

tokov k bolj trajnostnim dejavnostim 

temeljiti na skupnem razumevanju, kaj 

pomeni „trajnostna naravnanost“. Kot prvi 

korak bi morala jasna navodila glede 

dejavnosti, ki prispevajo k okoljskim 

ciljem, prispevati k obveščanju vlagateljev 

o naložbah, ki financirajo okoljsko 

trajnostne gospodarske dejavnosti. Dodatne 

smernice o dejavnostih, ki prispevajo k 

drugim ciljem glede trajnosti, vključno s 

socialnimi cilji, se lahko pripravijo 

pozneje. 

celovite strategije za financiranje trajnostne 

rasti. Eden od ciljev, navedenih v 

akcijskem načrtu, je namenjen preusmeritvi 

kapitalskih tokov v trajnostne naložbe, da 

bi dosegli trajnostno in vključujočo rast. 

Vzpostavitev enotnega sistema 

klasifikacije trajnostnih dejavnosti je 

najpomembnejši in najnujnejši ukrep, 

predviden v akcijskem načrtu. Akcijski 

načrt priznava, da mora premik kapitalskih 

tokov k bolj trajnostnim dejavnostim 

temeljiti na skupnem razumevanju, kaj 

pomeni „trajnostna naravnanost“. Kot prvi 

korak bi morala jasna navodila glede 

dejavnosti, ki prispevajo k okoljskim 

ciljem, prispevati k obveščanju vlagateljev 

o naložbah, ki financirajo okoljsko 

trajnostne gospodarske dejavnosti. Dodatne 

smernice o dejavnostih, ki prispevajo k 

drugim ciljem glede trajnosti, vključno s 

socialnimi cilji, bi bilo treba pripraviti 

hkrati. 

_________________ _________________ 

25 COM(2018) 97 final. 25 COM(2018) 97 final. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  137 

Mireille D'Ornano 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 6 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Komisija je marca 2018 objavila 

svoj akcijski načrt „Financiranje trajnostne 

rasti“25 o vzpostavitvi ambiciozne in 

celovite strategije za financiranje trajnostne 

rasti. Eden od ciljev, navedenih v 

akcijskem načrtu, je namenjen preusmeritvi 

kapitalskih tokov v trajnostne naložbe, da 

bi dosegli trajnostno in vključujočo rast. 

Vzpostavitev enotnega sistema 

klasifikacije trajnostnih dejavnosti je 

(6) Komisija je marca 2018 objavila 

svoj akcijski načrt „Financiranje trajnostne 

rasti“25 o vzpostavitvi strategije za 

financiranje trajnostne rasti. Eden od ciljev, 

navedenih v akcijskem načrtu, je namenjen 

preusmeritvi kapitalskih tokov v trajnostne 

naložbe, da bi dosegli trajnostno in 

vključujočo rast. Vzpostavitev enotnega 

sistema klasifikacije trajnostnih dejavnosti 

je najpomembnejši in najnujnejši ukrep, 
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najpomembnejši in najnujnejši ukrep, 

predviden v akcijskem načrtu. Akcijski 

načrt priznava, da mora premik kapitalskih 

tokov k bolj trajnostnim dejavnostim 

temeljiti na skupnem razumevanju, kaj 

pomeni „trajnostna naravnanost“. Kot prvi 

korak bi morala jasna navodila glede 

dejavnosti, ki prispevajo k okoljskim 

ciljem, prispevati k obveščanju vlagateljev 

o naložbah, ki financirajo okoljsko 

trajnostne gospodarske dejavnosti. Dodatne 

smernice o dejavnostih, ki prispevajo k 

drugim ciljem glede trajnosti, vključno s 

socialnimi cilji, se lahko pripravijo 

pozneje. 

predviden v akcijskem načrtu. Akcijski 

načrt priznava, da mora premik kapitalskih 

tokov k bolj trajnostnim dejavnostim 

temeljiti na skupnem razumevanju, kaj 

pomeni „trajnostna naravnanost“. Kot prvi 

korak bi morala jasna navodila glede 

dejavnosti, ki prispevajo k okoljskim 

ciljem, prispevati k obveščanju vlagateljev 

o naložbah, ki financirajo okoljsko 

trajnostne gospodarske dejavnosti. Dodatne 

smernice o dejavnostih, ki prispevajo k 

drugim ciljem glede trajnosti, vključno s 

socialnimi cilji, se lahko pripravijo 

pozneje. 

_________________ _________________ 

25 COM(2018) 97 final. 25 COM(2018) 97 final. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  138 

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis) 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 7 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (7a) V poročilu Evropskega parlamenta 

z dne 29. maja 2018 o vzdržnih financah 

so določeni bistveni elementi kazalnikov 

trajnosti in taksonomija kot spodbudi za 

trajnostne naložbe. Zagotoviti bi bilo treba 

skladnost ustrezne zakonodaje. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  139 

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis) 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 7 b (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (7b) Poudariti in zagotoviti bi bilo treba 

pomen ohranjanja ravnovesja med 

okoljskimi, socialnimi in upravljavskimi 

razsežnostmi trajnostnih financ in naložb, 

in sicer za uveljavljanje okoljsko 

občutljive in socialno vključujoče 

trajnostne rasti. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  140 

Fulvio Martusciello 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 8 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (8a) Zaradi obsežnosti tega izziva 

morata celotni finančni sistem in 

gospodarstvo postopno doseči točko, kjer 

bosta lahko delovala na trajnostni osnovi. 

V ta namen je treba financiranje 

trajnostne rasti postaviti v središče 

prizadevanj ter trajnostni vpliv upoštevati 

pri finančnih produktih in storitvah, ki se 

tržijo kot trajnostni. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  141 

Kay Swinburne 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 8 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (8a) Obsežnost tega izziva, pri katerem 

je potreben premik celotnega finančnega 

sistema in gospodarstva na točko, na 

kateri bosta lahko delovala na trajnostni 
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osnovi, bo zahtevala postopno ukrepanje 

in prehod. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  142 

Kostas Mavridis (Costas Mavrides) 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 8 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (8a) Zaradi obsežnosti tega izziva je 

treba celotni finančni sistem postopno 

preusmeriti v podpiranje trajnostnega 

delovanja gospodarstva. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  143 

Miguel Viegas 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 9 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Ponujanje finančnih produktov, ki 

sledijo okoljsko trajnostnim ciljem, je 

učinkovit način za usmerjanje zasebnih 

naložb v trajnostne dejavnosti. Cilj 

nacionalnih zahtev za trženje finančnih 

produktov in podjetniških obveznic kot 

trajnostnih naložb, zlasti tistih zahtev, ki 

zadevnim akterjem na trgu omogočajo, da 

uporabljajo nacionalne oznake, je 

okrepitev zaupanja vlagateljev, 

ustvarjanje prepoznavnosti ter 

obravnavanje pomislekov glede lažnega 

oglaševanja prijaznosti do okolja 

(„greenwashing“). Lažno oglaševanje 

prijaznosti do okolja se nanaša na prakso 

pridobivanja nepoštene konkurenčne 

(9) Iz rezultatov, ki so bili 

predstavljeni na nedavni 24. konferenci 

OZN o podnebnih spremembah na 

Poljskem (COP24), je razvidna 

neuspešnost vseh tržnih instrumentov, ki 

so se doslej izvajali za reševanje izrednih 

razmer na področju podnebnih sprememb. 

Zato je treba opustiti izvajanje vseh 

dosedanjih smernic v zvezi z okoljsko 

politiko. Nujno je treba začeti izvajati 

skladen regulativni pristop na podlagi 

potrebe po zagotavljanju, da so strateški 

sektorji, kot so energetski, bančni in 

prometni sektor, v javni lasti. Če ti pogoji 

ne bodo izpolnjeni, je jasno, da se emisije 

CO2 ne bodo nikoli dovolj zmanjšale, da bi 
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prednosti s trženjem finančnega produkta 

kot okolju prijaznega, čeprav v resnici ne 

izpolnjuje osnovnih okoljskih standardov. 

Trenutno ima le nekaj držav članic 

vzpostavljene sisteme označevanja. Ti 

sistemi temeljijo na različnih 

taksonomijah za klasifikacijo okoljsko 

trajnostnih gospodarskih dejavnosti. Ob 

upoštevanju političnih zavez iz Pariškega 

sporazuma in na ravni Unije je verjetno, 
da bo vse več držav članic vzpostavilo 

sheme označevanja ali druge zahteve za 

akterje na trgu v zvezi s finančnimi 

produkti ali podjetniškimi obveznicami, ki 

se tržijo kot okoljsko trajnostne. Pri tem bi 

države članice uporabile nacionalne 

taksonomije za določanje, katere naložbe 

se štejejo kot trajnostne. Če take 

nacionalne zahteve temeljijo na različnih 

merilih glede tega, katere gospodarske 

dejavnosti se štejejo kot okoljsko 

trajnostne, bo to vlagatelje odvrnilo od 

čezmejnih naložb zaradi težav pri 

primerjanju različnih naložbenih 

priložnosti. Poleg tega bi morali 

gospodarski subjekti, ki želijo pritegniti 

naložbe iz celotne Unije, v različnih 

državah članicah izpolnjevati različna 

merila, da bi se njihove dejavnosti za 

namene različnih oznak štele kot okoljsko 

trajnostne. Odsotnost enotnih meril bo 

tako povečala stroške in močno odvračala 

gospodarske subjekte, kar ovira dostop do 

čezmejnih kapitalskih trgov za trajnostne 

naložbe. Ovire za dostop do čezmejnih 

kapitalskih trgov za namene zbiranja 

sredstev za trajnostne projekte naj bi se še 

naprej povečevale. Merila za ugotavljanje, 

ali je gospodarska dejavnost okoljsko 

trajnostna, je zato treba uskladiti na ravni 

Unije, da bi odpravili ovire za delovanje 

notranjega trga in preprečili njihov 

nastanek v prihodnosti. S takšnim 

usklajevanjem bodo gospodarski subjekti 

lažje čezmejno zbirali sredstva za svoje 

zelene dejavnosti, saj bi bilo njihove 

gospodarske dejavnosti mogoče primerjati 

na podlagi enotnih meril, da bi se izbrale 

lahko dosegli ogljično nevtralnost, ki je 

nujna za preživetje našega planeta. 
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kot osnovno sredstvo za okoljsko 

trajnostne naložbe. To bo olajšalo 

privabljanje čezmejnih naložb znotraj 

Unije. 

Or. pt 

 

Predlog spremembe  144 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 9 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Ponujanje finančnih produktov, ki 

sledijo okoljsko trajnostnim ciljem, je 

učinkovit način za usmerjanje zasebnih 

naložb v trajnostne dejavnosti. Cilj 

nacionalnih zahtev za trženje finančnih 

produktov in podjetniških obveznic kot 

trajnostnih naložb, zlasti tistih zahtev, ki 

zadevnim akterjem na trgu omogočajo, da 

uporabljajo nacionalne oznake, je okrepitev 

zaupanja vlagateljev, ustvarjanje 

prepoznavnosti ter obravnavanje 

pomislekov glede lažnega oglaševanja 

prijaznosti do okolja („greenwashing“). 

Lažno oglaševanje prijaznosti do okolja se 

nanaša na prakso pridobivanja nepoštene 

konkurenčne prednosti s trženjem 

finančnega produkta kot okolju 

prijaznega, čeprav v resnici ne izpolnjuje 

osnovnih okoljskih standardov. Trenutno 

ima le nekaj držav članic vzpostavljene 

sisteme označevanja. Ti sistemi temeljijo 

na različnih taksonomijah za klasifikacijo 

okoljsko trajnostnih gospodarskih 

dejavnosti. Ob upoštevanju političnih 

zavez iz Pariškega sporazuma in na ravni 

Unije je verjetno, da bo vse več držav 

članic vzpostavilo sheme označevanja ali 

druge zahteve za akterje na trgu v zvezi s 

finančnimi produkti ali podjetniškimi 

obveznicami, ki se tržijo kot okoljsko 

trajnostne. Pri tem bi države članice 

(9) Ponujanje finančnih produktov, ki 

sledijo okoljsko in gospodarsko 

trajnostnim ciljem, je učinkovit način za 

postopno usmerjanje zasebnih naložb v 

trajnostne dejavnosti. Cilj nacionalnih 

zahtev za trženje finančnih produktov in 

podjetniških obveznic kot trajnostnih 

naložb, zlasti tistih zahtev, ki zadevnim 

akterjem na trgu omogočajo, da 

uporabljajo nacionalne oznake, je okrepitev 

zaupanja vlagateljev, ustvarjanje 

prepoznavnosti ter obravnavanje 

pomislekov glede lažnega oglaševanja 

prijaznosti do okolja („greenwashing“). 

Trenutno ima le nekaj držav članic 

vzpostavljene sisteme označevanja. Ti 

sistemi temeljijo na različnih taksonomijah 

za klasifikacijo okoljsko trajnostnih 

gospodarskih dejavnosti. Če take 

nacionalne zahteve temeljijo na različnih 

merilih glede tega, katere gospodarske 

dejavnosti se štejejo kot okoljsko 

trajnostne, bo to vlagatelje odvrnilo od 

čezmejnih naložb zaradi težav pri 

primerjanju različnih naložbenih 

priložnosti. Poleg tega bi morali 

gospodarski subjekti, ki želijo pritegniti 

naložbe iz celotne Unije, v različnih 

državah članicah izpolnjevati različna 

merila, da bi se njihove dejavnosti za 

namene različnih oznak štele kot okoljsko 
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uporabile nacionalne taksonomije za 

določanje, katere naložbe se štejejo kot 

trajnostne. Če take nacionalne zahteve 

temeljijo na različnih merilih glede tega, 

katere gospodarske dejavnosti se štejejo 

kot okoljsko trajnostne, bo to vlagatelje 

odvrnilo od čezmejnih naložb zaradi težav 

pri primerjanju različnih naložbenih 

priložnosti. Poleg tega bi morali 

gospodarski subjekti, ki želijo pritegniti 

naložbe iz celotne Unije, v različnih 

državah članicah izpolnjevati različna 

merila, da bi se njihove dejavnosti za 

namene različnih oznak štele kot okoljsko 

trajnostne. Odsotnost enotnih meril bo tako 

povečala stroške in močno odvračala 

gospodarske subjekte, kar ovira dostop do 

čezmejnih kapitalskih trgov za trajnostne 

naložbe. Ovire za dostop do čezmejnih 

kapitalskih trgov za namene zbiranja 

sredstev za trajnostne projekte naj bi se še 

naprej povečevale. Merila za ugotavljanje, 

ali je gospodarska dejavnost okoljsko 

trajnostna, je zato treba uskladiti na ravni 

Unije, da bi odpravili ovire za delovanje 

notranjega trga in preprečili njihov 

nastanek v prihodnosti. S takšnim 

usklajevanjem bodo gospodarski subjekti 

lažje čezmejno zbirali sredstva za svoje 

zelene dejavnosti, saj bi bilo njihove 

gospodarske dejavnosti mogoče primerjati 

na podlagi enotnih meril, da bi se izbrale 

kot osnovno sredstvo za okoljsko 

trajnostne naložbe. To bo olajšalo 

privabljanje čezmejnih naložb znotraj 

Unije. 

trajnostne. Odsotnost enotnih meril bo tako 

povečala stroške in močno odvračala 

gospodarske subjekte, kar ovira dostop do 

čezmejnih kapitalskih trgov za trajnostne 

naložbe. Ovire za dostop do čezmejnih 

kapitalskih trgov za namene zbiranja 

sredstev za trajnostne projekte naj bi se še 

naprej povečevale. Merila za ugotavljanje, 

ali je gospodarska dejavnost okoljsko in 

gospodarsko trajnostna, je zato treba 

postopoma uskladiti na ravni Unije, da bi 

odpravili ovire za delovanje notranjega trga 

in preprečili njihov nastanek v prihodnosti. 

S takšnim usklajevanjem bodo gospodarski 

subjekti lažje čezmejno zbirali sredstva za 

svoje zelene dejavnosti, saj bi bilo njihove 

gospodarske dejavnosti mogoče primerjati 

na podlagi enotnih meril, da bi se izbrale 

kot osnovno sredstvo za okoljsko 

trajnostne naložbe. To bo olajšalo 

privabljanje čezmejnih naložb znotraj 

Unije. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  145 

Elena Gentile 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 9 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Ponujanje finančnih produktov, ki 

sledijo okoljsko trajnostnim ciljem, je 

učinkovit način za usmerjanje zasebnih 

naložb v trajnostne dejavnosti. Cilj 

nacionalnih zahtev za trženje finančnih 

produktov in podjetniških obveznic kot 

trajnostnih naložb, zlasti tistih zahtev, ki 

zadevnim akterjem na trgu omogočajo, da 

uporabljajo nacionalne oznake, je okrepitev 

zaupanja vlagateljev, ustvarjanje 

prepoznavnosti ter obravnavanje 

pomislekov glede lažnega oglaševanja 

prijaznosti do okolja („greenwashing“). 

Lažno oglaševanje prijaznosti do okolja se 

nanaša na prakso pridobivanja nepoštene 

konkurenčne prednosti s trženjem 

finančnega produkta kot okolju prijaznega, 

čeprav v resnici ne izpolnjuje osnovnih 

okoljskih standardov. Trenutno ima le 

nekaj držav članic vzpostavljene sisteme 

označevanja. Ti sistemi temeljijo na 

različnih taksonomijah za klasifikacijo 

okoljsko trajnostnih gospodarskih 

dejavnosti. Ob upoštevanju političnih 

zavez iz Pariškega sporazuma in na ravni 

Unije je verjetno, da bo vse več držav 

članic vzpostavilo sheme označevanja ali 

druge zahteve za akterje na trgu v zvezi s 

finančnimi produkti ali podjetniškimi 

obveznicami, ki se tržijo kot okoljsko 

trajnostne. Pri tem bi države članice 

uporabile nacionalne taksonomije za 

določanje, katere naložbe se štejejo kot 

trajnostne. Če take nacionalne zahteve 

temeljijo na različnih merilih glede tega, 

katere gospodarske dejavnosti se štejejo 

kot okoljsko trajnostne, bo to vlagatelje 

odvrnilo od čezmejnih naložb zaradi težav 

pri primerjanju različnih naložbenih 

priložnosti. Poleg tega bi morali 

gospodarski subjekti, ki želijo pritegniti 

naložbe iz celotne Unije, v različnih 

državah članicah izpolnjevati različna 

merila, da bi se njihove dejavnosti za 

namene različnih oznak štele kot okoljsko 

trajnostne. Odsotnost enotnih meril bo tako 

(9) Ponujanje finančnih produktov in 

storitev, ki sledijo okoljsko trajnostnim 

ciljem, je učinkovit način za usmerjanje in 

postopno preusmeritev zasebnih naložb v 

trajnostne dejavnosti. Cilj nacionalnih 

zahtev za trženje finančnih produktov in 

podjetniških obveznic kot trajnostnih 

naložb, zlasti tistih zahtev, ki zadevnim 

akterjem na trgu omogočajo, da 

uporabljajo nacionalne oznake, je okrepitev 

zaupanja vlagateljev, ustvarjanje 

prepoznavnosti ter obravnavanje 

pomislekov glede lažnega oglaševanja 

prijaznosti do okolja („greenwashing“). 

Lažno oglaševanje prijaznosti do okolja se 

nanaša na prakso pridobivanja nepoštene 

konkurenčne prednosti s trženjem 

finančnega produkta kot okolju prijaznega, 

čeprav v resnici ne izpolnjuje osnovnih 

okoljskih standardov. Trenutno ima le 

nekaj držav članic vzpostavljene sisteme 

označevanja. Ti sistemi temeljijo na 

različnih taksonomijah za klasifikacijo 

okoljsko trajnostnih gospodarskih 

dejavnosti. Ob upoštevanju političnih 

zavez iz Pariškega sporazuma in na ravni 

Unije je verjetno, da bo vse več držav 

članic vzpostavilo sheme označevanja ali 

druge zahteve za akterje na trgu v zvezi s 

finančnimi produkti ali podjetniškimi 

obveznicami, ki se tržijo kot okoljsko 

trajnostne. Pri tem bi države članice 

uporabile nacionalne taksonomije za 

določanje, katere naložbe se štejejo kot 

trajnostne. Če take nacionalne zahteve 

temeljijo na različnih merilih glede tega, 

katere gospodarske dejavnosti se štejejo 

kot okoljsko trajnostne, bo to vlagatelje 

odvrnilo od čezmejnih naložb zaradi težav 

pri primerjanju različnih naložbenih 

priložnosti. Poleg tega bi morali 

gospodarski subjekti, ki želijo pritegniti 

naložbe iz celotne Unije, v različnih 

državah članicah izpolnjevati različna 

merila, da bi se njihove dejavnosti za 

namene različnih oznak štele kot okoljsko 
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povečala stroške in močno odvračala 

gospodarske subjekte, kar ovira dostop do 

čezmejnih kapitalskih trgov za trajnostne 

naložbe. Ovire za dostop do čezmejnih 

kapitalskih trgov za namene zbiranja 

sredstev za trajnostne projekte naj bi se še 

naprej povečevale. Merila za ugotavljanje, 

ali je gospodarska dejavnost okoljsko 

trajnostna, je zato treba uskladiti na ravni 

Unije, da bi odpravili ovire za delovanje 

notranjega trga in preprečili njihov 

nastanek v prihodnosti. S takšnim 

usklajevanjem bodo gospodarski subjekti 

lažje čezmejno zbirali sredstva za svoje 

zelene dejavnosti, saj bi bilo njihove 

gospodarske dejavnosti mogoče primerjati 

na podlagi enotnih meril, da bi se izbrale 

kot osnovno sredstvo za okoljsko 

trajnostne naložbe. To bo olajšalo 

privabljanje čezmejnih naložb znotraj 

Unije. 

trajnostne. Odsotnost enotnih meril bo tako 

povečala stroške in močno odvračala 

gospodarske subjekte, kar ovira dostop do 

čezmejnih kapitalskih trgov za trajnostne 

naložbe. Ovire za dostop do čezmejnih 

kapitalskih trgov za namene zbiranja 

sredstev za trajnostne projekte naj bi se še 

naprej povečevale. Merila za ugotavljanje, 

ali je gospodarska dejavnost okoljsko 

trajnostna, je zato treba uskladiti na ravni 

Unije, da bi odpravili ovire za delovanje 

notranjega trga in preprečili njihov 

nastanek v prihodnosti. S takšnim 

usklajevanjem bodo gospodarski subjekti 

lažje čezmejno zbirali sredstva za svoje 

zelene dejavnosti, saj bi bilo njihove 

gospodarske dejavnosti mogoče primerjati 

na podlagi enotnih meril, da bi se izbrale 

kot osnovno sredstvo za okoljsko 

trajnostne naložbe. To bo olajšalo 

privabljanje čezmejnih naložb znotraj 

Unije. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  146 

Mireille D'Ornano 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 9 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Ponujanje finančnih produktov, ki 

sledijo okoljsko trajnostnim ciljem, je 

učinkovit način za usmerjanje zasebnih 

naložb v trajnostne dejavnosti. Cilj 

nacionalnih zahtev za trženje finančnih 

produktov in podjetniških obveznic kot 

trajnostnih naložb, zlasti tistih zahtev, ki 

zadevnim akterjem na trgu omogočajo, da 

uporabljajo nacionalne oznake, je okrepitev 

zaupanja vlagateljev, ustvarjanje 

prepoznavnosti ter obravnavanje 

pomislekov glede lažnega oglaševanja 

prijaznosti do okolja („greenwashing“). 

(9) Ponujanje finančnih produktov, ki 

sledijo okoljsko trajnostnim ciljem, je 

učinkovit način za usmerjanje zasebnih 

naložb v trajnostne dejavnosti. Cilj 

nacionalnih zahtev za trženje finančnih 

produktov in podjetniških obveznic kot 

trajnostnih naložb, zlasti tistih zahtev, ki 

zadevnim akterjem na trgu omogočajo, da 

uporabljajo nacionalne oznake, je okrepitev 

zaupanja vlagateljev, ustvarjanje 

prepoznavnosti ter obravnavanje 

pomislekov glede lažnega oglaševanja 

prijaznosti do okolja („greenwashing“). 
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Lažno oglaševanje prijaznosti do okolja se 

nanaša na prakso pridobivanja nepoštene 

konkurenčne prednosti s trženjem 

finančnega produkta kot okolju prijaznega, 

čeprav v resnici ne izpolnjuje osnovnih 

okoljskih standardov. Trenutno ima le 

nekaj držav članic vzpostavljene sisteme 

označevanja. Ti sistemi temeljijo na 

različnih taksonomijah za klasifikacijo 

okoljsko trajnostnih gospodarskih 

dejavnosti. Ob upoštevanju političnih 

zavez iz Pariškega sporazuma in na ravni 

Unije je verjetno, da bo vse več držav 

članic vzpostavilo sheme označevanja ali 

druge zahteve za akterje na trgu v zvezi s 

finančnimi produkti ali podjetniškimi 

obveznicami, ki se tržijo kot okoljsko 

trajnostne. Pri tem bi države članice 

uporabile nacionalne taksonomije za 

določanje, katere naložbe se štejejo kot 

trajnostne. Če take nacionalne zahteve 

temeljijo na različnih merilih glede tega, 

katere gospodarske dejavnosti se štejejo 

kot okoljsko trajnostne, bo to vlagatelje 

odvrnilo od čezmejnih naložb zaradi težav 

pri primerjanju različnih naložbenih 

priložnosti. Poleg tega bi morali 

gospodarski subjekti, ki želijo pritegniti 

naložbe iz celotne Unije, v različnih 

državah članicah izpolnjevati različna 

merila, da bi se njihove dejavnosti za 

namene različnih oznak štele kot okoljsko 

trajnostne. Odsotnost enotnih meril bo tako 

povečala stroške in močno odvračala 

gospodarske subjekte, kar ovira dostop do 

čezmejnih kapitalskih trgov za trajnostne 

naložbe. Ovire za dostop do čezmejnih 

kapitalskih trgov za namene zbiranja 

sredstev za trajnostne projekte naj bi se še 

naprej povečevale. Merila za ugotavljanje, 

ali je gospodarska dejavnost okoljsko 

trajnostna, je zato treba uskladiti na ravni 

Unije, da bi odpravili ovire za delovanje 

notranjega trga in preprečili njihov 

nastanek v prihodnosti. S takšnim 

usklajevanjem bodo gospodarski subjekti 

lažje čezmejno zbirali sredstva za svoje 

zelene dejavnosti, saj bi bilo njihove 

Lažno oglaševanje prijaznosti do okolja se 

nanaša na prakso pridobivanja nepoštene 

konkurenčne prednosti s trženjem 

finančnega produkta kot okolju prijaznega, 

čeprav v resnici ne izpolnjuje osnovnih 

okoljskih standardov. Trenutno ima le 

nekaj držav članic vzpostavljene sisteme 

označevanja. Ti sistemi temeljijo na 

različnih taksonomijah za klasifikacijo 

okoljsko trajnostnih gospodarskih 

dejavnosti. Ob upoštevanju političnih 

zavez iz Pariškega sporazuma in na ravni 

Unije bo lahko vse več držav članic 

vzpostavilo sheme označevanja ali druge 

zahteve za akterje na trgu v zvezi s 

finančnimi produkti ali podjetniškimi 

obveznicami, ki se tržijo kot okoljsko 

trajnostne. Pri tem bi države članice 

uporabile nacionalne taksonomije za 

določanje, katere naložbe se štejejo kot 

trajnostne. Če take nacionalne zahteve 

temeljijo na različnih merilih glede tega, 

katere gospodarske dejavnosti se štejejo 

kot okoljsko trajnostne, bo to vlagatelje 

odvrnilo od čezmejnih naložb zaradi težav 

pri primerjanju različnih naložbenih 

priložnosti. Poleg tega bi morali 

gospodarski subjekti, ki želijo pritegniti 

naložbe iz celotne Unije, v različnih 

državah članicah izpolnjevati različna 

merila, da bi se njihove dejavnosti za 

namene različnih oznak štele kot okoljsko 

trajnostne. Odsotnost enotnih meril bo tako 

povečala stroške in močno odvračala 

gospodarske subjekte, kar ovira dostop do 

čezmejnih kapitalskih trgov za trajnostne 

naložbe. Ovire za dostop do čezmejnih 

kapitalskih trgov za namene zbiranja 

sredstev za trajnostne projekte naj bi se še 

naprej povečevale. Da bi odpravili ovire za 

delovanje notranjega trga in preprečili 

njihov nastanek v prihodnosti, je ena 

možna rešitev, o kateri bi bilo treba 

razmisliti, uskladitev meril za določitev, 

ali je gospodarska dejavnost okoljsko 

trajnostna. S takšnim usklajevanjem bodo 

gospodarski subjekti lažje čezmejno zbirali 

sredstva za svoje zelene dejavnosti, saj bi 
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gospodarske dejavnosti mogoče primerjati 

na podlagi enotnih meril, da bi se izbrale 

kot osnovno sredstvo za okoljsko 

trajnostne naložbe. To bo olajšalo 

privabljanje čezmejnih naložb znotraj 

Unije. 

bilo njihove gospodarske dejavnosti 

mogoče primerjati na podlagi enotnih 

meril, da bi se izbrale kot osnovno sredstvo 

za okoljsko trajnostne naložbe. To bo 

olajšalo privabljanje čezmejnih naložb 

znotraj Unije. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  147 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 9 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Ponujanje finančnih produktov, ki 

sledijo okoljsko trajnostnim ciljem, je 

učinkovit način za usmerjanje zasebnih 

naložb v trajnostne dejavnosti. Cilj 

nacionalnih zahtev za trženje finančnih 

produktov in podjetniških obveznic kot 

trajnostnih naložb, zlasti tistih zahtev, ki 

zadevnim akterjem na trgu omogočajo, da 

uporabljajo nacionalne oznake, je okrepitev 

zaupanja vlagateljev, ustvarjanje 

prepoznavnosti ter obravnavanje 

pomislekov glede lažnega oglaševanja 

prijaznosti do okolja („greenwashing“). 

Lažno oglaševanje prijaznosti do okolja se 

nanaša na prakso pridobivanja nepoštene 

konkurenčne prednosti s trženjem 

finančnega produkta kot okolju prijaznega, 

čeprav v resnici ne izpolnjuje osnovnih 

okoljskih standardov. Trenutno ima le 

nekaj držav članic vzpostavljene sisteme 

označevanja. Ti sistemi temeljijo na 

različnih taksonomijah za klasifikacijo 

okoljsko trajnostnih gospodarskih 

dejavnosti. Ob upoštevanju političnih 

zavez iz Pariškega sporazuma in na ravni 

Unije je verjetno, da bo vse več držav 

članic vzpostavilo sheme označevanja ali 

druge zahteve za akterje na trgu v zvezi s 

finančnimi produkti ali podjetniškimi 

(9) Ponujanje finančnih produktov, ki 

se tržijo kot okoljsko trajnostni in sledijo 

okoljsko trajnostnim ciljem, je učinkovit 

način za usmerjanje zasebnih naložb v 

trajnostne dejavnosti. Cilj nacionalnih 

zahtev za trženje finančnih produktov in 

podjetniških obveznic kot trajnostnih 

naložb, zlasti tistih zahtev, ki zadevnim 

akterjem na trgu omogočajo, da 

uporabljajo nacionalne oznake, je okrepitev 

zaupanja vlagateljev, ustvarjanje 

prepoznavnosti ter obravnavanje 

pomislekov glede lažnega oglaševanja 

prijaznosti do okolja („greenwashing“). 

Lažno oglaševanje prijaznosti do okolja se 

nanaša na prakso pridobivanja nepoštene 

konkurenčne prednosti s trženjem 

finančnega produkta kot okolju prijaznega, 

čeprav v resnici ne izpolnjuje osnovnih 

okoljskih standardov. Trenutno ima le 

nekaj držav članic vzpostavljene sisteme 

označevanja. Ti sistemi temeljijo na 

različnih taksonomijah za klasifikacijo 

okoljsko trajnostnih gospodarskih 

dejavnosti. Ob upoštevanju političnih 

zavez iz Pariškega sporazuma in na ravni 

Unije je verjetno, da bo vse več držav 

članic vzpostavilo sheme označevanja ali 

druge zahteve za akterje na trgu v zvezi s 
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obveznicami, ki se tržijo kot okoljsko 

trajnostne. Pri tem bi države članice 

uporabile nacionalne taksonomije za 

določanje, katere naložbe se štejejo kot 

trajnostne. Če take nacionalne zahteve 

temeljijo na različnih merilih glede tega, 

katere gospodarske dejavnosti se štejejo 

kot okoljsko trajnostne, bo to vlagatelje 

odvrnilo od čezmejnih naložb zaradi težav 

pri primerjanju različnih naložbenih 

priložnosti. Poleg tega bi morali 

gospodarski subjekti, ki želijo pritegniti 

naložbe iz celotne Unije, v različnih 

državah članicah izpolnjevati različna 

merila, da bi se njihove dejavnosti za 

namene različnih oznak štele kot okoljsko 

trajnostne. Odsotnost enotnih meril bo tako 

povečala stroške in močno odvračala 

gospodarske subjekte, kar ovira dostop do 

čezmejnih kapitalskih trgov za trajnostne 

naložbe. Ovire za dostop do čezmejnih 

kapitalskih trgov za namene zbiranja 

sredstev za trajnostne projekte naj bi se še 

naprej povečevale. Merila za ugotavljanje, 

ali je gospodarska dejavnost okoljsko 

trajnostna, je zato treba uskladiti na ravni 

Unije, da bi odpravili ovire za delovanje 

notranjega trga in preprečili njihov 

nastanek v prihodnosti. S takšnim 

usklajevanjem bodo gospodarski subjekti 

lažje čezmejno zbirali sredstva za svoje 

zelene dejavnosti, saj bi bilo njihove 

gospodarske dejavnosti mogoče primerjati 

na podlagi enotnih meril, da bi se izbrale 

kot osnovno sredstvo za okoljsko 

trajnostne naložbe. To bo olajšalo 

privabljanje čezmejnih naložb znotraj 

Unije. 

finančnimi produkti ali podjetniškimi 

obveznicami, ki se tržijo kot okoljsko 

trajnostne. Pri tem bi države članice 

uporabile nacionalne taksonomije za 

določanje, katere naložbe se štejejo kot 

trajnostne. Če take nacionalne zahteve 

temeljijo na različnih merilih glede tega, 

katere gospodarske dejavnosti se štejejo 

kot okoljsko trajnostne, bo to vlagatelje 

odvrnilo od čezmejnih naložb zaradi težav 

pri primerjanju različnih naložbenih 

priložnosti. Poleg tega bi morali 

gospodarski subjekti, ki želijo pritegniti 

naložbe iz celotne Unije, v različnih 

državah članicah izpolnjevati različna 

merila, da bi se njihove dejavnosti za 

namene različnih oznak štele kot okoljsko 

trajnostne. Odsotnost enotnih meril bo tako 

povečala stroške in močno odvračala 

gospodarske subjekte, kar ovira dostop do 

čezmejnih kapitalskih trgov za trajnostne 

naložbe. Ovire za dostop do čezmejnih 

kapitalskih trgov za namene zbiranja 

sredstev za trajnostne projekte naj bi se še 

naprej povečevale. Merila za ugotavljanje, 

ali je gospodarska dejavnost okoljsko 

trajnostna, je zato treba uskladiti na ravni 

Unije, da bi odpravili ovire za delovanje 

notranjega trga in preprečili njihov 

nastanek v prihodnosti. S takšnim 

usklajevanjem bodo gospodarski subjekti 

lažje čezmejno zbirali sredstva za svoje 

zelene dejavnosti, saj bi bilo njihove 

gospodarske dejavnosti mogoče primerjati 

na podlagi enotnih meril, da bi se izbrale 

kot osnovno sredstvo za okoljsko 

trajnostne naložbe. To bo olajšalo 

privabljanje čezmejnih naložb znotraj 

Unije. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  148 

Pavel Poc 

 

Predlog uredbe 
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Uvodna izjava 9 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (9a) Okvir taksonomije za vlaganje v 

trajnostne naložbe bi se moral uporabljati 

predvsem za spodbujanje tovrstnih naložb 

in ne bi smel biti orodje za prisilno 

prerazporejanje naložb iz drugih 

projektov. Poleg tega ne bi smel bistveno 

vplivati na razpoložljivost/stroške drugih 

oblik financiranja. Upoštevati je treba 

vplive, ki jih lahko imajo „trajnostni“ 

instrumenti na „netrajnostne“ 

instrumente, ki so se začeli izvajati pred 

tem. Pomembno je tudi določiti, da bi se 

morala ta uredba uporabljati le za nove 

naložbe, da se prepreči retroaktivnost. 

Or. en 

Obrazložitev 

Too strict sustainability framework could pose a large threat for conventional energy 

generation assets, which are still in many countries the backbone of energy system and are 

granting the security of energy supply to customers. If any investment labelled as non-

sustainable would be fundamentally disadvantaged, that could lead to significant risk of 

security of supply failure and higher energy prices for customers. Also reduced cost of capital 

to hold sustainable investments by banks may result in providing funding for risky projects 

only because they display sustainable features. 

 

Predlog spremembe  149 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 9 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (9a) Kjer je ustrezno, bi označevanje 

finančnih produktov ali podjetniških 

obveznic kot okolju škodljivih na podlagi 

enotnih meril poleg tega zagotavljalo 

dodatne tržne informacije v zvezi z 

gospodarskimi dejavnostmi, ki povzročajo 

znatno škodo za okoljske cilje, in 

udeležencem na finančnem trgu 
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omogočilo, da zasebne naložbe postopoma 

usmerjajo v okoljsko nevtralne 

gospodarske dejavnosti brez posebne 

oznake ali okoljsko trajnostne 

gospodarske dejavnosti. Poleg tega bi 

Uniji in državam članicam omogočilo, da 

ne zagotavljajo več javne finančne 

podpore za naložbe, ki povzročajo znatno 

škodo za okoljske cilje. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  150 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Ulrike Müller, 

Elsi Katainen, Petri Sarvamaa 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 9 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (9a) Da bi Unija izpolnila svoje 

okoljske in podnebne obveznosti, je treba 

spodbujati zasebne naložbe. Za dosego 

tega cilja so potrebni dolgoročno 

načrtovanje, regulativna stabilnost in 

predvidljivost za vlagatelje. Da bi 

zagotovili skladen okvir politike za 

trajnostne naložbe, je zato pomembno, da 

določbe te uredbe temeljijo na veljavni 

zakonodaji Unije. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  151 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 9 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (9a) Da bi Unija izpolnila svoje 

okoljske in podnebne obveznosti, so 
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potrebne zasebne naložbe. Za spodbujanje 

zasebnih naložb je treba zagotoviti 

skladen okvir politike za trajnostne 

naložbe. To zahteva dolgoročno 

regulativno stabilnost in predvidljivost za 

vlagatelje. Zato je pomembno, da določbe 

te uredbe temeljijo na veljavni zakonodaji 

Unije. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  152 

Fulvio Martusciello 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 10 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) A če udeleženci na trgu vlagateljem 

ne zagotovijo nobenega pojasnila o tem, 

kako dejavnosti, v katere vlagajo, 

prispevajo k okoljskim ciljem, ali če 

uporabljajo različne pojme za razlago, kaj 

je „trajnostna“ gospodarska dejavnost, 

preverjanje in primerjava teh različnih 

finančnih produktov za vlagatelje 

predstavljata nesorazmerno večje breme. 

Ugotovljeno je bilo, da to odvrača 

vlagatelje od naložb v zelene finančne 

produkte. Poleg tega ima pomanjkanje 

zaupanja vlagateljev pomembne škodljive 

učinke na trg za trajnostne naložbe. Prav 

tako je bilo ugotovljeno, da bodo 

nacionalni predpisi ali tržne pobude za 

reševanje tega vprašanja znotraj 

nacionalnih meja povzročili razdrobitev 

notranjega trga. Če udeleženci na 

finančnem trgu razkrijejo, kako finančni 

produkti, za katere trdijo, da so okolju 

prijazni, izpolnjujejo okoljske cilje, in za 

takšno razkritje uporabljajo skupna merila 

po vsej Uniji glede tega, kaj je okoljsko 

trajnostna gospodarska dejavnost, bo to 

vlagateljem pomagalo primerjati okolju 

prijazne naložbene priložnosti prek meja. 

(10) A če udeleženci na trgu ne 

razkrijejo, kako dejavnosti, v katere 

vlagajo, prispevajo k okoljskim ciljem, ali 

če uporabljajo drugačno metriko in merila 

za opredelitev, kaj je „trajnostna“ 

gospodarska dejavnost, preverjanje in 

primerjava teh različnih finančnih 

produktov za vlagatelje predstavljata 

nesorazmerno večje breme. Ugotovljeno je 

bilo, da to odvrača vlagatelje od naložb v 

trajnostne finančne produkte. Poleg tega 

ima pomanjkanje zaupanja vlagateljev 

pomembne škodljive učinke na trg za 

trajnostne naložbe. Prav tako je bilo 

ugotovljeno, da bodo nacionalni predpisi 

ali tržne pobude za reševanje tega 

vprašanja znotraj nacionalnih meja 

povzročili razdrobitev notranjega trga. Če 

udeleženci na finančnem trgu razkrijejo, 

kako finančni produkti, za katere trdijo, da 

so okolju prijazni, izpolnjujejo okoljske 

cilje, in za takšno razkritje uporabljajo 

skupna merila po vsej Uniji glede tega, kaj 

je okoljsko trajnostna gospodarska 

dejavnost, bo to vlagateljem pomagalo 

primerjati okoljski vpliv naložbenih 

priložnosti prek meja. Vlagatelji bodo 
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Vlagatelji bodo imeli več zaupanja pri 

vlaganju v zelene finančne produkte v 

Uniji, kar bo izboljšalo delovanje 

notranjega trga. 

imeli več zaupanja pri vlaganju v zelene 

finančne produkte v Uniji, kar bo izboljšalo 

delovanje notranjega trga. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  153 

Elena Gentile 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 10 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) A če udeleženci na trgu vlagateljem 

ne zagotovijo nobenega pojasnila o tem, 

kako dejavnosti, v katere vlagajo, 

prispevajo k okoljskim ciljem, ali če 

uporabljajo različne pojme za razlago, kaj 

je „trajnostna“ gospodarska dejavnost, 

preverjanje in primerjava teh različnih 

finančnih produktov za vlagatelje 

predstavljata nesorazmerno večje breme. 

Ugotovljeno je bilo, da to odvrača 

vlagatelje od naložb v zelene finančne 

produkte. Poleg tega ima pomanjkanje 

zaupanja vlagateljev pomembne škodljive 

učinke na trg za trajnostne naložbe. Prav 

tako je bilo ugotovljeno, da bodo 

nacionalni predpisi ali tržne pobude za 

reševanje tega vprašanja znotraj 

nacionalnih meja povzročili razdrobitev 

notranjega trga. Če udeleženci na 

finančnem trgu razkrijejo, kako finančni 

produkti, za katere trdijo, da so okolju 

prijazni, izpolnjujejo okoljske cilje, in za 

takšno razkritje uporabljajo skupna merila 

po vsej Uniji glede tega, kaj je okoljsko 

trajnostna gospodarska dejavnost, bo to 

vlagateljem pomagalo primerjati okolju 

prijazne naložbene priložnosti prek meja. 

Vlagatelji bodo imeli več zaupanja pri 

vlaganju v zelene finančne produkte v 

Uniji, kar bo izboljšalo delovanje 

notranjega trga. 

(10) A če udeleženci na trgu ne 

razkrijejo, kako dejavnosti, v katere 

vlagajo, prispevajo k okoljskim ciljem, ali 

če uporabljajo drugačno metriko in merila 

za opredelitev, kaj je „trajnostna“ 

gospodarska dejavnost, preverjanje in 

primerjava teh različnih finančnih 

produktov za vlagatelje predstavljata 

nesorazmerno večje breme. Ugotovljeno je 

bilo, da to odvrača vlagatelje od naložb v 

trajnostne finančne produkte. Poleg tega 

ima pomanjkanje zaupanja vlagateljev 

pomembne škodljive učinke na trg za 

trajnostne naložbe. Prav tako je bilo 

ugotovljeno, da bodo nacionalni predpisi 

ali tržne pobude za reševanje tega 

vprašanja znotraj nacionalnih meja 

povzročili razdrobitev notranjega trga. Če 

udeleženci na finančnem trgu razkrijejo, 

kako finančni produkti, za katere trdijo, da 

so okolju prijazni, izpolnjujejo okoljske 

cilje, in za takšno razkritje uporabljajo 

skupna merila po vsej Uniji glede tega, kaj 

je okoljsko trajnostna gospodarska 

dejavnost, bo to vlagateljem pomagalo 

primerjati okolju prijazne naložbene 

priložnosti prek meja. Vlagatelji bodo 

imeli več zaupanja pri vlaganju v zelene 

finančne produkte v Uniji, kar bo izboljšalo 

delovanje notranjega trga. 



 

AM\1172566SL.docx 27/164 PE632.153v01-00 

 SL 

Or. en 

 

Predlog spremembe  154 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 10 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) A če udeleženci na trgu vlagateljem 

ne zagotovijo nobenega pojasnila o tem, 

kako dejavnosti, v katere vlagajo, 

prispevajo k okoljskim ciljem, ali če 

uporabljajo različne pojme za razlago, kaj 

je „trajnostna“ gospodarska dejavnost, 

preverjanje in primerjava teh različnih 

finančnih produktov za vlagatelje 

predstavljata nesorazmerno večje breme. 

Ugotovljeno je bilo, da to odvrača 

vlagatelje od naložb v zelene finančne 

produkte. Poleg tega ima pomanjkanje 

zaupanja vlagateljev pomembne škodljive 

učinke na trg za trajnostne naložbe. Prav 

tako je bilo ugotovljeno, da bodo 

nacionalni predpisi ali tržne pobude za 

reševanje tega vprašanja znotraj 

nacionalnih meja povzročili razdrobitev 

notranjega trga. Če udeleženci na 

finančnem trgu razkrijejo, kako finančni 

produkti, za katere trdijo, da so okolju 

prijazni, izpolnjujejo okoljske cilje, in za 

takšno razkritje uporabljajo skupna merila 

po vsej Uniji glede tega, kaj je okoljsko 

trajnostna gospodarska dejavnost, bo to 

vlagateljem pomagalo primerjati okolju 

prijazne naložbene priložnosti prek meja. 

Vlagatelji bodo imeli več zaupanja pri 

vlaganju v zelene finančne produkte v 

Uniji, kar bo izboljšalo delovanje 

notranjega trga. 

(10) A če udeleženci na trgu vlagateljem 

ne zagotovijo nobenega pojasnila o tem, 

kako dejavnosti, v katere vlagajo, 

prispevajo k okoljskim ciljem, ali če 

uporabljajo različne pojme za razlago, kaj 

je „trajnostna“ gospodarska dejavnost, 

preverjanje in primerjava teh različnih 

finančnih produktov za vlagatelje 

predstavljata nesorazmerno večje breme. 

Ugotovljeno je bilo, da to odvrača 

vlagatelje od naložb v zelene finančne 

produkte. Poleg tega ima pomanjkanje 

zaupanja vlagateljev pomembne škodljive 

učinke na trg za trajnostne naložbe. Prav 

tako je bilo ugotovljeno, da bodo 

nacionalni predpisi ali tržne pobude za 

reševanje tega vprašanja znotraj 

nacionalnih meja povzročili razdrobitev 

notranjega trga. Če udeleženci na 

finančnem trgu razkrijejo, kako finančni 

produkti, za katere trdijo, da so okolju 

prijazni, izpolnjujejo okoljske cilje, in za 

takšno razkritje uporabljajo skupna merila 

po vsej Uniji glede tega, kaj je okoljsko 

trajnostna gospodarska dejavnost, bo to 

vlagateljem pomagalo primerjati okolju 

prijazne naložbene priložnosti prek meja in 

podjetja, v katera se vlaga, spodbudilo k 

oblikovanju bolj trajnostnih poslovnih 

modelov. Vlagatelji bodo imeli več 

zaupanja pri vlaganju v zelene finančne 

produkte v Uniji, kar bo izboljšalo 

delovanje notranjega trga. 

Or. en 
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Predlog spremembe  155 

Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 10 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) A če udeleženci na trgu vlagateljem 

ne zagotovijo nobenega pojasnila o tem, 

kako dejavnosti, v katere vlagajo, 

prispevajo k okoljskim ciljem, ali če 

uporabljajo različne pojme za razlago, kaj 

je „trajnostna“ gospodarska dejavnost, 

preverjanje in primerjava teh različnih 

finančnih produktov za vlagatelje 

predstavljata nesorazmerno večje breme. 

Ugotovljeno je bilo, da to odvrača 

vlagatelje od naložb v zelene finančne 

produkte. Poleg tega ima pomanjkanje 

zaupanja vlagateljev pomembne škodljive 

učinke na trg za trajnostne naložbe. Prav 

tako je bilo ugotovljeno, da bodo 

nacionalni predpisi ali tržne pobude za 

reševanje tega vprašanja znotraj 

nacionalnih meja povzročili razdrobitev 

notranjega trga. Če udeleženci na 

finančnem trgu razkrijejo, kako finančni 

produkti, za katere trdijo, da so okolju 

prijazni, izpolnjujejo okoljske cilje, in za 

takšno razkritje uporabljajo skupna merila 

po vsej Uniji glede tega, kaj je okoljsko 

trajnostna gospodarska dejavnost, bo to 

vlagateljem pomagalo primerjati okolju 

prijazne naložbene priložnosti prek meja. 

Vlagatelji bodo imeli več zaupanja pri 

vlaganju v zelene finančne produkte v 

Uniji, kar bo izboljšalo delovanje 

notranjega trga. 

(10) A če udeleženci na trgu vlagateljem 

ne zagotovijo nobenega pojasnila o tem, 

kako dejavnosti, v katere vlagajo, 

prispevajo k okoljskim ciljem, ali če 

uporabljajo različne pojme za razlago, kaj 

je „trajnostna“ gospodarska dejavnost, 

preverjanje in primerjava teh različnih 

finančnih produktov za vlagatelje 

predstavljata nesorazmerno večje breme. 

Ugotovljeno je bilo, da to odvrača 

vlagatelje od naložb v trajnostne finančne 

produkte. Poleg tega ima pomanjkanje 

zaupanja vlagateljev pomembne škodljive 

učinke na trg za trajnostne naložbe. Prav 

tako je bilo ugotovljeno, da bodo 

nacionalni predpisi ali tržne pobude za 

reševanje tega vprašanja znotraj 

nacionalnih meja povzročili razdrobitev 

notranjega trga. Če udeleženci na 

finančnem trgu razkrijejo, kako finančni 

produkti, za katere trdijo, da so okolju 

prijazni, izpolnjujejo okoljske cilje, in za 

takšno razkritje uporabljajo skupna merila 

po vsej Uniji glede tega, kaj je okoljsko 

trajnostna gospodarska dejavnost, bo to 

vlagateljem pomagalo primerjati okolju 

prijazne naložbene priložnosti prek meja. 

Vlagatelji bodo imeli več zaupanja pri 

vlaganju v trajnostne finančne produkte v 

Uniji, kar bo izboljšalo delovanje 

notranjega trga. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  156 

Mireille D'Ornano 
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Predlog uredbe 

Uvodna izjava 10 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) A če udeleženci na trgu vlagateljem 

ne zagotovijo nobenega pojasnila o tem, 

kako dejavnosti, v katere vlagajo, 

prispevajo k okoljskim ciljem, ali če 

uporabljajo različne pojme za razlago, kaj 

je „trajnostna“ gospodarska dejavnost, 

preverjanje in primerjava teh različnih 

finančnih produktov za vlagatelje 

predstavljata nesorazmerno večje breme. 

Ugotovljeno je bilo, da to odvrača 

vlagatelje od naložb v zelene finančne 

produkte. Poleg tega ima pomanjkanje 

zaupanja vlagateljev pomembne škodljive 

učinke na trg za trajnostne naložbe. Prav 

tako je bilo ugotovljeno, da bodo 

nacionalni predpisi ali tržne pobude za 

reševanje tega vprašanja znotraj 

nacionalnih meja povzročili razdrobitev 

notranjega trga. Če udeleženci na 

finančnem trgu razkrijejo, kako finančni 

produkti, za katere trdijo, da so okolju 

prijazni, izpolnjujejo okoljske cilje, in za 

takšno razkritje uporabljajo skupna merila 

po vsej Uniji glede tega, kaj je okoljsko 

trajnostna gospodarska dejavnost, bo to 

vlagateljem pomagalo primerjati okolju 

prijazne naložbene priložnosti prek meja. 

Vlagatelji bodo imeli več zaupanja pri 

vlaganju v zelene finančne produkte v 

Uniji, kar bo izboljšalo delovanje 

notranjega trga. 

(10) A če udeleženci na trgu vlagateljem 

ne zagotovijo nobenega pojasnila o tem, 

kako dejavnosti, v katere vlagajo, 

prispevajo k okoljskim ciljem, ali če 

uporabljajo različne pojme za razlago, kaj 

je „trajnostna“ gospodarska dejavnost, 

preverjanje in primerjava teh različnih 

finančnih produktov za vlagatelje 

predstavljata nesorazmerno večje breme. 

Ugotovljeno je bilo, da to odvrača 

vlagatelje od naložb v zelene finančne 

produkte. Poleg tega ima pomanjkanje 

zaupanja vlagateljev pomembne škodljive 

učinke na trg za trajnostne naložbe. 

Nekateri prav tako menijo, da bodo 

nacionalni predpisi ali tržne pobude za 

reševanje tega vprašanja znotraj 

nacionalnih meja povzročili razdrobitev 

notranjega trga. Če udeleženci na 

finančnem trgu razkrijejo, kako finančni 

produkti, za katere trdijo, da so okolju 

prijazni, izpolnjujejo okoljske cilje, in za 

takšno razkritje uporabljajo skupna merila 

po vsej Uniji glede tega, kaj je okoljsko 

trajnostna gospodarska dejavnost, bo to 

vlagateljem pomagalo primerjati okolju 

prijazne naložbene priložnosti prek meja. 

Vlagatelji bodo imeli več zaupanja pri 

vlaganju v zelene finančne produkte v 

Uniji, kar bo izboljšalo delovanje 

notranjega trga. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  157 

Fulvio Martusciello 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 10 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (10a) Kazalnike bi bilo treba uskladiti na 

podlagi obstoječih projektov, med drugim 

dela Komisije, Evropske agencije za 

okolje in OECD, ter vanje vključiti vpliv 

emisij CO2 in drugih emisij na okolje, 

biotsko raznovrstnost, nastajanje 

odpadkov, rabo energije, uporabo 

obnovljivih virov energije, rabo surovin in 

vode ter neposredno in posredno rabo tal, 

kot je določeno v okviru Komisije za 

spremljanje krožnega gospodarstva 

(COM(2018)0029), akcijskem načrtu EU 

za krožno gospodarstvo (COM(2015)0614) 

in resoluciji Evropskega parlamenta z dne 

9. julija 2015 o učinkoviti rabi virov: 

prehod na krožno gospodarstvo 

(2014/2208(INI)). Poleg tega bi bilo treba 

kazalnike zasnovati tudi ob upoštevanju 

priporočil strokovne skupine na visoki 

ravni za podporo financiranju krožnega 

gospodarstva, ki jo je oblikovala Komisija. 

Komisija bi morala oceniti, kako delo te 

strokovne skupine vključiti v delo skupine 

tehničnih strokovnjakov za financiranje 

trajnostne rasti. Pri kazalnikih bi bilo 

treba upoštevati mednarodno priznane 

trajnostne standarde. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  158 

Elena Gentile 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 10 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (10a) Kazalnike bi bilo treba uskladiti na 

podlagi obstoječih projektov, kot so tisti, 

ki so jih med drugim razvile Komisija, 

Evropska agencija za okolje in OECD, ter 

vanje vključiti vpliv emisij CO2 in drugih 

emisij na okolje, biotsko raznovrstnost, 
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nastajanje odpadkov, rabo energije, 

surovin in vode ter neposredno in 

posredno rabo tal, kot je določeno v 

okviru Komisije za spremljanje krožnega 

gospodarstva (COM(2018)0029), 

akcijskem načrtu EU za krožno 

gospodarstvo (COM(2015)0614) in 

resoluciji Evropskega parlamenta o 

učinkoviti rabi virov: prehod na krožno 

gospodarstvo (2014/2208(INI)). Poleg 

tega bi bilo treba kazalnike zasnovati tudi 

ob upoštevanju priporočil strokovne 

skupine na visoki ravni za podporo 

financiranju krožnega gospodarstva, ki jo 

je oblikovala Komisija. Komisija bi 

morala oceniti, kako delo te strokovne 

skupine vključiti v delo skupine tehničnih 

strokovnjakov za financiranje trajnostne 

rasti. Pri kazalnikih bi bilo treba 

upoštevati mednarodno priznane 

trajnostne standarde. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  159 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 10 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (10a) Da bi dosegli učinkovit okoljski in 

trajnostni vpliv, zmanjšali nepotrebno 

upravno breme za udeležence na 

finančnem trgu in spodbudili rast 

evropskih finančnih trgov, iz katerih se 

financirajo trajnostne gospodarske 

dejavnosti, bi morala taksonomija 

temeljiti na usklajenih, primerljivih in 

enotnih merilih. Preprečiti je treba vsa 

prekrivanja v predpisih ali preventivne 

zakonodajne ukrepe, ki ne bi bili v skladu 

z načeli boljšega pravnega urejanja in 

sorazmernosti ter ciljem oblikovanja 

dosledne terminologije in jasnega 
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regulativnega okvira ali bi povzročili 

nepotrebno breme za organe in finančne 

institucije. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  160 

Mireille D'Ornano 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 11 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11) Za odpravo obstoječih ovir za 

delovanje notranjega trga in preprečitev 

nastanka takih ovir v prihodnosti bi morale 

države članice uporabiti enoten koncept 

okoljsko trajnostnih naložb pri določanju 

zahtev za akterje na trgu za namene 

označevanja finančnih produktov ali 

podjetniških obveznic, ki se na nacionalni 

ravni tržijo kot okoljsko trajnostni. Iz istih 

razlogov bi morali upravitelji skladov in 

institucionalni vlagatelji, ki trdijo, da si 

prizadevajo za doseganje okoljskih ciljev, 

uporabljati isti koncept okoljsko trajnostne 

naložbe pri razkrivanju, kako uresničujejo 

te cilje. 

(11) Za odpravo obstoječih ovir za 

delovanje notranjega trga in preprečitev 

nastanka takih ovir v prihodnosti bi se 

lahko države članice pozvalo, naj 

uporabljajo enoten koncept okoljsko 

trajnostnih naložb pri določanju zahtev za 

akterje na trgu za namene označevanja 

finančnih produktov ali podjetniških 

obveznic, ki se na nacionalni ravni tržijo 

kot okoljsko trajnostni. Iz istih razlogov bi 

morali upravitelji skladov in institucionalni 

vlagatelji, ki trdijo, da si prizadevajo za 

doseganje okoljskih ciljev, uporabljati isti 

koncept okoljsko trajnostne naložbe pri 

razkrivanju, kako uresničujejo te cilje. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  161 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 12 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) Določitev meril za okoljsko 

trajnostne gospodarske dejavnosti bi 

lahko podjetja spodbudila, da na svojih 

spletnih straneh prostovoljno razkrijejo 

(12) Z informacijami o okoljskem in 

socialnem vplivu dejavnosti bodo zadevni 

subjekti na finančnih trgih lažje opredelili 

stopnjo trajnosti gospodarskih dejavnosti, 
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informacije o okoljsko trajnostnih 

dejavnostih, ki jih izvajajo. Te informacije 

ne bodo samo pomagale zadevnim 

subjektom na finančnih trgih pri lažjem 

ugotavljanju, katera podjetja izvajajo 

okoljsko trajnostne gospodarske 
dejavnosti, ampak bodo ta podjetja tudi 

lažje zbirala sredstva za svoje zelene 

dejavnosti. 

ki jih opravljajo podjetja, poleg tega pa 
bodo podjetja lažje zbirala sredstva za 

svoje trajnostne dejavnosti. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  162 

Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 12 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) Določitev meril za okoljsko 

trajnostne gospodarske dejavnosti bi lahko 

podjetja spodbudila, da na svojih spletnih 

straneh prostovoljno razkrijejo informacije 

o okoljsko trajnostnih dejavnostih, ki jih 

izvajajo. Te informacije ne bodo samo 

pomagale zadevnim subjektom na 

finančnih trgih pri lažjem ugotavljanju, 

katera podjetja izvajajo okoljsko trajnostne 

gospodarske dejavnosti, ampak bodo ta 

podjetja tudi lažje zbirala sredstva za svoje 

zelene dejavnosti. 

(12) Določitev meril za okoljsko 

trajnostne gospodarske dejavnosti bi lahko 

podjetja spodbudila, da na svojih spletnih 

straneh prostovoljno razkrijejo informacije 

o okoljsko trajnostnih dejavnostih, ki jih 

izvajajo. Te informacije ne bodo samo 

pomagale zadevnim subjektom na 

finančnih trgih pri lažjem ugotavljanju, 

katera podjetja izvajajo okoljsko trajnostne 

gospodarske dejavnosti, ampak bodo ta 

podjetja tudi lažje zbirala sredstva za svoje 

trajnostne dejavnosti. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  163 

Elena Gentile 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 12 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) Določitev meril za okoljsko (12) Določitev meril za okoljsko 
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trajnostne gospodarske dejavnosti bi lahko 

podjetja spodbudila, da na svojih spletnih 

straneh prostovoljno razkrijejo informacije 

o okoljsko trajnostnih dejavnostih, ki jih 

izvajajo. Te informacije ne bodo samo 

pomagale zadevnim subjektom na 

finančnih trgih pri lažjem ugotavljanju, 

katera podjetja izvajajo okoljsko trajnostne 

gospodarske dejavnosti, ampak bodo ta 

podjetja tudi lažje zbirala sredstva za svoje 

zelene dejavnosti. 

trajnostne gospodarske dejavnosti bi lahko 

podjetja spodbudila, da na svojih spletnih 

straneh prostovoljno razkrijejo informacije 

o okoljsko trajnostnih dejavnostih, ki jih 

izvajajo. Te informacije ne bodo samo 

pomagale zadevnim subjektom na 

finančnih trgih pri lažjem ugotavljanju, 

katera podjetja izvajajo okoljsko trajnostne 

gospodarske dejavnosti, ampak bodo ta 

podjetja tudi lažje zbirala sredstva za svoje 

trajnostne dejavnosti. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  164 

Fulvio Martusciello 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 13 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(13) Evropska klasifikacija okoljsko 

trajnostnih gospodarskih dejavnosti bi 

morala omogočiti razvoj prihodnjih politik 

Unije, vključno z vseevropskimi standardi 

za okoljsko trajnostne finančne produkte in 

navsezadnje oblikovanjem oznak, s 

katerimi bo uradno priznano izpolnjevanje 

teh standardov po vsej Uniji. Enotne 

pravne zahteve za obravnavanje naložb kot 

okoljsko trajnostnih naložb na podlagi 

enotnih meril za okoljsko trajnostne 

gospodarske dejavnosti so potrebne kot 

referenca za prihodnjo zakonodajo Unije, 

katere namen je omogočanje navedenih 

naložb. 

(13) Vseevropski kazalniki za določanje 

okoljskega vpliva gospodarskih dejavnosti 

bi morali omogočiti razvoj prihodnjih 

politik Unije, vključno z vseevropskimi 

standardi za okoljsko trajnostne finančne 

produkte in navsezadnje oblikovanjem 

oznak, s katerimi bo uradno priznano 

izpolnjevanje teh standardov po vsej Uniji. 

Enotne pravne zahteve za ocenjevanje 

stopnje okoljske trajnosti naložb na 

podlagi enotnih meril za določanje 

okoljske trajnosti gospodarskih dejavnosti 

in skupnih kazalnikov za ocenjevanje 

okoljskega vpliva naložb so potrebne kot 

referenca za prihodnjo zakonodajo Unije, 

katere namen bo olajšati preusmeritev od 

naložb z negativnim okoljskim vplivom k 

naložbam s pozitivnim vplivom. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  165 
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Markus Ferber 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 13 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(13) Evropska klasifikacija okoljsko 

trajnostnih gospodarskih dejavnosti bi 

morala omogočiti razvoj prihodnjih politik 

Unije, vključno z vseevropskimi standardi 
za okoljsko trajnostne finančne produkte in 

navsezadnje oblikovanjem oznak, s 

katerimi bo uradno priznano izpolnjevanje 

teh standardov po vsej Uniji. Enotne 

pravne zahteve za obravnavanje naložb 

kot okoljsko trajnostnih naložb na podlagi 

enotnih meril za okoljsko trajnostne 

gospodarske dejavnosti so potrebne kot 

referenca za prihodnjo zakonodajo Unije, 

katere namen je omogočanje navedenih 

naložb. 

(13) Evropska klasifikacija okoljsko 

trajnostnih gospodarskih dejavnosti bi 

morala omogočiti razvoj vseevropskih 

standardov za okoljsko trajnostne finančne 

produkte in navsezadnje oblikovanjem 

oznak, s katerimi bo uradno priznano 

izpolnjevanje teh standardov po vsej Uniji. 

Vendar ti standardi za okoljsko trajnostne 

gospodarske dejavnosti ne bi smeli biti 

podlaga za bonitetne zahteve, kot so 

kapitalske zahteve. 

Or. en 

Obrazložitev 

Pojasniti bi bilo treba, da vidiki trajnosti ne smejo imeti nobene vloge pri določanju 

bonitetnih zahtev, kot so kapitalske zahteve. Bonitetne zahteve bi morale temeljiti izključno na 

tveganju. 

 

Predlog spremembe  166 

Jakob von Weizsäcker 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 13 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(13) Evropska klasifikacija okoljsko 

trajnostnih gospodarskih dejavnosti bi 

morala omogočiti razvoj prihodnjih politik 

Unije, vključno z vseevropskimi standardi 

za okoljsko trajnostne finančne produkte in 

navsezadnje oblikovanjem oznak, s 

katerimi bo uradno priznano izpolnjevanje 

teh standardov po vsej Uniji. Enotne 

(13) V okviru platforme o financiranju 

trajnostne rasti in rednih pregledov te 

uredbe, ki jih opravi Komisija, bi bilo 

treba obravnavati, ali je treba s skupnih 

meril za razvrščanje gospodarskih 

dejavnosti kot okoljsko trajnostnih preiti 

na evropsko klasifikacijo okoljsko 

trajnostnih dejavnosti in naložb, zlasti 



 

PE632.153v01-00 36/164 AM\1172566SL.docx 

SL 

pravne zahteve za obravnavanje naložb kot 

okoljsko trajnostnih naložb na podlagi 

enotnih meril za okoljsko trajnostne 

gospodarske dejavnosti so potrebne kot 

referenca za prihodnjo zakonodajo Unije, 

katere namen je omogočanje navedenih 

naložb. 

glede na spodbude za nacionalne vlade, 

da manj strogo razvrščajo gospodarske 

dejavnosti kot okoljsko trajnostne, da bi 

pritegnile več naložb. Evropska 

klasifikacija okoljsko trajnostnih 

gospodarskih dejavnosti bi morala poleg 

tega omogočiti razvoj prihodnjih politik 

Unije, vključno z vseevropskimi standardi 

za okoljsko trajnostne finančne produkte in 

navsezadnje oblikovanjem oznak, s 

katerimi bo uradno priznano izpolnjevanje 

teh standardov po vsej Uniji. Enotne 

pravne zahteve za obravnavanje naložb kot 

okoljsko trajnostnih naložb na podlagi 

enotnih meril za okoljsko trajnostne 

gospodarske dejavnosti so potrebne kot 

referenca za prihodnjo zakonodajo Unije, 

katere namen je omogočanje navedenih 

naložb, vključno z uvedbo kazenskega 

faktorja za rjava sredstva v bonitetni okvir 

za finančne institucije, da se ustrezno 

upoštevajo tveganja v zvezi s podnebnimi 

spremembami, ki so povezana s sredstvi z 

visokimi emisijami ogljika. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  167 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 13 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(13) Evropska klasifikacija okoljsko 

trajnostnih gospodarskih dejavnosti bi 

morala omogočiti razvoj prihodnjih politik 

Unije, vključno z vseevropskimi standardi 

za okoljsko trajnostne finančne produkte in 

navsezadnje oblikovanjem oznak, s 

katerimi bo uradno priznano izpolnjevanje 

teh standardov po vsej Uniji. Enotne 

pravne zahteve za obravnavanje naložb kot 

okoljsko trajnostnih naložb na podlagi 

enotnih meril za okoljsko trajnostne 

(13) Evropska klasifikacija okoljsko in 

gospodarsko trajnostnih dejavnosti bi 

morala postopoma omogočiti razvoj 

prihodnjih politik Unije, vključno z 

vseevropskimi standardi za trajnostne 

finančne produkte in navsezadnje 

oblikovanjem oznak, s katerimi bo uradno 

priznano izpolnjevanje teh standardov po 

vsej Uniji. Enotne pravne zahteve za 

obravnavanje okoljsko trajnostnih naložb 

kot takih na podlagi enotnih meril za 
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gospodarske dejavnosti so potrebne kot 

referenca za prihodnjo zakonodajo Unije, 

katere namen je omogočanje navedenih 

naložb. 

določeno število trajnostnih dejavnosti so 

potrebne kot referenca za prihodnjo 

zakonodajo Unije, katere namen je 

omogočanje navedenih naložb. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  168 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Fredrick Federley, Ramon Tremosa i Balcells, 

Caroline Nagtegaal 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 13 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(13) Evropska klasifikacija okoljsko 

trajnostnih gospodarskih dejavnosti bi 

morala omogočiti razvoj prihodnjih politik 

Unije, vključno z vseevropskimi standardi 

za okoljsko trajnostne finančne produkte in 

navsezadnje oblikovanjem oznak, s 

katerimi bo uradno priznano izpolnjevanje 

teh standardov po vsej Uniji. Enotne 

pravne zahteve za obravnavanje naložb kot 

okoljsko trajnostnih naložb na podlagi 

enotnih meril za okoljsko trajnostne 

gospodarske dejavnosti so potrebne kot 

referenca za prihodnjo zakonodajo Unije, 

katere namen je omogočanje navedenih 

naložb. 

(13) Evropska klasifikacija okoljsko 

trajnostnih gospodarskih dejavnosti bi 

morala omogočiti razvoj prihodnjih politik 

in strategij Unije, vključno z 

vseevropskimi standardi za okoljsko 

trajnostne finančne produkte in 

navsezadnje oblikovanjem oznak, s 

katerimi bo uradno priznano izpolnjevanje 

teh standardov po vsej Uniji. Enotne 

pravne zahteve za obravnavanje naložb kot 

okoljsko trajnostnih naložb na podlagi 

enotnih meril za okoljsko trajnostne 

gospodarske dejavnosti so potrebne kot 

referenca za prihodnjo zakonodajo Unije, 

katere namen je omogočanje navedenih 

naložb. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  169 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 13 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(13) Evropska klasifikacija okoljsko (13) Evropska klasifikacija okoljsko 
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trajnostnih gospodarskih dejavnosti bi 

morala omogočiti razvoj prihodnjih politik 

Unije, vključno z vseevropskimi standardi 

za okoljsko trajnostne finančne produkte in 

navsezadnje oblikovanjem oznak, s 

katerimi bo uradno priznano izpolnjevanje 

teh standardov po vsej Uniji. Enotne 

pravne zahteve za obravnavanje naložb kot 

okoljsko trajnostnih naložb na podlagi 

enotnih meril za okoljsko trajnostne 

gospodarske dejavnosti so potrebne kot 

referenca za prihodnjo zakonodajo Unije, 

katere namen je omogočanje navedenih 

naložb. 

trajnostnih gospodarskih dejavnosti bi 

morala omogočiti razvoj prihodnjih politik 

in strategij Unije, vključno z 

vseevropskimi standardi za okoljsko 

trajnostne finančne produkte in 

navsezadnje oblikovanjem oznak, s 

katerimi bo uradno priznano izpolnjevanje 

teh standardov po vsej Uniji. Enotne 

pravne zahteve za obravnavanje naložb kot 

okoljsko trajnostnih naložb na podlagi 

enotnih meril za okoljsko trajnostne 

gospodarske dejavnosti so potrebne kot 

referenca za prihodnjo zakonodajo Unije, 

katere namen je omogočanje navedenih 

naložb. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  170 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 13 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (13a) Da bi zagotovili uspešno in 

učinkovito zakonodajno ukrepanje brez 

ustvarjanja morebitnih prekrivanj, 

birokratskega bremena ali dodatnih 

stroškov za realno gospodarstvo, bi bilo 

treba pred začetkom veljavnosti 

taksonomije in zadevnih meril jasno 

opredeliti obseg in uporabo tehničnih 

meril za pregled ter povezave z drugimi 

pobudami. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  171 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Ulrike Müller, 

Elsi Katainen, Petri Sarvamaa 

 

Predlog uredbe 
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Uvodna izjava 13 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (13a) Določitev usklajenih meril za 

okoljsko trajnostne gospodarske 

dejavnosti ne bi smela ogroziti delitve 

pristojnosti med državami članicami in 

Unijo na različnih področjih politike. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  172 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 13 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (13a) Določitev usklajenih meril za 

okoljsko trajnostne gospodarske 

dejavnosti ne bi smela ogroziti delitve 

pristojnosti med državami članicami in 

Unijo. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  173 

Stefan Gehrold 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 14 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(14) V okviru doseganja ciljev 

trajnostnega razvoja v Uniji so se odločitve 

politike, kot je ustanovitev Evropskega 

sklada za strateške naložbe, izkazale za 

učinkovite pri usmerjanju zasebnih naložb 

poleg javnih sredstev v trajnostne naložbe. 

Uredba (EU) 2015/1017 Evropskega 

parlamenta in Sveta27 določa cilj vsaj 40 % 

investiranja v podnebje za infrastrukturne 

(14) V okviru doseganja ciljev 

trajnostnega razvoja v Uniji so se odločitve 

politike, kot je ustanovitev Evropskega 

sklada za strateške naložbe, izkazale za 

učinkovite pri usmerjanju zasebnih naložb 

poleg javnih sredstev v trajnostne naložbe. 

Uredba (EU) 2015/1017 Evropskega 

parlamenta in Sveta27 določa cilj vsaj 40 % 

investiranja v podnebje za infrastrukturne 
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in inovacijske projekte v okviru 

Evropskega sklada za strateške naložbe. 

Skupna merila za trajnost gospodarskih 

dejavnosti bi lahko bila podlaga za 

prihodnje podobne pobude Unije za 

spodbujanje naložb, povezanih s 

podnebnimi spremembami ali drugimi 

okoljskimi cilji. 

in inovacijske projekte, ki so v okviru 

Evropskega sklada za strateške naložbe 

zasnovani za zmanjšanje vpliva 

človekovega delovanja na podnebne 

spremembe. Skupna merila za trajnost 

gospodarskih dejavnosti bi lahko bila 

podlaga za prihodnje podobne pobude 

Unije za spodbujanje naložb, povezanih s 

podnebnimi spremembami ali drugimi 

okoljskimi cilji. 

_________________ _________________ 

27 Uredba (EU) 2017/2396 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 

13. decembra 2017 o spremembi 

uredb (EU) št. 1316/2013 in 

(EU) 2015/1017 v zvezi s podaljšanjem 

obstoja Evropskega sklada za strateške 

naložbe ter uvedbo tehničnih izboljšav za 

ta sklad in Evropsko svetovalno vozlišče za 

naložbe (UL L 345, 27.12.2017, str. 34). 

27 Uredba (EU) 2017/2396 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 

13. decembra 2017 o spremembi 

uredb (EU) št. 1316/2013 in 

(EU) 2015/1017 v zvezi s podaljšanjem 

obstoja Evropskega sklada za strateške 

naložbe ter uvedbo tehničnih izboljšav za 

ta sklad in Evropsko svetovalno vozlišče za 

naložbe (UL L 345, 27.12.2017, str. 34). 

Or. de 

 

Predlog spremembe  174 

Othmar Karas 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 14 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(14) V okviru doseganja ciljev 

trajnostnega razvoja v Uniji so se odločitve 

politike, kot je ustanovitev Evropskega 

sklada za strateške naložbe, izkazale za 

učinkovite pri usmerjanju zasebnih naložb 

poleg javnih sredstev v trajnostne naložbe. 

Uredba (EU) 2015/1017 Evropskega 

parlamenta in Sveta27 določa cilj vsaj 40 % 

investiranja v podnebje za infrastrukturne 

in inovacijske projekte v okviru 

Evropskega sklada za strateške naložbe. 

Skupna merila za trajnost gospodarskih 

dejavnosti bi lahko bila podlaga za 

prihodnje podobne pobude Unije za 

(14) V okviru doseganja ciljev 

trajnostnega razvoja v Uniji so se odločitve 

politike, kot je ustanovitev Evropskega 

sklada za strateške naložbe, izkazale za 

učinkovite pri spodbujanju zasebnih 

naložb poleg javnih sredstev v trajnostne 

naložbe. Uredba (EU) 2015/1017 

Evropskega parlamenta in Sveta27 določa 

horizontalni cilj vsaj 40 % investiranja v 

podnebje za infrastrukturne in inovacijske 

projekte v okviru Evropskega sklada za 

strateške naložbe. Skupna merila za 

trajnost gospodarskih dejavnosti so lahko 

podlaga za prihodnje podobne pobude 
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spodbujanje naložb, povezanih s 

podnebnimi spremembami ali drugimi 

okoljskimi cilji. 

Unije za spodbujanje naložb, povezanih s 

podnebnimi spremembami ali drugimi 

okoljskimi cilji. 

_________________ _________________ 

27 Uredba (EU) 2017/2396 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 

13. decembra 2017 o spremembi 

uredb (EU) št. 1316/2013 in 

(EU) 2015/1017 v zvezi s podaljšanjem 

obstoja Evropskega sklada za strateške 

naložbe ter uvedbo tehničnih izboljšav za 

ta sklad in Evropsko svetovalno vozlišče za 

naložbe (UL L 345, 27.12.2017, str. 34). 

27 Uredba (EU) 2017/2396 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 

13. decembra 2017 o spremembi 

uredb (EU) št. 1316/2013 in 

(EU) 2015/1017 v zvezi s podaljšanjem 

obstoja Evropskega sklada za strateške 

naložbe ter uvedbo tehničnih izboljšav za 

ta sklad in Evropsko svetovalno vozlišče za 

naložbe (UL L 345, 27.12.2017, str. 34). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  175 

Elena Gentile 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 15 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(15) Da bi se izognili razdrobljenosti 

trga in škodi za interese potrošnikov zaradi 

različnih pojmov okoljsko trajnostnih 

gospodarskih dejavnosti, bi morale 

nacionalne zahteve, ki bi jih morali akterji 

na trgu upoštevati pri trženju finančnih 

produktov ali podjetniških obveznic kot 

okoljsko trajnostnih, temeljiti na enotnih 

merilih za okoljsko trajnostne gospodarske 

dejavnosti. Ti akterji na trgu vključujejo 

udeležence na finančnem trgu, ki ponujajo 

„zelene“ finančne produkte, in nefinančne 

družbe, ki izdajajo „zelene“ podjetniške 

obveznice. 

(15) Da bi se izognili razdrobljenosti 

trga in škodi za interese potrošnikov zaradi 

različnih pojmov okoljske trajnosti 

gospodarskih dejavnosti, bi morale 

nacionalne zahteve, ki bi jih morali akterji 

na trgu upoštevati pri trženju finančnih 

produktov ali podjetniških obveznic, 

opredeljenih v tej uredbi, kot okoljsko 

trajnostnih, temeljiti na enotnih merilih za 

okoljsko trajnostne gospodarske 

dejavnosti. Ti akterji na trgu vključujejo 

udeležence na finančnem trgu, ki ponujajo 

trajnostne finančne produkte ali storitve, 

in nefinančne družbe, ki izdajajo 

trajnostne podjetniške obveznice. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  176 
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Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 15 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(15) Da bi se izognili razdrobljenosti 

trga in škodi za interese potrošnikov zaradi 

različnih pojmov okoljsko trajnostnih 

gospodarskih dejavnosti, bi morale 

nacionalne zahteve, ki bi jih morali akterji 

na trgu upoštevati pri trženju finančnih 

produktov ali podjetniških obveznic kot 

okoljsko trajnostnih, temeljiti na enotnih 

merilih za okoljsko trajnostne gospodarske 

dejavnosti. Ti akterji na trgu vključujejo 

udeležence na finančnem trgu, ki ponujajo 

„zelene“ finančne produkte, in nefinančne 

družbe, ki izdajajo „zelene“ podjetniške 

obveznice. 

(15) Da bi se izognili razdrobljenosti 

trga in škodi za interese potrošnikov zaradi 

različnih pojmov okoljsko trajnostnih 

gospodarskih dejavnosti, bi morale 

nacionalne zahteve, ki bi jih morali akterji 

na trgu upoštevati pri trženju finančnih 

produktov ali podjetniških obveznic kot 

okoljsko trajnostnih, temeljiti na enotnih 

merilih za okoljsko trajnostne gospodarske 

dejavnosti. Ti akterji na trgu vključujejo 

udeležence na finančnem trgu, ki ponujajo 

trajnostne finančne produkte, in 

nefinančne družbe, ki izdajajo trajnostne 

podjetniške obveznice. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  177 

Mireille D'Ornano 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 15 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(15) Da bi se izognili razdrobljenosti 

trga in škodi za interese potrošnikov zaradi 

različnih pojmov okoljsko trajnostnih 

gospodarskih dejavnosti, bi morale 

nacionalne zahteve, ki bi jih morali akterji 

na trgu upoštevati pri trženju finančnih 

produktov ali podjetniških obveznic kot 

okoljsko trajnostnih, temeljiti na enotnih 

merilih za okoljsko trajnostne gospodarske 

dejavnosti. Ti akterji na trgu vključujejo 

udeležence na finančnem trgu, ki ponujajo 

„zelene“ finančne produkte, in nefinančne 

družbe, ki izdajajo „zelene“ podjetniške 

obveznice. 

(15) Da bi se izognili razdrobljenosti 

trga in škodi za interese potrošnikov zaradi 

različnih pojmov okoljsko trajnostnih 

gospodarskih dejavnosti, bi lahko 

nacionalne zahteve, ki bi jih morali akterji 

na trgu upoštevati pri trženju finančnih 

produktov ali podjetniških obveznic kot 

okoljsko trajnostnih, temeljile na enotnih 

merilih za okoljsko trajnostne gospodarske 

dejavnosti. Ti akterji na trgu vključujejo 

udeležence na finančnem trgu, ki ponujajo 

„zelene“ finančne produkte, in nefinančne 

družbe, ki izdajajo „zelene“ podjetniške 

obveznice. 
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Or. fr 

 

Predlog spremembe  178 

Othmar Karas 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 15 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (15a) V skladu z načelom sorazmernosti 

se zahteve iz te uredbe ne bi smele 

uporabljati za male in enostavnejše 

institucije, opredeljene v [Urad za 

publikacije: vstaviti sklic na ustrezni člen 

Uredbe (EU) št. 575/2013]. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  179 

Markus Ferber 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 16 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(16) Da bi preprečili poseganje v 

interese potrošnikov, morajo upravitelji 

skladov in institucionalni vlagatelji, ki 

ponujajo finančne produkte kot okoljsko 

trajnostne, razkriti, kako in v kakšnem 

obsegu se merila za okoljsko trajnostne 

gospodarske dejavnosti uporabljajo za 

določitev okoljske trajnosti naložb. 

Razkrite informacije bi morale vlagateljem 

omogočiti razumevanje deleža naložb, ki 

financirajo okoljsko trajnostne 

gospodarske dejavnosti, kot odstotka vseh 

gospodarskih dejavnosti in s tem stopnjo 

okoljske trajnosti naložbe. Komisija bi 

morala opredeliti informacije, ki jih je 

treba razkriti za te namene. Te 

informacije bi morale pristojnim 

nacionalnim organom omogočati, da brez 

(16) Da bi preprečili poseganje v 

interese potrošnikov, morajo upravitelji 

skladov in institucionalni vlagatelji, ki 

ponujajo finančne produkte kot okoljsko 

trajnostne, razkriti ustrezne informacije v 

skladu z določbami iz uredbe o 

razkrivanju informacij v zvezi s 

trajnostnimi naložbami in tveganji glede 

trajnosti ter o spremembi Direktive (EU) 

2016/2341. 



 

PE632.153v01-00 44/164 AM\1172566SL.docx 

SL 

težav preverijo izpolnjevanje obveznosti 

razkritja in da te obveznosti izvajajo v 

skladu z veljavno nacionalno zakonodajo. 

Or. en 

Obrazložitev 

Vse obveznosti razkritja so opredeljene v predlogu uredbe o razkrivanju informacij v zvezi s 

trajnostnimi naložbami in tveganji glede trajnosti ter o spremembi Direktive (EU) 2016/2341. 

Uvedba druge ureditve razkritja v zvezi s financiranjem trajnostne rasti ni potrebna. 

 

Predlog spremembe  180 

Sirpa Pietikäinen 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 16 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(16) Da bi preprečili poseganje v 

interese potrošnikov, morajo upravitelji 

skladov in institucionalni vlagatelji, ki 

ponujajo finančne produkte kot okoljsko 

trajnostne, razkriti, kako in v kakšnem 

obsegu se merila za okoljsko trajnostne 

gospodarske dejavnosti uporabljajo za 

določitev okoljske trajnosti naložb. 

Razkrite informacije bi morale vlagateljem 

omogočiti razumevanje deleža naložb, ki 

financirajo okoljsko trajnostne 

gospodarske dejavnosti, kot odstotka vseh 

gospodarskih dejavnosti in s tem stopnjo 
okoljske trajnosti naložbe. Komisija bi 

morala opredeliti informacije, ki jih je 

treba razkriti za te namene. Te informacije 

bi morale pristojnim nacionalnim organom 

omogočati, da brez težav preverijo 

izpolnjevanje obveznosti razkritja in da te 

obveznosti izvajajo v skladu z veljavno 

nacionalno zakonodajo. 

(16) Da bi bili mali vlagatelji obveščeni 

in potrošniki zaščiteni, morajo upravitelji 

skladov in institucionalni vlagatelji, ki 

ponujajo finančne produkte kot okoljsko 

trajnostne, razkriti stopnjo okoljske 

trajnosti naložb in njihov vpliv na okolje. 

Razkrite informacije bi morale vlagateljem 

omogočiti, da bi razumeli merila in 

kazalnike za ugotavljanje vpliva na okolje 

in stopnje okoljske trajnosti naložbe ter se 

seznanili, s kolikšnim deležem prometa 

podjetja, v katera vlagajo, podpirajo 

dejavnosti, ki štejejo za okoljsko 

trajnostne, oziroma dejavnosti, ki imajo 

negativen vpliv na okolje. Komisija bi 

morala opredeliti informacije, ki jih je 

treba za te namene razkriti v revidiranih 

letnih poročilih in poročilih o upravljanju 

in ki jih morajo v okviru celovitega 

poročanja revidirati neodvisni revizorji. 

Te revidirane in preverjene informacije bi 

morale pristojnim nacionalnim organom in 

po potrebi evropskim nadzornim organom 
omogočati, da brez težav preverijo 

izpolnjevanje obveznosti razkritja in da te 

obveznosti izvajajo v skladu z veljavno 
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nacionalno zakonodajo in zakonodajo 

Unije. Zahteve glede razkritja bi morale 

biti v skladu z globalnimi pobudami za 

zahteve glede razkritja, kot so pobuda za 

globalno poročanje in načela OZN za 

odgovorne naložbe. Neodvisne revizorje bi 

morali potrditi evropski nadzorni organi. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  181 

Elena Gentile 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 16 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(16) Da bi preprečili poseganje v 

interese potrošnikov, morajo upravitelji 

skladov in institucionalni vlagatelji, ki 

ponujajo finančne produkte kot okoljsko 

trajnostne, razkriti, kako in v kakšnem 

obsegu se merila za okoljsko trajnostne 

gospodarske dejavnosti uporabljajo za 

določitev okoljske trajnosti naložb. 

Razkrite informacije bi morale vlagateljem 

omogočiti razumevanje deleža naložb, ki 

financirajo okoljsko trajnostne 

gospodarske dejavnosti, kot odstotka vseh 

gospodarskih dejavnosti in s tem stopnjo 
okoljske trajnosti naložbe. Komisija bi 

morala opredeliti informacije, ki jih je 

treba razkriti za te namene. Te informacije 

bi morale pristojnim nacionalnim 

organom omogočati, da brez težav 

preverijo izpolnjevanje obveznosti 

razkritja in da te obveznosti izvajajo v 

skladu z veljavno nacionalno zakonodajo. 

(16) Da bi bili mali vlagatelji obveščeni 

in potrošniki zaščiteni, morajo upravitelji 

skladov in institucionalni vlagatelji, ki 

ponujajo finančne produkte kot okoljsko 

trajnostne, razkriti vidik okoljske trajnosti 

naložb, vključno z okoljskimi, socialnimi 

in upravljavskimi merili za izbor, ter 

njihov vpliv na okolje. Razkrite 

informacije bi morale vlagateljem 

omogočiti razumevanje meril in 

kazalnikov, uporabljenih za opredelitev 

vpliva na okolje, ter vidikov okoljske 

trajnosti naložbe. Komisija bi morala 

opredeliti informacije, ki jih je treba 

razkriti za te namene. Zahteve glede 

razkritja bi morale temeljiti na delu 

pobude za globalno poročanje in načelih 

OZN za odgovorne naložbe. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  182 

Fulvio Martusciello 
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Predlog uredbe 

Uvodna izjava 16 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(16) Da bi preprečili poseganje v 

interese potrošnikov, morajo upravitelji 

skladov in institucionalni vlagatelji, ki 

ponujajo finančne produkte kot okoljsko 

trajnostne, razkriti, kako in v kakšnem 

obsegu se merila za okoljsko trajnostne 

gospodarske dejavnosti uporabljajo za 

določitev okoljske trajnosti naložb. 

Razkrite informacije bi morale vlagateljem 

omogočiti razumevanje deleža naložb, ki 

financirajo okoljsko trajnostne 

gospodarske dejavnosti, kot odstotka vseh 

gospodarskih dejavnosti in s tem stopnjo 
okoljske trajnosti naložbe. Komisija bi 

morala opredeliti informacije, ki jih je 

treba razkriti za te namene. Te informacije 

bi morale pristojnim nacionalnim 

organom omogočati, da brez težav 

preverijo izpolnjevanje obveznosti 

razkritja in da te obveznosti izvajajo v 

skladu z veljavno nacionalno zakonodajo. 

(16) Da bi bili mali vlagatelji obveščeni 

in potrošniki zaščiteni, morajo upravitelji 

skladov in institucionalni vlagatelji, ki 

ponujajo finančne produkte kot okoljsko 

trajnostne, razkriti vidik okoljske trajnosti 

naložb, vključno z okoljskimi, socialnimi 

in upravljavskimi merili za izbor, ter 

njihov vpliv na okolje. Razkrite 

informacije bi morale vlagateljem 

omogočiti razumevanje meril in 

kazalnikov, uporabljenih za opredelitev 

vpliva na okolje, ter vidikov okoljske 

trajnosti naložbe. Komisija bi morala 

opredeliti informacije, ki jih je treba 

razkriti za te namene. Zahteve glede 

razkritja bi morale temeljiti na delu 

pobude za globalno poročanje in načelih 

OZN za odgovorne naložbe. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  183 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 16 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(16) Da bi preprečili poseganje v 

interese potrošnikov, morajo upravitelji 

skladov in institucionalni vlagatelji, ki 

ponujajo finančne produkte kot okoljsko 

trajnostne, razkriti, kako in v kakšnem 

obsegu se merila za okoljsko trajnostne 

gospodarske dejavnosti uporabljajo za 

določitev okoljske trajnosti naložb. 

(16) Da bi preprečili poseganje v 

interese potrošnikov, se lahko upravitelji 

skladov in institucionalni vlagatelji, ki 

ponujajo finančne produkte kot okoljsko 

trajnostne, odločijo, da bodo razkrili, kako 

in v kakšnem obsegu se merila za 

trajnostne gospodarske dejavnosti 

uporabljajo za določitev trajnosti naložb. 
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Razkrite informacije bi morale vlagateljem 

omogočiti razumevanje deleža naložb, ki 

financirajo okoljsko trajnostne gospodarske 

dejavnosti, kot odstotka vseh gospodarskih 

dejavnosti in s tem stopnjo okoljske 

trajnosti naložbe. Komisija bi morala 

opredeliti informacije, ki jih je treba 

razkriti za te namene. Te informacije bi 

morale pristojnim nacionalnim organom 

omogočati, da brez težav preverijo 

izpolnjevanje obveznosti razkritja in da te 

obveznosti izvajajo v skladu z veljavno 

nacionalno zakonodajo. 

Razkrite informacije bi lahko vlagateljem 

omogočile razumevanje deleža naložb, ki 

financirajo trajnostne gospodarske 

dejavnosti, kot odstotka vseh gospodarskih 

dejavnosti in s tem stopnjo trajnosti 

naložbe. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  184 

Kay Swinburne 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 16 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(16) Da bi preprečili poseganje v 

interese potrošnikov, morajo upravitelji 

skladov in institucionalni vlagatelji, ki 

ponujajo finančne produkte kot okoljsko 

trajnostne, razkriti, kako in v kakšnem 

obsegu se merila za okoljsko trajnostne 

gospodarske dejavnosti uporabljajo za 

določitev okoljske trajnosti naložb. 

Razkrite informacije bi morale vlagateljem 

omogočiti razumevanje deleža naložb, ki 

financirajo okoljsko trajnostne gospodarske 

dejavnosti, kot odstotka vseh gospodarskih 

dejavnosti in s tem stopnjo okoljske 

trajnosti naložbe. Komisija bi morala 

opredeliti informacije, ki jih je treba 

razkriti za te namene. Te informacije bi 

morale pristojnim nacionalnim organom 

omogočati, da brez težav preverijo 

izpolnjevanje obveznosti razkritja in da te 

obveznosti izvajajo v skladu z veljavno 

nacionalno zakonodajo. 

(16) Da bi preprečili poseganje v 

interese potrošnikov, morajo upravitelji 

skladov in institucionalni vlagatelji, ki 

ponujajo finančne produkte kot okoljsko 

trajnostne, razkriti, kako in v kakšnem 

obsegu se merila za okoljsko trajnostne 

gospodarske dejavnosti uporabljajo za 

določitev okoljske trajnosti naložb. 

Razkrite informacije bi morale vlagateljem 

omogočiti razumevanje deleža naložb, ki 

financirajo okoljsko trajnostne gospodarske 

dejavnosti, kot odstotka vseh gospodarskih 

dejavnosti in s tem stopnjo okoljske 

trajnosti naložbe. Komisija bi morala 

opredeliti informacije, ki jih je treba 

razkriti za te namene, pogostost in obliko 

razkritja ter prejemnike razkritih 

informacij. Te informacije bi morale 

pristojnim nacionalnim organom 

omogočati, da brez težav preverijo 

izpolnjevanje obveznosti razkritja in da te 

obveznosti izvajajo v skladu z veljavno 
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nacionalno zakonodajo. Komisija bi 

morala zagotoviti, da vse nove zahteve 

glede razkritja dopolnjujejo obstoječe 

zahteve na podlagi veljavne zakonodaje in 

da ne povzročijo nepotrebnega podvajanja 

poročanja. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  185 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 16 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (16a) Za spodbujanje inovacij, raziskav 

in razvoja na področju podnebnih 

sprememb, na katerem je potrebna visoka 

stopnja dolgoročnih naložb, bi bilo treba 

to uredbo uskladiti z drugo zakonodajo 

Unije. Zato je treba zagotoviti dolgoročno 

stabilnost regulativnega okvira, ne da bi 

se oslabila možnost dolgoročnih naložb. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  186 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Ulrike Müller, 

Elsi Katainen, Petri Sarvamaa 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 16 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (16a) Da bi preprečili poslabšanje 

inovacijskega ozračja v EU in državah 

članicah, bi bilo treba to uredbo uskladiti 

z drugo zakonodajo Unije, ki spodbuja 

inovacije, raziskave in razvoj, zlasti na 

področju podnebnih sprememb, na 

katerem je potrebna visoka stopnja 
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dolgoročnih naložb. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  187 

Markus Ferber, Christophe Hansen 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 17 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(17) Da se prepreči izogibanje 

obveznosti razkritja, bi morala ta 

obveznost veljati tudi, kadar se finančni 

produkti ponujajo kot produkti s 

podobnimi lastnostmi kot okoljsko 

trajnostne naložbe, vključno s tistimi, 

katerih cilj je varstvo okolja v širšem 

smislu. Od udeležencev na finančnem 

trgu se ne bi smelo zahtevati, da vlagajo le 

v okoljsko trajnostne gospodarske 

dejavnosti, določene v skladu s tehničnimi 

merili za pregled iz te uredbe. Treba bi jih 

bilo spodbujati, da Komisijo obvestijo, 

kadar menijo, da bi bilo treba 

gospodarsko dejavnost, ki ne izpolnjuje 

tehničnih meril za pregled ali za katero 

takšna merila še niso bila določena, 

obravnavati kot okoljsko trajnostno, da bi 

Komisiji pomagali oceniti primernost 

dopolnitve ali posodobitve tehničnih meril 

za pregled. 

črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

Vse obveznosti razkritja so opredeljene v predlogu uredbe o razkrivanju informacij v zvezi s 

trajnostnimi naložbami in tveganji glede trajnosti ter o spremembi Direktive (EU) 2016/2341. 

Uvedba druge ureditve razkritja v zvezi s financiranjem trajnostne rasti ni potrebna. 

 

Predlog spremembe  188 

Anne Sander 
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Predlog uredbe 

Uvodna izjava 17 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(17) Da se prepreči izogibanje 

obveznosti razkritja, bi morala ta 

obveznost veljati tudi, kadar se finančni 

produkti ponujajo kot produkti s 

podobnimi lastnostmi kot okoljsko 

trajnostne naložbe, vključno s tistimi, 

katerih cilj je varstvo okolja v širšem 

smislu. Od udeležencev na finančnem trgu 

se ne bi smelo zahtevati, da vlagajo le v 

okoljsko trajnostne gospodarske 

dejavnosti, določene v skladu s tehničnimi 

merili za pregled iz te uredbe. Treba bi jih 

bilo spodbujati, da Komisijo obvestijo, 

kadar menijo, da bi bilo treba gospodarsko 

dejavnost, ki ne izpolnjuje tehničnih meril 

za pregled ali za katero takšna merila še 

niso bila določena, obravnavati kot 

okoljsko trajnostno, da bi Komisiji 

pomagali oceniti primernost dopolnitve ali 

posodobitve tehničnih meril za pregled. 

(17) Da se prepreči izogibanje 

obveznosti razkritja, bi morala ta 

obveznost veljati tudi, kadar se finančni 

produkti ponujajo kot produkti s 

podobnimi lastnostmi kot okoljsko 

trajnostne naložbe, vključno s tistimi, 

katerih cilj je varstvo okolja v širšem 

smislu. Od udeležencev na finančnem trgu 

se ne bi smelo zahtevati, da vlagajo le v 

okoljsko trajnostne gospodarske 

dejavnosti, določene v skladu s tehničnimi 

merili za pregled iz te uredbe. Treba bi jih 

bilo spodbujati, da Komisijo obvestijo, 

kadar menijo, da bi bilo treba gospodarsko 

dejavnost, ki ne izpolnjuje tehničnih meril 

za pregled ali za katero takšna merila še 

niso bila določena, obravnavati kot 

okoljsko trajnostno, da bi Komisiji 

pomagali oceniti primernost dopolnitve ali 

posodobitve tehničnih meril za pregled. 

Podobno bi moralo biti udeležencem na 

finančnem trgu še naprej dovoljeno, da 

uporabljajo pristope k trajnostnim 

naložbam, ki imajo širše značilnosti od 

zgolj razporejanja kapitala na področja, 

opredeljena v tej uredbi. Omogočiti bi bilo 

treba, da pristopi k trajnostnim naložbam 

med drugim zajemajo vključevanje 

okoljskih, socialnih in upravljavskih 

vidikov, pregled, najboljše prakse, 

upravljanje, vključenost in glasovanje. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  189 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 17 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(17) Da se prepreči izogibanje 

obveznosti razkritja, bi morala ta 

obveznost veljati tudi, kadar se finančni 

produkti ponujajo kot produkti s 

podobnimi lastnostmi kot okoljsko 

trajnostne naložbe, vključno s tistimi, 

katerih cilj je varstvo okolja v širšem 

smislu. Od udeležencev na finančnem trgu 

se ne bi smelo zahtevati, da vlagajo le v 

okoljsko trajnostne gospodarske 

dejavnosti, določene v skladu s tehničnimi 

merili za pregled iz te uredbe. Treba bi jih 

bilo spodbujati, da Komisijo obvestijo, 

kadar menijo, da bi bilo treba gospodarsko 

dejavnost, ki ne izpolnjuje tehničnih meril 

za pregled ali za katero takšna merila še 

niso bila določena, obravnavati kot 

okoljsko trajnostno, da bi Komisiji 

pomagali oceniti primernost dopolnitve ali 

posodobitve tehničnih meril za pregled. 

(17) Da se prepreči izogibanje 

obveznosti razkritja, bi morala ta 

obveznost veljati za vse finančne 

produkte. Od udeležencev na finančnem 

trgu se ne bi smelo zahtevati, da vlagajo le 

v okoljsko trajnostne gospodarske 

dejavnosti, določene v skladu s tehničnimi 

merili za pregled iz te uredbe. Udeležence 

na finančnem trgu in druge subjekte bi 

bilo treba spodbujati, da Komisijo 

obvestijo, kadar menijo, da se v zvezi z 

gospodarsko dejavnostjo napačno šteje, da 

izpolnjuje tehnična merila za pregled 

oziroma jih ne izpolnjuje, ali v zvezi s 

katero takšna merila še niso bila določena, 

da bi Komisiji pomagali oceniti primernost 

dopolnitve ali posodobitve tehničnih meril 

za pregled. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  190 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 18 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(18) Za namene določitve, ali je 

gospodarska dejavnost okoljsko trajnostna, 

je treba pripraviti izčrpen seznam okoljskih 

ciljev. 

(18) Za namene določitve, ali je 

gospodarska dejavnost okoljsko ali 

socialno trajnostna, je treba pripraviti 

izčrpen seznam okoljskih in socialnih 

ciljev, ki temelji na kazalnikih za merjenje 

okoljskega in socialnega vpliva. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  191 
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Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Elsi Katainen, 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 18 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(18) Za namene določitve, ali je 

gospodarska dejavnost okoljsko trajnostna, 

je treba pripraviti izčrpen seznam okoljskih 

ciljev. 

(18) Za namene določitve, ali je 

gospodarska dejavnost okoljsko trajnostna, 

je treba pripraviti izčrpen seznam okoljskih 

ciljev in zagotoviti skladnost z veljavno 

zakonodajo Unije, kot je sveženj o čisti 

energiji. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  192 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 18 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(18) Za namene določitve, ali je 

gospodarska dejavnost okoljsko trajnostna, 

je treba pripraviti izčrpen seznam okoljskih 

ciljev. 

(18) Za namene določitve, ali je 

gospodarska dejavnost okoljsko trajnostna, 

je treba pripraviti izčrpen seznam okoljskih 

ciljev, pri čemer se upošteva njen vpliv na 

celotno industrijsko vrednostno verigo. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  193 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 18 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(18) Za namene določitve, ali je 

gospodarska dejavnost okoljsko trajnostna, 

je treba pripraviti izčrpen seznam okoljskih 

(18) Za namene določitve, ali je 

gospodarska dejavnost okoljsko trajnostna 

ali okolju škodljiva, je treba pripraviti 
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ciljev. izčrpen seznam okoljskih ciljev. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  194 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 20 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(20) Za vsak okoljski cilj bi bilo treba 

določiti enotna merila, na podlagi katerih 

se preverja, ali gospodarska dejavnost 

bistveno prispeva k temu cilju. En element 

enotnih meril bi moral biti izogibanje 

znatni škodi za kateri koli okoljski cilj iz 

te uredbe. To je potrebno, da se prepreči, 

da se naložbe obravnavajo kot okoljsko 

trajnostne, čeprav gospodarske dejavnosti, 

ki imajo korist od teh naložb, škodujejo 

okolju v obsegu, ki presega njihov 

prispevek k okoljskemu cilju. Pogoji za 

bistven prispevek in za nepovzročanje 

znatne škode bi morali omogočiti naložbe 

v okoljsko trajnostne gospodarske 

dejavnosti, da bi resnično prispevali k 

okoljskim ciljem. 

(20) Za vsak okoljski cilj bi bilo treba 

določiti enotna merila, na podlagi katerih 

se preverja, ali gospodarska dejavnost 

bistveno prispeva k temu cilju. Še en 

element enotnih meril bi moral biti 

opredelitev gospodarskih dejavnosti, ki 

znatno škodijo kateremu koli okoljskemu 

cilju iz te uredbe. Pogoji za bistven 

prispevek in za povzročanje znatne škode 

bi morali omogočiti naložbe v okoljsko 

trajnostne gospodarske dejavnosti, da bi 

resnično prispevali k okoljskim ciljem, in 

omogočiti postopen odmik od naložb v 

okolju škodljive gospodarske dejavnosti. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  195 

Markus Ferber, Christophe Hansen 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 20 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(20) Za vsak okoljski cilj bi bilo treba 

določiti enotna merila, na podlagi katerih 

se preverja, ali gospodarska dejavnost 

bistveno prispeva k temu cilju. En element 

(20) Za vsak okoljski cilj bi bilo treba 

določiti enotna merila, na podlagi katerih 

se preverja, ali gospodarska dejavnost 

bistveno prispeva k temu cilju. En element 
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enotnih meril bi moral biti izogibanje 

znatni škodi za kateri koli okoljski cilj iz te 

uredbe. To je potrebno, da se prepreči, da 

se naložbe obravnavajo kot okoljsko 

trajnostne, čeprav gospodarske dejavnosti, 

ki imajo korist od teh naložb, škodujejo 

okolju v obsegu, ki presega njihov 

prispevek k okoljskemu cilju. Pogoji za 

bistven prispevek in za nepovzročanje 

znatne škode bi morali omogočiti naložbe 

v okoljsko trajnostne gospodarske 

dejavnosti, da bi resnično prispevali k 

okoljskim ciljem. 

enotnih meril bi moral biti izogibanje 

znatni škodi za kateri koli okoljski cilj iz te 

uredbe. To je potrebno, da se prepreči, da 

se naložbe obravnavajo kot okoljsko 

trajnostne, čeprav gospodarske dejavnosti, 

ki imajo korist od teh naložb, škodujejo 

okolju v obsegu, ki presega njihov 

prispevek k okoljskemu cilju. Pogoji za 

bistven prispevek in za nepovzročanje 

znatne škode bi morali omogočiti naložbe 

v okoljsko trajnostne gospodarske 

dejavnosti, da bi resnično prispevali k 

okoljskim ciljem. Vendar določitev merila 

glede preprečevanja znatne škode za 

kateri koli okoljski cilj ne bi smela privesti 

do oblikovanja črnega ali rjavega 

seznama. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  196 

Mireille D'Ornano 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 20 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(20) Za vsak okoljski cilj bi bilo treba 

določiti enotna merila, na podlagi katerih 

se preverja, ali gospodarska dejavnost 

bistveno prispeva k temu cilju. En element 

enotnih meril bi moral biti izogibanje 

znatni škodi za kateri koli okoljski cilj iz te 

uredbe. To je potrebno, da se prepreči, da 

se naložbe obravnavajo kot okoljsko 

trajnostne, čeprav gospodarske dejavnosti, 

ki imajo korist od teh naložb, škodujejo 

okolju v obsegu, ki presega njihov 

prispevek k okoljskemu cilju. Pogoji za 

bistven prispevek in za nepovzročanje 

znatne škode bi morali omogočiti naložbe 

v okoljsko trajnostne gospodarske 

dejavnosti, da bi resnično prispevali k 

okoljskim ciljem. 

(20) Za vsak okoljski cilj bi bilo treba 

določiti enotna in natančna merila, na 

podlagi katerih se preverja, ali gospodarska 

dejavnost bistveno prispeva k temu cilju. 

En element enotnih meril bi moral biti 

izogibanje znatni škodi za kateri koli 

okoljski cilj iz te uredbe. To je potrebno, 

da se prepreči, da se naložbe obravnavajo 

kot okoljsko trajnostne, čeprav 

gospodarske dejavnosti, ki imajo korist od 

teh naložb, škodujejo okolju v obsegu, ki 

presega njihov prispevek k okoljskemu 

cilju. Pogoji za bistven prispevek in za 

nepovzročanje znatne škode bi morali 

omogočiti naložbe v okoljsko trajnostne 

gospodarske dejavnosti, da bi resnično 

prispevali k okoljskim ciljem. 
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Or. fr 

 

Predlog spremembe  197 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 21 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(21) Ob sklicevanju na skupne zaveze 

Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije 

k upoštevanju načel, zapisanih v 

evropskem stebru socialnih pravic v 

podporo trajnostni in vključujoči rasti, ter 

ob priznavanju pomena mednarodnih 

minimalnih standardov ter človekovih 

pravic in pravic delavcev, bi moralo 

izpolnjevanje minimalnih zaščitnih 

ukrepov predstavljati pogoj za gospodarske 

dejavnosti, da se štejejo kot okoljsko 

trajnostne. Zato se gospodarske dejavnosti 

štejejo kot okoljsko trajnostne le, če se 

izvajajo ob upoštevanju Deklaracije 

Mednarodne organizacije dela (MOD) o 

temeljnih pravicah in načelih pri delu ter 

osmih temeljnih konvenciji MOD. 

Temeljne konvencije MOD opredeljujejo 

človekove pravice in pravice delavcev, ki 

jih morajo spoštovati podjetja. Več teh 

mednarodnih standardov je prav tako 

zapisanih v Listini Evropske unije o 

temeljnih pravicah, zlasti prepoved 

suženjstva in prisilnega dela ter načelo 

nediskriminacije. Ti minimalni zaščitni 

ukrepi ne posegajo v uporabo strožjih 

zahtev glede okolja, zdravja in varnosti ter 

socialne trajnosti, določenih v pravu Unije, 

kadar je ustrezno. 

(21) Ob sklicevanju na skupne zaveze 

Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije 

k upoštevanju načel, zapisanih v 

evropskem stebru socialnih pravic v 

podporo trajnostni in vključujoči rasti, ter 

ob priznavanju pomena mednarodnih 

minimalnih standardov ter človekovih 

pravic in pravic delavcev, bi moralo 

izpolnjevanje minimalnih zaščitnih 

ukrepov predstavljati pogoj za gospodarske 

dejavnosti, da se štejejo kot okoljsko 

trajnostne. Zato se gospodarske dejavnosti 

štejejo kot okoljsko trajnostne le, če se 

izvajajo ob, prvič, upoštevanju Deklaracije 

Mednarodne organizacije dela (MOD) o 

temeljnih pravicah in načelih pri delu ter 

osmih temeljnih konvenciji MOD. 

Temeljne konvencije MOD opredeljujejo 

človekove pravice in pravice delavcev, ki 

jih morajo spoštovati podjetja. Več teh 

mednarodnih standardov je prav tako 

zapisanih v Listini Evropske unije o 

temeljnih pravicah, zlasti prepoved 

suženjstva in prisilnega dela ter načelo 

nediskriminacije. Drugič, spoštovati bi bilo 

treba načela OZN za odgovorne naložbe – 

okvir poročanja. Tretjič, vlagatelji bi 

morali upoštevati smernice OECD o 

primerni skrbnosti za odgovorno ravnanje 

podjetij (2018). Primerna skrbnost v tem 

okviru pomeni postopke, ki jih podjetja 

izvajajo za opredelitev, preprečevanje, 

blaženje in upoštevanje tveganj glede 

trajnosti, opredeljenih v [Urad za 

publikacije: vstaviti sklic na uredbo o 

razkrivanju informacij v zvezi s 
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trajnostnimi naložbami in tveganji glede 

trajnosti ter Prilogo I k njej]. Ti minimalni 

zaščitni ukrepi ne posegajo v uporabo 

strožjih zahtev glede okolja, zdravja in 

varnosti ter socialne trajnosti, določenih v 

pravu Unije, kadar je ustrezno. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  198 

Markus Ferber 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 21 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(21) Ob sklicevanju na skupne zaveze 

Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije 

k upoštevanju načel, zapisanih v 

evropskem stebru socialnih pravic v 

podporo trajnostni in vključujoči rasti, ter 

ob priznavanju pomena mednarodnih 

minimalnih standardov ter človekovih 

pravic in pravic delavcev, bi moralo 

izpolnjevanje minimalnih zaščitnih 

ukrepov predstavljati pogoj za gospodarske 

dejavnosti, da se štejejo kot okoljsko 

trajnostne. Zato se gospodarske dejavnosti 

štejejo kot okoljsko trajnostne le, če se 

izvajajo ob upoštevanju Deklaracije 

Mednarodne organizacije dela (MOD) o 

temeljnih pravicah in načelih pri delu ter 

osmih temeljnih konvenciji MOD. 

Temeljne konvencije MOD opredeljujejo 

človekove pravice in pravice delavcev, ki 

jih morajo spoštovati podjetja. Več teh 

mednarodnih standardov je prav tako 

zapisanih v Listini Evropske unije o 

temeljnih pravicah, zlasti prepoved 

suženjstva in prisilnega dela ter načelo 

nediskriminacije. Ti minimalni zaščitni 

ukrepi ne posegajo v uporabo strožjih 

zahtev glede okolja, zdravja in varnosti ter 

socialne trajnosti, določenih v pravu Unije, 

kadar je ustrezno. 

(21) Ob sklicevanju na skupne zaveze 

Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije 

k upoštevanju načel, zapisanih v 

evropskem stebru socialnih pravic v 

podporo trajnostni in vključujoči rasti, ter 

ob priznavanju pomena mednarodnih 

minimalnih standardov ter človekovih 

pravic in pravic delavcev, bi moralo 

izpolnjevanje minimalnih zaščitnih 

ukrepov predstavljati pogoj za gospodarske 

dejavnosti, da se štejejo kot okoljsko 

trajnostne. Zato se gospodarske dejavnosti 

štejejo kot okoljsko trajnostne le, če se 

izvajajo ob upoštevanju Deklaracije 

Mednarodne organizacije dela (MOD) o 

temeljnih pravicah in načelih pri delu ter 

osmih temeljnih konvenciji MOD. 

Temeljne konvencije MOD opredeljujejo 

človekove pravice in pravice delavcev, ki 

jih morajo spoštovati podjetja, in so zato 

zadostno merilo za trajnostno 

gospodarsko dejavnost. Več teh 

mednarodnih standardov je prav tako 

zapisanih v Listini Evropske unije o 

temeljnih pravicah, zlasti prepoved 

suženjstva in prisilnega dela ter načelo 

nediskriminacije. Ti minimalni zaščitni 

ukrepi ne posegajo v uporabo strožjih 

zahtev glede okolja, zdravja in varnosti ter 
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socialne trajnosti, določenih v pravu Unije, 

kadar je ustrezno. 

Or. en 

Obrazložitev 

Standardi MOD zadostujejo za opredelitev, ali je gospodarsko dejavnost mogoče šteti za 

trajnostno. 

 

Predlog spremembe  199 

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis) 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 21 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (21a) Evropska investicijska banka 

(EIB) ima obsežne izkušnje na področju 

zelenih obveznic, in sicer predvsem 

obveznic podnebne ozaveščenosti, ki so 

prispevale k zelenim obveznicam v 

vrednosti 18 milijard EUR in 160 

projektom v zvezi z energijo iz obnovljivih 

virov, a so bile na žalost razdeljene 

regionalno neenakomerno brez 

ustreznega dolgoročnega in regionalno 

uravnoteženega načrtovanja. Vseeno bi 

lahko organi javnega sektorja, kot so 

Evropska investicijska banka in evropski 

nadzorni organi, spremljali ključne 

spremembe, da se zagotovita postopno 

povečanje in prilagodljivost 

taksonomije EU za trajnostne dejavnosti. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  200 

Elena Gentile 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 22 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(22) Glede na posebne tehnične 

podrobnosti, potrebne za presojo okoljskih 

vplivov gospodarske dejavnosti, in glede 

na hitro spreminjajočo se naravo znanosti 

in tehnologije, bi bilo treba merila za 

okoljsko trajnostne gospodarske 
dejavnosti redno prilagajati tem 

spremembam. Da bi bila merila 

posodobljena ter temeljila na znanstvenih 

dokazih in prispevkih strokovnjakov ter 

zadevnih zainteresiranih strani, bi bilo 

treba določiti pogoje za bistven prispevek 

in znatno škodo, ki bi bila bolj razčlenjena 

za različne gospodarske dejavnosti, in jih 

redno posodabljati. V ta namen bi morala 

Komisija določiti razčlenjena in natančna 

tehnična merila za pregled za različne 

gospodarske dejavnosti na podlagi 

tehničnega prispevka platforme z več 

zainteresiranimi stranmi o financiranju 

trajnostne rasti. 

(22) Glede na posebne tehnične 

podrobnosti, potrebne za presojo okoljskih 

vplivov gospodarske dejavnosti, in glede 

na hitro spreminjajočo se naravo znanosti 

in tehnologije, bi bilo treba merila za 

ugotavljanje okoljske trajnosti 

gospodarskih dejavnosti redno prilagajati 

tem spremembam. Da bi bili merila in 

kazalniki posodobljeni ter temeljili na 

znanstvenih dokazih in prispevkih 

strokovnjakov ter zadevnih zainteresiranih 

strani, bi bilo treba določiti pogoje za 

bistven prispevek in znatno škodo, ki bi 

bila bolj razčlenjena za različne 

gospodarske dejavnosti, in jih redno 

posodabljati. V ta namen bi morala 

Komisija določiti razčlenjena in natančna 

tehnična merila za pregled ter sklop 

usklajenih kazalnikov za različne 

gospodarske dejavnosti na podlagi 

tehničnega prispevka platforme z več 

zainteresiranimi stranmi o financiranju 

trajnostne rasti. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  201 

Jo Leinen 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 23 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(23) Nekatere gospodarske dejavnosti 

negativno vplivajo na okolje, z 

zmanjšanjem tega negativnega vpliva pa bi 

bilo mogoče znatno prispevati k enemu ali 

več okoljskim ciljem. Za te gospodarske 

dejavnosti je ustrezno določiti tehnična 

merila za pregled, ki zahtevajo bistveno 

izboljšanje okoljske učinkovitosti, med 

drugim v primerjavi s povprečjem v 

industriji. Ta merila bi morala upoštevati 

(23) Nekatere gospodarske dejavnosti 

negativno vplivajo na okolje, z 

zmanjšanjem tega negativnega vpliva pa bi 

bilo mogoče znatno prispevati k enemu ali 

več okoljskim ciljem. Za te gospodarske 

dejavnosti je ustrezno določiti tehnična 

merila za pregled, ki zahtevajo bistveno 

izboljšanje okoljske učinkovitosti, med 

drugim v primerjavi s povprečjem v 

industriji. Ta merila bi morala upoštevati 
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tudi dolgoročni učinek določene 

gospodarske dejavnosti. 

tudi dolgoročni učinek določene 

gospodarske dejavnosti, zlasti okoljske 

koristi proizvodov in storitev ter prispevek 

vmesnih proizvodov, in tako zagotavljati 

oceno vseh faz proizvodnje in uporabe v 

celotni vrednostni verigi in življenjskem 

ciklu. 

Or. de 

 

Predlog spremembe  202 

Bas Eickhout 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 23 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(23) Nekatere gospodarske dejavnosti 

negativno vplivajo na okolje, z 

zmanjšanjem tega negativnega vpliva pa bi 

bilo mogoče znatno prispevati k enemu ali 

več okoljskim ciljem. Za te gospodarske 

dejavnosti je ustrezno določiti tehnična 

merila za pregled, ki zahtevajo bistveno 

izboljšanje okoljske učinkovitosti, med 

drugim v primerjavi s povprečjem v 

industriji. Ta merila bi morala upoštevati 

tudi dolgoročni učinek določene 

gospodarske dejavnosti. 

(23) Nekatere gospodarske dejavnosti 

negativno vplivajo na okolje, z 

zmanjšanjem tega negativnega vpliva pa bi 

bilo mogoče znatno prispevati k enemu ali 

več okoljskim ciljem. Za te gospodarske 

dejavnosti je ustrezno določiti tehnična 

merila za pregled, ki zahtevajo bistveno 

izboljšanje okoljske učinkovitosti, med 

drugim v primerjavi s povprečjem v 

industriji, da se prouči, ali lahko zadevna 

dejavnost bistveno prispeva k enemu ali 

več okoljskim ciljem. Ta merila bi morala 

upoštevati tudi dolgoročni učinek določene 

gospodarske dejavnosti in zagotavljati, da 

se gospodarske dejavnosti, ki prispevajo k 

ogljično intenzivnim učinkom vezave, ne 

štejejo za trajnostne gospodarske 

dejavnosti. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  203 

Luke Ming Flanagan 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 23 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(23) Nekatere gospodarske dejavnosti 

negativno vplivajo na okolje, z 

zmanjšanjem tega negativnega vpliva pa bi 

bilo mogoče znatno prispevati k enemu ali 

več okoljskim ciljem. Za te gospodarske 

dejavnosti je ustrezno določiti tehnična 

merila za pregled, ki zahtevajo bistveno 

izboljšanje okoljske učinkovitosti, med 

drugim v primerjavi s povprečjem v 

industriji. Ta merila bi morala upoštevati 

tudi dolgoročni učinek določene 

gospodarske dejavnosti. 

(23) Nekatere gospodarske dejavnosti – 

kot so pomembni trgovinski sporazumi – 
negativno vplivajo ne le na lokalne 

proizvajalce, ki pogosto ne morejo 

tekmovati s proizvodnimi obrati z nižjimi 

stroški, ki imajo sedež zunaj Evropske 

unije, temveč tudi na okolje, z 

zmanjšanjem tega negativnega vpliva pa bi 

bilo mogoče znatno prispevati k enemu ali 

več okoljskim ciljem. Za te gospodarske 

dejavnosti je ustrezno določiti tehnična 

merila za pregled, ki zahtevajo bistveno 

izboljšanje okoljske učinkovitosti, med 

drugim v primerjavi s povprečjem v 

industriji. Ta merila bi morala upoštevati 

tudi dolgoročni učinek določene 

gospodarske dejavnosti. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  204 

Elena Gentile 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 23 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(23) Nekatere gospodarske dejavnosti 

negativno vplivajo na okolje, z 

zmanjšanjem tega negativnega vpliva pa bi 

bilo mogoče znatno prispevati k enemu ali 

več okoljskim ciljem. Za te gospodarske 

dejavnosti je ustrezno določiti tehnična 

merila za pregled, ki zahtevajo bistveno 

izboljšanje okoljske učinkovitosti, med 

drugim v primerjavi s povprečjem v 

industriji. Ta merila bi morala upoštevati 

tudi dolgoročni učinek določene 

gospodarske dejavnosti. 

(23) Nekatere gospodarske dejavnosti 

negativno vplivajo na okolje, z 

zmanjšanjem tega negativnega vpliva pa bi 

bilo mogoče znatno prispevati k enemu ali 

več okoljskim ciljem. Za te gospodarske 

dejavnosti je ustrezno določiti tehnična 

merila za pregled, ki zahtevajo bistveno 

izboljšanje okoljske učinkovitosti, med 

drugim v primerjavi s povprečjem v 

industriji v državi ali regiji. Ta merila bi 

morala upoštevati tudi dolgoročni učinek 

določene gospodarske dejavnosti. 

Or. en 
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Predlog spremembe  205 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 23 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(23) Nekatere gospodarske dejavnosti 

negativno vplivajo na okolje, z 

zmanjšanjem tega negativnega vpliva pa bi 

bilo mogoče znatno prispevati k enemu ali 

več okoljskim ciljem. Za te gospodarske 

dejavnosti je ustrezno določiti tehnična 

merila za pregled, ki zahtevajo bistveno 

izboljšanje okoljske učinkovitosti, med 

drugim v primerjavi s povprečjem v 

industriji. Ta merila bi morala upoštevati 

tudi dolgoročni učinek določene 

gospodarske dejavnosti. 

(23) Nekatere gospodarske dejavnosti 

negativno vplivajo na okolje, z 

zmanjšanjem tega negativnega vpliva pa bi 

bilo mogoče znatno prispevati k enemu ali 

več okoljskim ciljem. Za te gospodarske 

dejavnosti je ustrezno določiti tehnična 

merila za pregled, ki zahtevajo izboljšanje 

okoljske učinkovitosti, med drugim v 

primerjavi s povprečjem v industriji. Ta 

merila bi morala upoštevati tudi dolgoročni 

učinek (tj. več kot tri leta) določene 

gospodarske dejavnosti. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  206 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 24 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(24) Gospodarske dejavnosti ne bi smeli 

šteti kot okoljsko trajnostno, če povzroči 

več škode za okolje kot koristi. Tehnična 

merila za pregled bi morala opredeliti 

minimalne zahteve, potrebne za 

preprečevanje znatne škode za druge cilje. 

Pri določitvi in posodabljanju tehničnih 

meril za pregled bi morala Komisija 

zagotoviti, da ta merila temeljijo na 

razpoložljivih znanstvenih dokazih in se 

redno posodabljajo. Če na podlagi 

znanstvene ocene ni mogoče dovolj 

zanesljivo določiti tveganja, bi moralo 

(24) Gospodarske dejavnosti ne bi smeli 

šteti kot okoljsko trajnostno, če ne 

zagotavlja čiste koristi za okolje. Tehnična 

merila za pregled bi morala opredeliti 

minimalne zahteve, potrebne za 

preprečevanje znatne škode za druge cilje. 

Pri določitvi in posodabljanju tehničnih 

meril za pregled bi morala Komisija 

zagotoviti, da ta merila temeljijo na 

razpoložljivih znanstvenih dokazih in se 

redno posodabljajo. Če na podlagi 

znanstvene ocene ni mogoče dovolj 

zanesljivo določiti tveganja, bi moralo 



 

PE632.153v01-00 62/164 AM\1172566SL.docx 

SL 

veljati previdnostno načelo v skladu s 

členom 191 PDEU. 

veljati previdnostno načelo v skladu s 

členom 191 PDEU. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  207 

Fulvio Martusciello 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 24 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(24) Gospodarske dejavnosti ne bi smeli 

šteti kot okoljsko trajnostno, če povzroči 

več škode za okolje kot koristi. Tehnična 

merila za pregled bi morala opredeliti 

minimalne zahteve, potrebne za 

preprečevanje znatne škode za druge cilje. 

Pri določitvi in posodabljanju tehničnih 

meril za pregled bi morala Komisija 

zagotoviti, da ta merila temeljijo na 

razpoložljivih znanstvenih dokazih in se 

redno posodabljajo. Če na podlagi 

znanstvene ocene ni mogoče dovolj 

zanesljivo določiti tveganja, bi moralo 

veljati previdnostno načelo v skladu s 

členom 191 PDEU. 

(24) Gospodarske dejavnosti ne bi smeli 

šteti kot okoljsko trajnostno, če povzroči 

več škode za okolje kot koristi, poleg tega 

pa gospodarska dejavnost ne bi smela 

znatno škodovati doseganju katerega od 

okoljskih ciljev. Tehnična merila za 

pregled, ki temeljijo na usklajenih 

kazalnikih, bi morala opredeliti minimalne 

zahteve, potrebne za preprečevanje znatne 

škode za druge cilje. Pri določitvi in 

posodabljanju tehničnih meril za pregled in 

usklajenih kazalnikov bi morala Komisija 

zagotoviti, da ta merila in kazalniki 

temeljijo na razpoložljivih znanstvenih 

dokazih in se redno posodabljajo. Če na 

podlagi znanstvene ocene ni mogoče 

dovolj zanesljivo določiti tveganja, bi 

moralo veljati previdnostno načelo v 

skladu s členom 191 PDEU. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  208 

Luke Ming Flanagan 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 24 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(24) Gospodarske dejavnosti ne bi smeli (24) Gospodarske dejavnosti ne bi smeli 
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šteti kot okoljsko trajnostno, če povzroči 

več škode za okolje kot koristi. Tehnična 

merila za pregled bi morala opredeliti 

minimalne zahteve, potrebne za 

preprečevanje znatne škode za druge cilje. 

Pri določitvi in posodabljanju tehničnih 

meril za pregled bi morala Komisija 

zagotoviti, da ta merila temeljijo na 

razpoložljivih znanstvenih dokazih in se 

redno posodabljajo. Če na podlagi 

znanstvene ocene ni mogoče dovolj 

zanesljivo določiti tveganja, bi moralo 

veljati previdnostno načelo v skladu s 

členom 191 PDEU. 

šteti kot okoljsko trajnostno, povzroči več 

škode za okolje kot koristi, v zvezi s tem pa 

bi bilo treba pred začetkom izvajanja vseh 

pomembnih trgovinskih sporazumov glede 

njih izvesti neodvisno študijo vpliva. 

Tehnična merila za pregled bi morala 

opredeliti minimalne zahteve, potrebne za 

preprečevanje znatne škode za druge cilje. 

Pri določitvi in posodabljanju tehničnih 

meril za pregled bi morala Komisija 

zagotoviti, da ta merila temeljijo na 

razpoložljivih znanstvenih dokazih in se 

redno posodabljajo. Če na podlagi 

znanstvene ocene ni mogoče dovolj 

zanesljivo določiti tveganja, bi moralo 

veljati previdnostno načelo v skladu s 

členom 191 PDEU. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  209 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 24 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(24) Gospodarske dejavnosti ne bi smeli 

šteti kot okoljsko trajnostno, če povzroči 

več škode za okolje kot koristi. Tehnična 

merila za pregled bi morala opredeliti 

minimalne zahteve, potrebne za 

preprečevanje znatne škode za druge cilje. 

Pri določitvi in posodabljanju tehničnih 

meril za pregled bi morala Komisija 

zagotoviti, da ta merila temeljijo na 

razpoložljivih znanstvenih dokazih in se 

redno posodabljajo. Če na podlagi 

znanstvene ocene ni mogoče dovolj 

zanesljivo določiti tveganja, bi moralo 

veljati previdnostno načelo v skladu s 

členom 191 PDEU. 

(24) Gospodarske dejavnosti ne bi smeli 

šteti kot okoljsko trajnostno, če povzroči 

več škode za okolje kot koristi. Tehnična 

merila za pregled bi morala opredeliti 

minimalne zahteve, potrebne za 

preprečevanje znatne škode za druge cilje. 

Pri določitvi in posodabljanju tehničnih 

meril za pregled bi morala Komisija 

zagotoviti, da ta merila temeljijo na 

razpoložljivih znanstvenih dokazih, se 

redno posodabljajo ter upoštevajo celotno 

vrednostno verigo in življenjski cikel 

tehnologij. Poleg tega bi morala 

zagotoviti, da se redno posodabljajo. Če na 

podlagi znanstvene ocene ni mogoče 

dovolj zanesljivo določiti tveganja, bi 

moralo veljati previdnostno načelo v 

skladu s členom 191 PDEU. 
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Or. fr 

 

Predlog spremembe  210 

Markus Ferber 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 24 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(24) Gospodarske dejavnosti ne bi smeli 

šteti kot okoljsko trajnostno, če povzroči 

več škode za okolje kot koristi. Tehnična 

merila za pregled bi morala opredeliti 

minimalne zahteve, potrebne za 

preprečevanje znatne škode za druge cilje. 

Pri določitvi in posodabljanju tehničnih 

meril za pregled bi morala Komisija 

zagotoviti, da ta merila temeljijo na 

razpoložljivih znanstvenih dokazih in se 

redno posodabljajo. Če na podlagi 

znanstvene ocene ni mogoče dovolj 

zanesljivo določiti tveganja, bi moralo 

veljati previdnostno načelo v skladu s 

členom 191 PDEU. 

(24) Gospodarske dejavnosti ne bi smeli 

šteti kot okoljsko trajnostno, če povzroči 

več škode za okolje kot koristi. Tehnična 

merila za pregled bi morala opredeliti 

minimalne zahteve, potrebne za 

preprečevanje znatne škode za druge cilje. 

Pri določitvi in posodabljanju tehničnih 

meril za pregled bi morala Komisija 

zagotoviti, da so ta merila razumna in 

sorazmerna ter da temeljijo na 

razpoložljivih znanstvenih dokazih in se 

redno posodabljajo. Če na podlagi 

znanstvene ocene ni mogoče dovolj 

zanesljivo določiti tveganja, bi moralo 

veljati previdnostno načelo v skladu s 

členom 191 PDEU. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  211 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 26 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(26) Pri določitvi in posodabljanju 

tehničnih meril za pregled bi Komisija 

morala upoštevati tudi posebnosti 

infrastrukturnega sektorja, v okviru 

analize stroškov in koristi pa tudi okoljske, 

socialne in ekonomske zunanje učinke. S 

tem v zvezi bi Komisija morala upoštevati 

delo mednarodnih organizacij, kot je 

(26) Pri določitvi in posodabljanju 

tehničnih meril za pregled bi Komisija 

morala upoštevati tudi posebnosti različnih 

sektorjev, v okviru analize stroškov in 

koristi pa tudi okoljske, socialne in 

ekonomske zunanje učinke. Kar zadeva 

energetski sektor, bi morala Komisija 

upoštevati člen 194 PDEU in pravico 
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OECD, zadevno zakonodajo in standarde 

Unije, vključno z Direktivo 2001/42/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta42, 

Direktivo 2011/92/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta43, Direktivo 

2014/23/EU Evropskega parlamenta in 

Sveta44, Direktivo 2014/24/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta45, Direktivo 

2014/25/EU Evropskega parlamenta in 

Sveta46 in trenutno metodologijo. V tem 

okviru bi morala tehnična merila za 

pregled spodbujati ustrezne okvire 

upravljanja, ki vključujejo okoljske, 

socialne in upravljavske dejavnike, kot je 

navedeno v načelih za odgovorno vlaganje, 

ki jih podpirajo Združeni narodi47, na vseh 

stopnjah življenjskega cikla projekta. 

držav članic, da določijo pogoje za 

izkoriščanje svojih energetskih virov, 

izbiro različnih virov energije in splošno 

strukturo svoje oskrbe z energijo. S tem v 

zvezi bi Komisija morala upoštevati delo 

mednarodnih organizacij, kot je OECD, 

zadevno zakonodajo in standarde Unije, 

vključno z Direktivo 2001/42/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta42, 

Direktivo 2011/92/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta43, Direktivo 

2014/23/EU Evropskega parlamenta in 

Sveta44, Direktivo 2014/24/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta45, Direktivo 

2014/25/EU Evropskega parlamenta in 

Sveta46 in trenutno metodologijo. V tem 

okviru bi morala tehnična merila za 

pregled spodbujati ustrezne okvire 

upravljanja, ki vključujejo okoljske, 

socialne in upravljavske dejavnike, kot je 

navedeno v načelih za odgovorno vlaganje, 

ki jih podpirajo Združeni narodi47, na vseh 

stopnjah življenjskega cikla projekta. 

_________________ _________________ 

42 Direktiva 2001/42/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2001 o 

presoji vplivov nekaterih načrtov in 

programov na okolje (UL L 197, 

21.7.2001, str. 30). 

42 Direktiva 2001/42/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2001 o 

presoji vplivov nekaterih načrtov in 

programov na okolje (UL L 197, 

21.7.2001, str. 30). 

43 Direktiva 2011/92/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 

13. decembra 2011 o presoji vplivov 

nekaterih javnih in zasebnih projektov na 

okolje (UL L 26, 28.1.2012, str. 1). 

43 Direktiva 2011/92/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 

13. decembra 2011 o presoji vplivov 

nekaterih javnih in zasebnih projektov na 

okolje (UL L 26, 28.1.2012, str. 1). 

44 Direktiva 2014/23/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 

2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb 

(UL L 94, 28.3.2014, str. 1). 

44 Direktiva 2014/23/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 

2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb 

(UL L 94, 28.3.2014, str. 1). 

45 Direktiva 2014/24/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 

26. februarja 2014 o javnem naročanju in 

razveljavitvi Direktive 2004/18/ES 

(UL L 94, 28.3.2014, str. 65). 

45 Direktiva 2014/24/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 

26. februarja 2014 o javnem naročanju in 

razveljavitvi Direktive 2004/18/ES 

(UL L 94, 28.3.2014, str. 65). 

46 Direktiva 2014/25/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 

46 Direktiva 2014/25/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 
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26. februarja 2014 o javnem naročanju 

naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v 

vodnem, energetskem in prometnem 

sektorju ter sektorju poštnih storitev ter o 

razveljavitvi Direktive 2004/17/ES 

(UL L 94, 28.3.2014, str. 243). 

26. februarja 2014 o javnem naročanju 

naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v 

vodnem, energetskem in prometnem 

sektorju ter sektorju poštnih storitev ter o 

razveljavitvi Direktive 2004/17/ES 

(UL L 94, 28.3.2014, str. 243). 

47 

https://www.unpri.org/download?ac=1534. 

47 

https://www.unpri.org/download?ac=1534. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  212 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 26 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(26) Pri določitvi in posodabljanju 

tehničnih meril za pregled bi Komisija 

morala upoštevati tudi posebnosti 

infrastrukturnega sektorja, v okviru 

analize stroškov in koristi pa tudi okoljske, 

socialne in ekonomske zunanje učinke. S 

tem v zvezi bi Komisija morala upoštevati 

delo mednarodnih organizacij, kot je 

OECD, zadevno zakonodajo in standarde 

Unije, vključno z Direktivo 2001/42/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta42, 

Direktivo 2011/92/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta43, Direktivo 

2014/23/EU Evropskega parlamenta in 

Sveta44, Direktivo 2014/24/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta45, Direktivo 

2014/25/EU Evropskega parlamenta in 

Sveta46 in trenutno metodologijo. V tem 

okviru bi morala tehnična merila za 

pregled spodbujati ustrezne okvire 

upravljanja, ki vključujejo okoljske, 

socialne in upravljavske dejavnike, kot je 

navedeno v načelih za odgovorno vlaganje, 

ki jih podpirajo Združeni narodi47, na vseh 

stopnjah življenjskega cikla projekta. 

(26) Pri določitvi in posodabljanju 

tehničnih meril za pregled bi Komisija 

morala upoštevati tudi posebnosti različnih 

sektorjev, v okviru analize stroškov in 

koristi pa tudi okoljske, socialne in 

ekonomske zunanje učinke. S tem v zvezi 

bi Komisija morala upoštevati delo 

mednarodnih organizacij, kot je OECD, 

zadevno zakonodajo in standarde Unije, 

vključno z Direktivo 2001/42/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta42, 

Direktivo 2011/92/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta43, Direktivo 

2014/23/EU Evropskega parlamenta in 

Sveta44, Direktivo 2014/24/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta45, Direktivo 

2014/25/EU Evropskega parlamenta in 

Sveta46 in trenutno metodologijo. V tem 

okviru bi morala tehnična merila za 

pregled spodbujati ustrezne okvire 

upravljanja, ki vključujejo okoljske, 

socialne in upravljavske dejavnike, kot je 

navedeno v načelih za odgovorno vlaganje, 

ki jih podpirajo Združeni narodi47, na vseh 

stopnjah življenjskega cikla projekta. 

_________________ _________________ 



 

AM\1172566SL.docx 67/164 PE632.153v01-00 

 SL 

42 Direktiva 2001/42/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2001 o 

presoji vplivov nekaterih načrtov in 

programov na okolje (UL L 197, 

21.7.2001, str. 30). 

42 Direktiva 2001/42/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2001 o 

presoji vplivov nekaterih načrtov in 

programov na okolje (UL L 197, 

21.7.2001, str. 30). 

43 Direktiva 2011/92/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 

13. decembra 2011 o presoji vplivov 

nekaterih javnih in zasebnih projektov na 

okolje (UL L 26, 28.1.2012, str. 1). 

43 Direktiva 2011/92/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 

13. decembra 2011 o presoji vplivov 

nekaterih javnih in zasebnih projektov na 

okolje (UL L 26, 28.1.2012, str. 1). 

44 Direktiva 2014/23/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 

2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb 

(UL L 94, 28.3.2014, str. 1). 

44 Direktiva 2014/23/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 

2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb 

(UL L 94, 28.3.2014, str. 1). 

45 Direktiva 2014/24/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 

26. februarja 2014 o javnem naročanju in 

razveljavitvi Direktive 2004/18/ES 

(UL L 94, 28.3.2014, str. 65). 

45 Direktiva 2014/24/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 

26. februarja 2014 o javnem naročanju in 

razveljavitvi Direktive 2004/18/ES 

(UL L 94, 28.3.2014, str. 65). 

46 Direktiva 2014/25/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 

26. februarja 2014 o javnem naročanju 

naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v 

vodnem, energetskem in prometnem 

sektorju ter sektorju poštnih storitev ter o 

razveljavitvi Direktive 2004/17/ES 

(UL L 94, 28.3.2014, str. 243). 

46 Direktiva 2014/25/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 

26. februarja 2014 o javnem naročanju 

naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v 

vodnem, energetskem in prometnem 

sektorju ter sektorju poštnih storitev ter o 

razveljavitvi Direktive 2004/17/ES 

(UL L 94, 28.3.2014, str. 243). 

47 

https://www.unpri.org/download?ac=1534. 

47 

https://www.unpri.org/download?ac=1534. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  213 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 26 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (26a) Komisija bi morala pri opredelitvi 

tehničnih meril za pregled upoštevati tudi 

prehodne ukrepe v zvezi z dejavnostmi, ki 

podpirajo prehod na bolj trajnostno 
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nizkoogljično gospodarstvo. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  214 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 26 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (26a) Komisija bi morala pri opredelitvi 

tehničnih meril za pregled upoštevati tudi 

prehodne ukrepe v zvezi z dejavnostmi, ki 

podpirajo prehod na bolj trajnostno 

nizkoogljično gospodarstvo. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  215 

Sirpa Pietikäinen 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 27 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(27) Da se prepreči izkrivljanje 

konkurence pri zbiranju sredstev za 

okoljsko trajnostne gospodarske 

dejavnosti, bi morala tehnična merila za 

pregled zagotoviti, da se lahko vse zadevne 

gospodarske dejavnosti v določenem 

sektorju štejejo kot okoljsko trajnostne in 

da se obravnavajo enako, če enako 

prispevajo k enemu ali več okoljskim 

ciljem iz te uredbe. Potencialne 

zmogljivosti za prispevek k tem ciljem pa 

se lahko razlikujejo med sektorji, kar bi se 

moralo odražati v merilih. Vendar v 

vsakem sektorju ta merila ne bi smela 

neupravičeno prikrajšati nekaterih 

gospodarskih dejavnosti na račun drugih, 

(27) Da se spodbujajo okoljsko 

trajnostne inovacije in se prepreči 

izkrivljanje konkurence pri zbiranju 

sredstev za okoljsko trajnostne 

gospodarske dejavnosti, bi morala tehnična 

merila za pregled zagotoviti, da se lahko 

vse zadevne gospodarske dejavnosti v 

makro-sektorjih gospodarstva (tj. 

sektorjih klasifikacije NACE, kot so 

kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, 

predelovalne dejavnosti, oskrba z 

električno energijo, plinom in paro, 

gradbeništvo, prevozne storitve in 

skladiščenje) štejejo kot okoljsko 

trajnostne in da se obravnavajo enako, če 

enako prispevajo k enemu ali več 
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če prve prispevajo k okoljskim ciljem v 

enaki meri kot slednje. 

okoljskim ciljem iz te uredbe, obenem pa 

ne povzročajo znatne škode za druge 

okoljske cilje iz členov 3 in 12. Potencialne 

zmogljivosti za prispevek k tem ciljem pa 

se lahko razlikujejo med sektorji, kar bi se 

moralo odražati v tehničnih merilih za 

pregled. Vendar v vsakem gospodarskem 

makro-sektorju ta merila ne bi smela 

neupravičeno prikrajšati nekaterih 

gospodarskih dejavnosti na račun drugih, 

če prve prispevajo k okoljskim ciljem v 

enaki meri kot slednje, obenem pa ne bi 

povzročala znatne škode za druge okoljske 

cilje iz členov 3 in 12. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  216 

Karl-Heinz Florenz 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 27 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(27) Da se prepreči izkrivljanje 

konkurence pri zbiranju sredstev za 

okoljsko trajnostne gospodarske 

dejavnosti, bi morala tehnična merila za 

pregled zagotoviti, da se lahko vse zadevne 

gospodarske dejavnosti v določenem 

sektorju štejejo kot okoljsko trajnostne in 

da se obravnavajo enako, če enako 

prispevajo k enemu ali več okoljskim 

ciljem iz te uredbe. Potencialne 

zmogljivosti za prispevek k tem ciljem pa 

se lahko razlikujejo med sektorji, kar bi se 

moralo odražati v merilih. Vendar v 

vsakem sektorju ta merila ne bi smela 

neupravičeno prikrajšati nekaterih 

gospodarskih dejavnosti na račun drugih, 

če prve prispevajo k okoljskim ciljem v 

enaki meri kot slednje. 

(27) Da bi spodbujali okoljsko 

trajnostne naložbe in preprečili 
izkrivljanje konkurence pri zbiranju 

sredstev za okoljsko trajnostne 

gospodarske dejavnosti, bi morala tehnična 

merila za pregled zagotoviti, da se lahko 

vse zadevne gospodarske dejavnosti v 

glavnih gospodarskih sektorjih, med 

drugim tudi v kmetijskem, gradbenem, 

energetskem, kemijskem, prevoznem in 

proizvodnem sektorju, štejejo kot okoljsko 

trajnostne in da se obravnavajo enako, če 

enako prispevajo k enemu ali več 

okoljskim ciljem iz te uredbe. Potencialne 

zmogljivosti za prispevek k tem ciljem pa 

se lahko razlikujejo med sektorji, kar bi se 

moralo odražati v merilih. Vendar v 

vsakem sektorju ta merila ne bi smela 

neupravičeno prikrajšati nekaterih 

gospodarskih dejavnosti na račun drugih, 

če prve prispevajo k okoljskim ciljem v 
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enaki meri kot slednje. 

Or. en 

Obrazložitev 

Tehnična merila za pregled zajemajo vse sektorje, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju. 

 

Predlog spremembe  217 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 27 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(27) Da se prepreči izkrivljanje 

konkurence pri zbiranju sredstev za 

okoljsko trajnostne gospodarske 

dejavnosti, bi morala tehnična merila za 

pregled zagotoviti, da se lahko vse zadevne 

gospodarske dejavnosti v določenem 

sektorju štejejo kot okoljsko trajnostne in 

da se obravnavajo enako, če enako 

prispevajo k enemu ali več okoljskim 

ciljem iz te uredbe. Potencialne 

zmogljivosti za prispevek k tem ciljem pa 

se lahko razlikujejo med sektorji, kar bi se 

moralo odražati v merilih. Vendar v 

vsakem sektorju ta merila ne bi smela 

neupravičeno prikrajšati nekaterih 

gospodarskih dejavnosti na račun drugih, 

če prve prispevajo k okoljskim ciljem v 

enaki meri kot slednje. 

(27) Da bi spodbujali okoljsko 

trajnostne naložbe in preprečili 
izkrivljanje konkurence pri zbiranju 

sredstev za okoljsko trajnostne 

gospodarske dejavnosti, bi morala tehnična 

merila za pregled zagotoviti, da se lahko 

vse zadevne gospodarske dejavnosti v 

določenem sektorju, med drugim tudi v 

predelovalnem, kmetijskem, gradbenem, 

energetskem in prevoznem sektorju, 
štejejo kot okoljsko trajnostne in da se 

obravnavajo enako, če enako prispevajo k 

enemu ali več okoljskim ciljem iz te 

uredbe. Potencialne zmogljivosti za 

prispevek k tem ciljem pa se lahko 

razlikujejo med sektorji, kar bi se moralo 

odražati v merilih. Vendar v vsakem 

sektorju ta merila ne bi smela neupravičeno 

prikrajšati nekaterih gospodarskih 

dejavnosti na račun drugih, če prve 

prispevajo k okoljskim ciljem v enaki meri 

kot slednje. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  218 

Othmar Karas, Lukas Mandl 
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Predlog uredbe 

Uvodna izjava 27 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(27) Da se prepreči izkrivljanje 

konkurence pri zbiranju sredstev za 

okoljsko trajnostne gospodarske 

dejavnosti, bi morala tehnična merila za 

pregled zagotoviti, da se lahko vse zadevne 

gospodarske dejavnosti v določenem 

sektorju štejejo kot okoljsko trajnostne in 

da se obravnavajo enako, če enako 

prispevajo k enemu ali več okoljskim 

ciljem iz te uredbe. Potencialne 

zmogljivosti za prispevek k tem ciljem pa 

se lahko razlikujejo med sektorji, kar bi se 

moralo odražati v merilih. Vendar v 

vsakem sektorju ta merila ne bi smela 

neupravičeno prikrajšati nekaterih 

gospodarskih dejavnosti na račun drugih, 

če prve prispevajo k okoljskim ciljem v 

enaki meri kot slednje. 

(27) Da se prepreči izkrivljanje 

konkurence pri zbiranju sredstev za 

okoljsko trajnostne gospodarske 

dejavnosti, bi morala tehnična merila za 

pregled zagotoviti, da se lahko zadevne 

gospodarske dejavnosti v glavnih 

gospodarskih sektorjih, med drugim tudi v 

kmetijskem, gradbenem, energetskem, 

prevoznem in proizvodnem sektorju, 

štejejo kot okoljsko trajnostne in da se 

obravnavajo enako, če enako prispevajo k 

enemu ali več okoljskim ciljem iz te 

uredbe. Potencialne zmogljivosti za 

prispevek k tem ciljem pa se lahko 

razlikujejo med sektorji, kar bi se moralo 

odražati v specifičnih panožnih merilih. 

Vendar v vsakem sektorju ta merila ne bi 

smela neupravičeno prikrajšati nekaterih 

gospodarskih dejavnosti na račun drugih, 

če prve prispevajo k okoljskim ciljem v 

enaki meri kot slednje. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  219 

Markus Ferber, Christophe Hansen 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 27 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(27) Da se prepreči izkrivljanje 

konkurence pri zbiranju sredstev za 

okoljsko trajnostne gospodarske 

dejavnosti, bi morala tehnična merila za 

pregled zagotoviti, da se lahko vse zadevne 

gospodarske dejavnosti v določenem 

sektorju štejejo kot okoljsko trajnostne in 

da se obravnavajo enako, če enako 

prispevajo k enemu ali več okoljskim 

(27) Da se prepreči izkrivljanje 

konkurence pri zbiranju sredstev za 

okoljsko trajnostne gospodarske 

dejavnosti, bi morala tehnična merila za 

pregled zagotoviti, da se lahko vse zadevne 

gospodarske dejavnosti v določenem 

sektorju štejejo kot okoljsko trajnostne in 

da se obravnavajo enako, če enako 

prispevajo k enemu ali več okoljskim 
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ciljem iz te uredbe. Potencialne 

zmogljivosti za prispevek k tem ciljem pa 

se lahko razlikujejo med sektorji, kar bi se 

moralo odražati v merilih. Vendar v 

vsakem sektorju ta merila ne bi smela 

neupravičeno prikrajšati nekaterih 

gospodarskih dejavnosti na račun drugih, 

če prve prispevajo k okoljskim ciljem v 

enaki meri kot slednje. 

ciljem iz te uredbe. Potencialne 

zmogljivosti za prispevek k tem ciljem pa 

se lahko razlikujejo med sektorji, kar bi se 

moralo odražati v merilih. Zato se na 

podlagi meril za pregled ne bi smel 

oblikovati črni ali rjavi seznam. Vendar v 

vsakem sektorju ta merila ne bi smela 

neupravičeno prikrajšati nekaterih 

gospodarskih dejavnosti na račun drugih, 

če prve prispevajo k okoljskim ciljem v 

enaki meri kot slednje. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  220 

Bas Eickhout 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 27 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(27) Da se prepreči izkrivljanje 

konkurence pri zbiranju sredstev za 

okoljsko trajnostne gospodarske 

dejavnosti, bi morala tehnična merila za 

pregled zagotoviti, da se lahko vse zadevne 

gospodarske dejavnosti v določenem 

sektorju štejejo kot okoljsko trajnostne in 

da se obravnavajo enako, če enako 

prispevajo k enemu ali več okoljskim 

ciljem iz te uredbe. Potencialne 

zmogljivosti za prispevek k tem ciljem pa 

se lahko razlikujejo med sektorji, kar bi se 

moralo odražati v merilih. Vendar v 

vsakem sektorju ta merila ne bi smela 

neupravičeno prikrajšati nekaterih 

gospodarskih dejavnosti na račun drugih, 

če prve prispevajo k okoljskim ciljem v 

enaki meri kot slednje. 

(27) Da se prepreči izkrivljanje 

konkurence pri zbiranju sredstev za 

okoljsko trajnostne gospodarske 

dejavnosti, bi morala tehnična merila za 

pregled zagotoviti, da se lahko vse zadevne 

gospodarske dejavnosti v določenem 

sektorju štejejo kot okoljsko trajnostne in 

da se obravnavajo enako, če glede na 

način njihovega izvajanja enako 

prispevajo k enemu ali več okoljskim 

ciljem iz te uredbe. Potencialne 

zmogljivosti za prispevek k tem ciljem pa 

se lahko razlikujejo med sektorji, kar bi se 

moralo odražati v merilih. Vendar v 

vsakem sektorju ta merila ne bi smela 

neupravičeno prikrajšati nekaterih 

gospodarskih dejavnosti na račun drugih, 

če prve prispevajo k okoljskim ciljem v 

enaki meri kot slednje. 

Or. en 
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Predlog spremembe  221 

Elena Gentile 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 27 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(27) Da se prepreči izkrivljanje 

konkurence pri zbiranju sredstev za 

okoljsko trajnostne gospodarske 

dejavnosti, bi morala tehnična merila za 

pregled zagotoviti, da se lahko vse zadevne 

gospodarske dejavnosti v določenem 

sektorju štejejo kot okoljsko trajnostne in 

da se obravnavajo enako, če enako 

prispevajo k enemu ali več okoljskim 

ciljem iz te uredbe. Potencialne 

zmogljivosti za prispevek k tem ciljem pa 

se lahko razlikujejo med sektorji, kar bi se 

moralo odražati v merilih. Vendar v 

vsakem sektorju ta merila ne bi smela 

neupravičeno prikrajšati nekaterih 

gospodarskih dejavnosti na račun drugih, 

če prve prispevajo k okoljskim ciljem v 

enaki meri kot slednje. 

(27) Da se prepreči izkrivljanje 

konkurence pri zbiranju sredstev za 

okoljsko trajnostne gospodarske 

dejavnosti, bi morala tehnična merila za 

pregled zagotoviti, da se lahko vse zadevne 

gospodarske dejavnosti v določenem 

sektorju štejejo kot okoljsko trajnostne in 

da se obravnavajo enako, če enako 

prispevajo k enemu ali več okoljskim 

ciljem iz te uredbe. Potencialne 

zmogljivosti za prispevek k tem ciljem pa 

se lahko razlikujejo med sektorji, kar bi se 

moralo odražati v merilih. Vendar bi se 

morala v vsakem sektorju ta merila enako 

uporabljati za vse udeležence na trgu in 
ne bi smela prikrajšati nekaterih 

gospodarskih dejavnosti na račun drugih, 

če prve prispevajo k okoljskim ciljem v 

enaki meri kot slednje. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  222 

Karl-Heinz Florenz 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 27 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (27a) Okoljsko trajnostne dejavnosti so 

rezultat tehnologij in proizvodov, ki se 

razvijajo v celotni vrednostni verigi. Zato 

bi bilo treba pri oblikovanju tehničnih 

meril za pregled za okoljsko trajnostne 

dejavnosti upoštevati vlogo celotne 

vrednostne verige, od predelave surovin 

do končnega proizvoda in njegove faze 
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odpadkov, pri končnem zagotavljanju 

okoljsko trajnostnih dejavnosti. 

Or. en 

Obrazložitev 

Okoljsko trajnostne gospodarske dejavnosti so odvisne od sodelovanja med različnimi sektorji 

in gospodarskimi subjekti v celotnih industrijskih vrednostnih verigah. Ta vidik bi bilo treba 

upoštevati v tehničnih merilih za pregled za okoljsko trajnostne gospodarske dejavnosti. 

 

Predlog spremembe  223 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 27 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (27a) Da bi preprečili nastanek motenj v 

dobro delujočih vrednostnih verigah, bi 

bilo treba pri tehničnih meril za pregled 

upoštevati, da okoljske trajnostne 

dejavnosti omogočajo tehnologije in 

proizvodi, ki jih razvije več gospodarskih 

subjektov. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  224 

Sirpa Pietikäinen 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 28 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(28) Pri določanju tehničnih meril za 

pregled bi morala Komisija oceniti, ali bi 

sprejetje teh meril za okoljsko trajnostne 

dejavnosti privedlo do nasedlih sredstev ali 

nastanka nedoslednih spodbud in ali bi 

negativno vplivalo na likvidnost na 

finančnih trgih. 

(28) Pri določanju tehničnih meril za 

pregled bi morala Komisija oceniti 

morebitna tveganja v zvezi s prehodom, ali 

bi hitrost sprejetja teh meril za okoljsko 

trajnostne dejavnosti privedla do nasedlih 

sredstev ali nastanka nedoslednih spodbud 

in ali bi negativno vplivalo na likvidnost na 
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finančnih trgih. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  225 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 30 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(30) Za zagotovitev, da so naložbe 

usmerjene v gospodarske dejavnosti, ki 

imajo največji pozitiven vpliv na okoljske 

cilje, bi Komisija morala dati prednost 

določitvi tehničnih meril za pregled za 

gospodarske dejavnosti, ki lahko najbolj 

prispevajo k okoljskim ciljem. 

(30) Za zagotovitev, da so naložbe 

usmerjene v gospodarske dejavnosti, ki 

imajo največji pozitiven vpliv na okoljske 

cilje, bi Komisija morala dati prednost 

določitvi tehničnih meril za pregled za 

gospodarske dejavnosti, ki lahko najbolj 

prispevajo k okoljskim ciljem. Merila za 

pregled bi morala temeljiti na rezultatih 

projektov, da bi se olajšala opredelitev in 

razvoj novih tehnologij ter ustrezno 

upoštevala nadgradljivost teh tehnologij. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  226 

Anne Sander 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 30 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(30) Za zagotovitev, da so naložbe 

usmerjene v gospodarske dejavnosti, ki 

imajo največji pozitiven vpliv na okoljske 

cilje, bi Komisija morala dati prednost 

določitvi tehničnih meril za pregled za 

gospodarske dejavnosti, ki lahko najbolj 

prispevajo k okoljskim ciljem. 

(30) Za zagotovitev, da so naložbe 

usmerjene v gospodarske dejavnosti, ki 

imajo največji pozitiven vpliv na okoljske 

cilje, bi Komisija morala dati prednost 

določitvi tehničnih meril za pregled za 

gospodarske dejavnosti, ki lahko najbolj 

prispevajo k okoljskim ciljem in 

prednostno k blažitvi podnebnih 

sprememb. Tehnična merila za pregled bi 

morala biti dovolj prožna, da omogočajo 



 

PE632.153v01-00 76/164 AM\1172566SL.docx 

SL 

postopno uvajanje novih tehnologij in 

inovacij. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  227 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 31 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(31) Ustrezna tehnična merila za pregled 

bi bilo treba določiti za prometni sektor, 

med drugim za mobilna sredstva, pri čemer 

bi bilo treba upoštevati, da prometni sektor, 

vključno z mednarodnim ladijskim 

prometom, prispeva skoraj 26 % vseh 

emisij toplogrednih plinov v Uniji. Kot je 

razvidno iz akcijskega načrta za 

financiranje trajnostne rasti48, prometni 

sektor predstavlja okoli 30 % dodatnih 

potrebnih letnih naložb za trajnostni razvoj 

v Uniji, vključno s povečanjem 

elektrifikacije ali prehodom na čistejše 

vrste prevoza s spodbujanjem prehoda na 

modalne oblike prevoza in upravljanjem 

prometa. 

(31) Ustrezna tehnična merila za pregled 

bi bilo treba določiti za prometni sektor, 

med drugim za mobilna sredstva, pri čemer 

bi bilo treba upoštevati celotni življenjski 

cikel tehnologij in dejstvo, da prometni 

sektor, vključno z mednarodnim ladijskim 

prometom, prispeva skoraj 26 % vseh 

emisij toplogrednih plinov v Uniji. Kot je 

razvidno iz akcijskega načrta za 

financiranje trajnostne rasti48, prometni 

sektor predstavlja okoli 30 % dodatnih 

potrebnih letnih naložb za trajnostni razvoj 

v Uniji, vključno s povečanjem 

elektrifikacije ali prehodom na čistejše 

vrste prevoza s spodbujanjem prehoda na 

modalne oblike prevoza in upravljanjem 

prometa. 

_________________ _________________ 

48 COM(2018) 97 final. 48 COM(2018) 97 final. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  228 

Sirpa Pietikäinen 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 32 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 
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(32) Zlasti je pomembno, da Komisija 

pri pripravi razvoja tehničnih meril za 

pregled opravi ustrezna posvetovanja v 

skladu z zahtevami za boljše pravno 

urejanje. Postopek za določitev in 

posodabljanje tehničnih meril za pregled bi 

moral vključevati tudi ustrezne 

zainteresirane strani in temeljiti na 

svetovanju strokovnjakov z dokazanim 

znanjem in izkušnjami z ustreznih 

področij. V ta namen bi morala Komisija 

vzpostaviti platformo o financiranju 

trajnostne rasti. Platforma bi morala biti 

sestavljena iz strokovnjakov, ki 

predstavljajo tako javni kot zasebni sektor. 

Predstavniki javnega sektorja bi morali 

vključevati strokovnjake Evropske agencije 

za okolje, evropskih nadzornih organov in 

Evropske investicijske banke. Strokovnjaki 

iz zasebnega sektorja bi morali vključevati 

predstavnike zadevnih zainteresiranih 

strani, vključno z akterji na finančnem 

trgu, univerzami in raziskovalnimi 

ustanovami ter združenji in organizacijami. 

Platforma bi morala svetovati Komisiji 

glede razvoja, analize in pregleda tehničnih 

meril za pregled, vključno z njihovim 

morebitnim vplivom na vrednotenje 

sredstev, ki so se do sprejetja tehničnih 

meril za pregled štela kot zelena sredstva v 

skladu z obstoječimi tržnimi praksami. 

Platforma bi morala tudi svetovati Komisiji 

ali so tehnična merila za pregled ustrezna 

za nadaljnje uporabe v prihodnjih 

političnih pobudah Unije, katerih cilj je 

spodbujanje trajnostnih naložb. 

(32) Zlasti je pomembno, da Komisija 

pri pripravi razvoja tehničnih meril za 

pregled opravi ustrezna posvetovanja v 

skladu z zahtevami za boljše pravno 

urejanje. Postopek za določitev in 

posodabljanje tehničnih meril za pregled in 

usklajenih kazalnikov bi moral vključevati 

tudi ustrezne zainteresirane strani ter 

temeljiti na znanstvenih dokazih, dobri 

praksi, obstoječem delu in subjektih, zlasti 

platformi Komisije za krožno 

gospodarstvo, ter svetovanju 

strokovnjakov z dokazanim znanjem in 

izkušnjami z ustreznih področij. V ta 

namen bi morala Komisija vzpostaviti 

platformo o financiranju trajnostne rasti. 

Platforma bi morala biti sestavljena iz 

strokovnjakov, ki predstavljajo tako javni 

kot zasebni sektor. Predstavniki javnega 

sektorja bi morali vključevati strokovnjake 

Evropske agencije za okolje in 

nacionalnih agencij za varstvo okolja, 

evropskih nadzornih organov, Evropske 

svetovalne skupine za računovodsko 

poročanje in Evropske investicijske banke. 

Strokovnjaki iz zasebnega sektorja bi 

morali vključevati predstavnike zadevnih 

zainteresiranih strani, vključno z akterji na 

finančnem trgu, univerzami in 

raziskovalnimi ustanovami ter združenji in 

organizacijami. Platforma bi morala 

svetovati Komisiji glede razvoja, analize in 

pregleda tehničnih meril za pregled in 

usklajenih kazalnikov, vključno z 

njihovim morebitnim vplivom na 

vrednotenje sredstev, ki so se do sprejetja 

tehničnih meril za pregled na podlagi 

usklajenih kazalnikov v skladu z 

obstoječimi tržnimi praksami štela kot 

trajnostna sredstva ali sredstva z 

negativnim okoljskim vplivom. Platforma 

bi morala tudi svetovati Komisiji, ali so 

tehnična merila za pregled in kazalniki 

ustrezni za nadaljnje uporabe v prihodnjih 

političnih pobudah Unije, katerih cilj je 

spodbujanje trajnostnih naložb. Poleg tega 

bi morala Komisiji svetovati glede razvoja 

računovodskih standardov trajnosti in 
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celovitih standardov poročanja za podjetja 

in udeležence na finančnem trgu, med 

drugim z revizijo Direktive 2013/34/EU. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  229 

Kay Swinburne 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 32 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(32) Zlasti je pomembno, da Komisija 

pri pripravi razvoja tehničnih meril za 

pregled opravi ustrezna posvetovanja v 

skladu z zahtevami za boljše pravno 

urejanje. Postopek za določitev in 

posodabljanje tehničnih meril za pregled bi 

moral vključevati tudi ustrezne 

zainteresirane strani in temeljiti na 

svetovanju strokovnjakov z dokazanim 

znanjem in izkušnjami z ustreznih 

področij. V ta namen bi morala Komisija 

vzpostaviti platformo o financiranju 

trajnostne rasti. Platforma bi morala biti 

sestavljena iz strokovnjakov, ki 

predstavljajo tako javni kot zasebni sektor. 

Predstavniki javnega sektorja bi morali 

vključevati strokovnjake Evropske agencije 

za okolje, evropskih nadzornih organov in 

Evropske investicijske banke. Strokovnjaki 

iz zasebnega sektorja bi morali vključevati 

predstavnike zadevnih zainteresiranih 

strani, vključno z akterji na finančnem 

trgu, univerzami in raziskovalnimi 

ustanovami ter združenji in organizacijami. 

Platforma bi morala svetovati Komisiji 

glede razvoja, analize in pregleda tehničnih 

meril za pregled, vključno z njihovim 

morebitnim vplivom na vrednotenje 

sredstev, ki so se do sprejetja tehničnih 

meril za pregled štela kot zelena sredstva v 

skladu z obstoječimi tržnimi praksami. 

Platforma bi morala tudi svetovati Komisiji 

(32) Zlasti je pomembno, da Komisija 

pri pripravi razvoja tehničnih meril za 

pregled opravi ustrezna posvetovanja v 

skladu z zahtevami za boljše pravno 

urejanje. Postopek za določitev in 

posodabljanje tehničnih meril za pregled bi 

moral vključevati tudi ustrezne 

zainteresirane strani in temeljiti na 

svetovanju strokovnjakov z dokazanim 

znanjem in svetovnimi izkušnjami z 

ustreznih področij. V ta namen bi morala 

Komisija vzpostaviti platformo o 

financiranju trajnostne rasti. Platforma bi 

morala biti sestavljena iz strokovnjakov, ki 

predstavljajo tako javni kot zasebni sektor. 

Predstavniki javnega sektorja bi morali 

vključevati strokovnjake Evropske agencije 

za okolje, evropskih nadzornih organov in 

Evropske investicijske banke. Strokovnjaki 

iz zasebnega sektorja bi morali odražati 

raznolikost sektorja in vključevati 

predstavnike zadevnih zainteresiranih 

strani, vključno z akterji na finančnem 

trgu, univerzami in raziskovalnimi 

ustanovami ter združenji in organizacijami. 

Po potrebi bi moralo biti dovoljeno, da 

platforma za nasvete zaprosi nečlane. 
Platforma bi morala svetovati Komisiji 

glede razvoja, analize in pregleda tehničnih 

meril za pregled, vključno z njihovim 

morebitnim vplivom na vrednotenje 

sredstev, ki so se do sprejetja tehničnih 
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ali so tehnična merila za pregled ustrezna 

za nadaljnje uporabe v prihodnjih 

političnih pobudah Unije, katerih cilj je 

spodbujanje trajnostnih naložb. 

meril za pregled štela kot zelena sredstva v 

skladu z obstoječimi tržnimi praksami. 

Platforma bi morala tudi svetovati Komisiji 

ali so tehnična merila za pregled ustrezna 

za nadaljnje uporabe v prihodnjih 

političnih pobudah Unije, katerih cilj je 

spodbujanje trajnostnih naložb. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  230 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 32 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(32) Zlasti je pomembno, da Komisija 

pri pripravi razvoja tehničnih meril za 

pregled opravi ustrezna posvetovanja v 

skladu z zahtevami za boljše pravno 

urejanje. Postopek za določitev in 

posodabljanje tehničnih meril za pregled bi 

moral vključevati tudi ustrezne 

zainteresirane strani in temeljiti na 

svetovanju strokovnjakov z dokazanim 

znanjem in izkušnjami z ustreznih 

področij. V ta namen bi morala Komisija 

vzpostaviti platformo o financiranju 

trajnostne rasti. Platforma bi morala biti 

sestavljena iz strokovnjakov, ki 

predstavljajo tako javni kot zasebni sektor. 

Predstavniki javnega sektorja bi morali 

vključevati strokovnjake Evropske agencije 

za okolje, evropskih nadzornih organov in 

Evropske investicijske banke. Strokovnjaki 

iz zasebnega sektorja bi morali vključevati 

predstavnike zadevnih zainteresiranih 

strani, vključno z akterji na finančnem 

trgu, univerzami in raziskovalnimi 

ustanovami ter združenji in 

organizacijami. Platforma bi morala 

svetovati Komisiji glede razvoja, analize in 

pregleda tehničnih meril za pregled, 

vključno z njihovim morebitnim vplivom 

(32) Zlasti je pomembno, da Komisija 

pri pripravi razvoja tehničnih meril za 

pregled opravi ustrezna posvetovanja v 

skladu z zahtevami za boljše pravno 

urejanje. Postopek za določitev in 

posodabljanje tehničnih meril za pregled bi 

moral vključevati tudi ustrezne 

zainteresirane strani ter temeljiti na 

znanstvenih dokazih, 

družbenoekonomskem učinku, dobri 

praksi in svetovanju strokovnjakov z 

dokazanim znanjem in izkušnjami z vseh 

ustreznih področij. V ta namen bi morala 

Komisija vzpostaviti platformo o 

financiranju trajnostne rasti. Platforma bi 

morala biti sestavljena iz najrazličnejših 

strokovnjakov, ki predstavljajo tako javni 

kot zasebni sektor, in sicer za zagotovitev, 

da se ustrezno upoštevajo posebnosti vseh 

zadevnih sektorjev. Predstavniki javnega 

sektorja bi morali vključevati strokovnjake 

Evropske agencije za okolje, evropskih 

nadzornih organov in Evropske 

investicijske banke. Strokovnjaki iz 

zasebnega sektorja bi morali vključevati 

predstavnike zadevnih zainteresiranih 

strani, vključno z akterji na finančnem 

trgu, predstavnike realnega gospodarstva, 
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na vrednotenje sredstev, ki so se do 

sprejetja tehničnih meril za pregled štela 

kot zelena sredstva v skladu z obstoječimi 

tržnimi praksami. Platforma bi morala tudi 

svetovati Komisiji ali so tehnična merila 

za pregled ustrezna za nadaljnje uporabe 

v prihodnjih političnih pobudah Unije, 

katerih cilj je spodbujanje trajnostnih 

naložb. 

vključno s predelovalno industrijo, ter 

predstavnike univerz in raziskovalnih 

ustanov ter združenj in organizacij. 

Platforma bi morala svetovati Komisiji 

glede razvoja, analize in pregleda tehničnih 

meril za pregled, vključno z njihovim 

morebitnim vplivom na vrednotenje 

sredstev, ki so se do sprejetja tehničnih 

meril za pregled štela kot zelena sredstva v 

skladu z obstoječimi tržnimi praksami. 

Platforma bi morala tudi svetovati Komisiji 

o ustreznosti tehničnih meril za pregled. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  231 

Markus Ferber 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 32 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(32) Zlasti je pomembno, da Komisija 

pri pripravi razvoja tehničnih meril za 

pregled opravi ustrezna posvetovanja v 

skladu z zahtevami za boljše pravno 

urejanje. Postopek za določitev in 

posodabljanje tehničnih meril za pregled bi 

moral vključevati tudi ustrezne 

zainteresirane strani in temeljiti na 

svetovanju strokovnjakov z dokazanim 

znanjem in izkušnjami z ustreznih 

področij. V ta namen bi morala Komisija 

vzpostaviti platformo o financiranju 

trajnostne rasti. Platforma bi morala biti 

sestavljena iz strokovnjakov, ki 

predstavljajo tako javni kot zasebni sektor. 

Predstavniki javnega sektorja bi morali 

vključevati strokovnjake Evropske agencije 

za okolje, evropskih nadzornih organov in 

Evropske investicijske banke. Strokovnjaki 

iz zasebnega sektorja bi morali vključevati 

predstavnike zadevnih zainteresiranih 

strani, vključno z akterji na finančnem 

trgu, univerzami in raziskovalnimi 

(32) Zlasti je pomembno, da Komisija 

pri pripravi razvoja tehničnih meril za 

pregled opravi ustrezna posvetovanja v 

skladu z zahtevami za boljše pravno 

urejanje. Postopek za določitev in 

posodabljanje tehničnih meril za pregled bi 

moral vključevati tudi ustrezne 

zainteresirane strani in temeljiti na 

svetovanju strokovnjakov z dokazanim 

znanjem in izkušnjami z ustreznih 

področij. V ta namen bi morala Komisija 

vzpostaviti platformo o financiranju 

trajnostne rasti. Platforma bi morala biti 

sestavljena iz strokovnjakov, ki 

predstavljajo tako javni kot zasebni sektor. 

Predstavniki javnega sektorja bi morali 

vključevati strokovnjake Evropske agencije 

za okolje, evropskih nadzornih organov in 

Evropske investicijske banke. Strokovnjaki 

iz zasebnega sektorja vključujejo 

predstavnike zadevnih zainteresiranih 

strani, vključno z akterji na finančnem 

trgu, predstavniki realnega gospodarstva, 
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ustanovami ter združenji in organizacijami. 

Platforma bi morala svetovati Komisiji 

glede razvoja, analize in pregleda tehničnih 

meril za pregled, vključno z njihovim 

morebitnim vplivom na vrednotenje 

sredstev, ki so se do sprejetja tehničnih 

meril za pregled štela kot zelena sredstva v 

skladu z obstoječimi tržnimi praksami. 

Platforma bi morala tudi svetovati 

Komisiji ali so tehnična merila za pregled 

ustrezna za nadaljnje uporabe v 

prihodnjih političnih pobudah Unije, 

katerih cilj je spodbujanje trajnostnih 

naložb. 

ki zastopajo najrazličnejše industrije, 

univerzami in raziskovalnimi ustanovami 

ter združenji in organizacijami. Platforma 

bi morala svetovati Komisiji glede razvoja, 

analize in pregleda tehničnih meril za 

pregled, vključno z njihovim morebitnim 

vplivom na vrednotenje sredstev, ki so se 

do sprejetja tehničnih meril za pregled štela 

kot zelena sredstva v skladu z obstoječimi 

tržnimi praksami. 

Or. en 

Obrazložitev 

Da bi lahko platforma o financiranju trajnostne rasti imela pomemben vpliv, potrebuje 

prispevke iz najrazličnejših virov. 

 

Predlog spremembe  232 

Karl-Heinz Florenz 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 32 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(32) Zlasti je pomembno, da Komisija 

pri pripravi razvoja tehničnih meril za 

pregled opravi ustrezna posvetovanja v 

skladu z zahtevami za boljše pravno 

urejanje. Postopek za določitev in 

posodabljanje tehničnih meril za pregled bi 

moral vključevati tudi ustrezne 

zainteresirane strani in temeljiti na 

svetovanju strokovnjakov z dokazanim 

znanjem in izkušnjami z ustreznih 

področij. V ta namen bi morala Komisija 

vzpostaviti platformo o financiranju 

trajnostne rasti. Platforma bi morala biti 

sestavljena iz strokovnjakov, ki 

predstavljajo tako javni kot zasebni sektor. 

Predstavniki javnega sektorja bi morali 

(32) Zlasti je pomembno, da Komisija 

pri pripravi razvoja tehničnih meril za 

pregled opravi ustrezna posvetovanja v 

skladu z zahtevami za boljše pravno 

urejanje. Postopek za določitev in 

posodabljanje tehničnih meril za pregled bi 

moral vključevati tudi ustrezne 

zainteresirane strani in temeljiti na 

svetovanju strokovnjakov z dokazanim 

znanjem in izkušnjami z ustreznih 

področij. V ta namen bi morala Komisija 

vzpostaviti platformo o financiranju 

trajnostne rasti. Platforma bi morala biti 

sestavljena iz strokovnjakov, ki 

predstavljajo tako javni kot zasebni sektor. 

Predstavniki javnega sektorja bi morali 
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vključevati strokovnjake Evropske agencije 

za okolje, evropskih nadzornih organov in 

Evropske investicijske banke. Strokovnjaki 

iz zasebnega sektorja bi morali vključevati 

predstavnike zadevnih zainteresiranih 

strani, vključno z akterji na finančnem 

trgu, univerzami in raziskovalnimi 

ustanovami ter združenji in organizacijami. 

Platforma bi morala svetovati Komisiji 

glede razvoja, analize in pregleda tehničnih 

meril za pregled, vključno z njihovim 

morebitnim vplivom na vrednotenje 

sredstev, ki so se do sprejetja tehničnih 

meril za pregled štela kot zelena sredstva v 

skladu z obstoječimi tržnimi praksami. 

Platforma bi morala tudi svetovati Komisiji 

ali so tehnična merila za pregled ustrezna 

za nadaljnje uporabe v prihodnjih 

političnih pobudah Unije, katerih cilj je 

spodbujanje trajnostnih naložb. 

vključevati strokovnjake Evropske agencije 

za okolje, evropskih nadzornih organov in 

Evropske investicijske banke. Strokovnjaki 

iz zasebnega sektorja bi morali vključevati 

predstavnike zadevnih zainteresiranih 

strani, vključno z akterji na finančnem 

trgu, univerzami in raziskovalnimi 

ustanovami ter združenji in organizacijami 

ter pomembnimi gospodarskimi sektorji, 

ki med drugim vključujejo kmetijski, 

gradbeni, energetski, kemijski, prometni 

in proizvodni sektor. Platforma bi morala 

svetovati Komisiji glede razvoja, analize in 

pregleda tehničnih meril za pregled, 

vključno z njihovim morebitnim vplivom 

na vrednotenje sredstev, ki so se do 

sprejetja tehničnih meril za pregled štela 

kot zelena sredstva v skladu z obstoječimi 

tržnimi praksami. Platforma bi morala tudi 

svetovati Komisiji ali so tehnična merila za 

pregled ustrezna za nadaljnje uporabe v 

prihodnjih političnih pobudah Unije, 

katerih cilj je spodbujanje trajnostnih 

naložb. 

Or. en 

Obrazložitev 

Zaradi obsega tehničnega strokovnega znanja, potrebnega za izpopolnitev tehničnih meril za 

pregled, bi se bilo treba posvetovati z vsemi ustreznimi gospodarskimi subjekti. 

 

Predlog spremembe  233 

Fulvio Martusciello 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 32 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(32) Zlasti je pomembno, da Komisija 

pri pripravi razvoja tehničnih meril za 

pregled opravi ustrezna posvetovanja v 

skladu z zahtevami za boljše pravno 

urejanje. Postopek za določitev in 

posodabljanje tehničnih meril za pregled bi 

(32) Zlasti je pomembno, da Komisija 

pri pripravi razvoja tehničnih meril za 

pregled opravi ustrezna posvetovanja v 

skladu z zahtevami za boljše pravno 

urejanje. Postopek za določitev in 

posodabljanje tehničnih meril za pregled in 
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moral vključevati tudi ustrezne 

zainteresirane strani in temeljiti na 

svetovanju strokovnjakov z dokazanim 

znanjem in izkušnjami z ustreznih 

področij. V ta namen bi morala Komisija 

vzpostaviti platformo o financiranju 

trajnostne rasti. Platforma bi morala biti 

sestavljena iz strokovnjakov, ki 

predstavljajo tako javni kot zasebni sektor. 

Predstavniki javnega sektorja bi morali 

vključevati strokovnjake Evropske agencije 

za okolje, evropskih nadzornih organov in 

Evropske investicijske banke. Strokovnjaki 

iz zasebnega sektorja bi morali vključevati 

predstavnike zadevnih zainteresiranih 

strani, vključno z akterji na finančnem 

trgu, univerzami in raziskovalnimi 

ustanovami ter združenji in organizacijami. 

Platforma bi morala svetovati Komisiji 

glede razvoja, analize in pregleda tehničnih 

meril za pregled, vključno z njihovim 

morebitnim vplivom na vrednotenje 

sredstev, ki so se do sprejetja tehničnih 

meril za pregled štela kot zelena sredstva v 

skladu z obstoječimi tržnimi praksami. 

Platforma bi morala tudi svetovati Komisiji 

ali so tehnična merila za pregled ustrezna 

za nadaljnje uporabe v prihodnjih 

političnih pobudah Unije, katerih cilj je 

spodbujanje trajnostnih naložb. 

usklajenih kazalnikov bi moral vključevati 

tudi ustrezne zainteresirane strani ter 

temeljiti na znanstvenih dokazih, dobri 

praksi in svetovanju strokovnjakov z 

dokazanim znanjem in izkušnjami z 

ustreznih področij. V ta namen bi morala 

Komisija vzpostaviti platformo o 

financiranju trajnostne rasti. Platforma bi 

morala biti sestavljena iz strokovnjakov, ki 

predstavljajo tako javni kot zasebni sektor. 

Predstavniki javnega sektorja bi morali 

vključevati strokovnjake Evropske agencije 

za okolje, evropskih nadzornih organov in 

Evropske investicijske banke. Strokovnjaki 

iz zasebnega sektorja bi morali vključevati 

predstavnike zadevnih zainteresiranih 

strani, vključno z akterji na finančnem 

trgu, univerzami in raziskovalnimi 

ustanovami ter združenji in organizacijami. 

Platforma bi morala svetovati Komisiji 

glede razvoja, analize in pregleda tehničnih 

meril za pregled in usklajenih kazalnikov, 

vključno z njihovim morebitnim vplivom 

na vrednotenje sredstev, ki so se do 

sprejetja tehničnih meril za pregled štela 

kot zelena sredstva v skladu z obstoječimi 

tržnimi praksami. Platforma bi morala tudi 

svetovati Komisiji ali so tehnična merila za 

pregled in kazalniki ustrezni za nadaljnje 

uporabe v prihodnjih političnih pobudah 

Unije, katerih cilj je spodbujanje 

trajnostnih naložb. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  234 

Elena Gentile 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 32 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(32) Zlasti je pomembno, da Komisija 

pri pripravi razvoja tehničnih meril za 

pregled opravi ustrezna posvetovanja v 

(32) Zlasti je pomembno, da Komisija 

pri pripravi razvoja tehničnih meril za 

pregled opravi ustrezna posvetovanja v 
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skladu z zahtevami za boljše pravno 

urejanje. Postopek za določitev in 

posodabljanje tehničnih meril za pregled bi 

moral vključevati tudi ustrezne 

zainteresirane strani in temeljiti na 

svetovanju strokovnjakov z dokazanim 

znanjem in izkušnjami z ustreznih 

področij. V ta namen bi morala Komisija 

vzpostaviti platformo o financiranju 

trajnostne rasti. Platforma bi morala biti 

sestavljena iz strokovnjakov, ki 

predstavljajo tako javni kot zasebni sektor. 

Predstavniki javnega sektorja bi morali 

vključevati strokovnjake Evropske agencije 

za okolje, evropskih nadzornih organov in 

Evropske investicijske banke. Strokovnjaki 

iz zasebnega sektorja bi morali vključevati 

predstavnike zadevnih zainteresiranih 

strani, vključno z akterji na finančnem 

trgu, univerzami in raziskovalnimi 

ustanovami ter združenji in organizacijami. 

Platforma bi morala svetovati Komisiji 

glede razvoja, analize in pregleda tehničnih 

meril za pregled, vključno z njihovim 

morebitnim vplivom na vrednotenje 
sredstev, ki so se do sprejetja tehničnih 

meril za pregled štela kot zelena sredstva v 

skladu z obstoječimi tržnimi praksami. 

Platforma bi morala tudi svetovati Komisiji 

ali so tehnična merila za pregled ustrezna 

za nadaljnje uporabe v prihodnjih 

političnih pobudah Unije, katerih cilj je 

spodbujanje trajnostnih naložb. 

skladu z zahtevami za boljše pravno 

urejanje. Postopek za določitev in 

posodabljanje tehničnih meril za pregled in 

usklajenih kazalnikov bi moral vključevati 

tudi ustrezne zainteresirane strani ter 

temeljiti na znanstvenih dokazih, dobri 

praksi in svetovanju strokovnjakov z 

dokazanim znanjem in izkušnjami z 

ustreznih področij. V ta namen bi morala 

Komisija vzpostaviti platformo o 

financiranju trajnostne rasti. Platforma bi 

morala biti sestavljena iz strokovnjakov, ki 

predstavljajo tako javni kot zasebni sektor. 

Predstavniki javnega sektorja bi morali 

vključevati strokovnjake Evropske agencije 

za okolje, evropskih nadzornih organov, 

Evropske investicijske banke ter 

nacionalnih spodbujevalnih bank in 

institucij. Strokovnjaki iz zasebnega 

sektorja bi morali vključevati predstavnike 

zadevnih zainteresiranih strani, vključno z 

akterji na finančnem trgu, predelovalnimi 

industrijami, univerzami in raziskovalnimi 

ustanovami ter združenji in organizacijami. 

Platforma bi morala svetovati Komisiji 

glede razvoja, analize in pregleda tehničnih 

meril za pregled v zvezi z vrednotenjem 

sredstev, ki so se na podlagi usklajenih 

kazalnikov v skladu z obstoječimi tržnimi 

praksami štela kot trajnostna sredstva. 

Platforma bi morala tudi svetovati 

Komisiji, ali so tehnična merila za pregled 

in kazalniki ustrezni za nadaljnje uporabe 

v prihodnjih političnih pobudah Unije, 

katerih cilj je spodbujanje trajnostnih 

naložb. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  235 

Mireille D'Ornano 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 32 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(32) Zlasti je pomembno, da Komisija 

pri pripravi razvoja tehničnih meril za 

pregled opravi ustrezna posvetovanja v 

skladu z zahtevami za boljše pravno 

urejanje. Postopek za določitev in 

posodabljanje tehničnih meril za pregled bi 

moral vključevati tudi ustrezne 

zainteresirane strani in temeljiti na 

svetovanju strokovnjakov z dokazanim 

znanjem in izkušnjami z ustreznih 

področij. V ta namen bi morala Komisija 

vzpostaviti platformo o financiranju 

trajnostne rasti. Platforma bi morala biti 

sestavljena iz strokovnjakov, ki 

predstavljajo tako javni kot zasebni sektor. 

Predstavniki javnega sektorja bi morali 

vključevati strokovnjake Evropske agencije 

za okolje, evropskih nadzornih organov in 

Evropske investicijske banke. Strokovnjaki 

iz zasebnega sektorja bi morali vključevati 

predstavnike zadevnih zainteresiranih 

strani, vključno z akterji na finančnem 

trgu, univerzami in raziskovalnimi 

ustanovami ter združenji in organizacijami. 

Platforma bi morala svetovati Komisiji 

glede razvoja, analize in pregleda tehničnih 

meril za pregled, vključno z njihovim 

morebitnim vplivom na vrednotenje 

sredstev, ki so se do sprejetja tehničnih 

meril za pregled štela kot zelena sredstva v 

skladu z obstoječimi tržnimi praksami. 

Platforma bi morala tudi svetovati Komisiji 

ali so tehnična merila za pregled ustrezna 

za nadaljnje uporabe v prihodnjih 

političnih pobudah Unije, katerih cilj je 

spodbujanje trajnostnih naložb. 

(32) Zlasti je pomembno, da Komisija 

pri pripravi razvoja tehničnih meril za 

pregled opravi ustrezna posvetovanja v 

skladu z zahtevami za boljše pravno 

urejanje. Postopek za določitev in 

posodabljanje tehničnih meril za pregled bi 

moral vključevati tudi ustrezne 

zainteresirane strani in temeljiti na 

svetovanju strokovnjakov z dokazanim 

znanjem in izkušnjami z ustreznih 

področij. V ta namen bi morala Komisija 

vzpostaviti platformo o financiranju 

trajnostne rasti. Platforma bi morala biti 

sestavljena iz strokovnjakov, ki 

predstavljajo tako javni kot zasebni sektor. 

Predstavniki javnega sektorja bi morali 

vključevati strokovnjake Evropske agencije 

za okolje, nacionalnih agencij za okolje, 

evropskih nadzornih organov in Evropske 

investicijske banke. Strokovnjaki iz 

zasebnega sektorja bi morali vključevati 

predstavnike zadevnih zainteresiranih 

strani, vključno z akterji na finančnem 

trgu, univerzami in raziskovalnimi 

ustanovami ter združenji in organizacijami. 

Platforma bi morala svetovati Komisiji 

glede razvoja, analize in pregleda tehničnih 

meril za pregled, vključno z njihovim 

morebitnim vplivom na vrednotenje 

sredstev, ki so se do sprejetja tehničnih 

meril za pregled štela kot zelena sredstva v 

skladu z obstoječimi tržnimi praksami. 

Platforma bi morala tudi svetovati Komisiji 

ali so tehnična merila za pregled ustrezna 

za nadaljnje uporabe v prihodnjih 

političnih pobudah Unije, katerih cilj je 

spodbujanje trajnostnih naložb. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  236 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Predlog uredbe 
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Uvodna izjava 32 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(32) Zlasti je pomembno, da Komisija 

pri pripravi razvoja tehničnih meril za 

pregled opravi ustrezna posvetovanja v 

skladu z zahtevami za boljše pravno 

urejanje. Postopek za določitev in 

posodabljanje tehničnih meril za pregled bi 

moral vključevati tudi ustrezne 

zainteresirane strani in temeljiti na 

svetovanju strokovnjakov z dokazanim 

znanjem in izkušnjami z ustreznih 

področij. V ta namen bi morala Komisija 

vzpostaviti platformo o financiranju 

trajnostne rasti. Platforma bi morala biti 

sestavljena iz strokovnjakov, ki 

predstavljajo tako javni kot zasebni sektor. 

Predstavniki javnega sektorja bi morali 

vključevati strokovnjake Evropske agencije 

za okolje, evropskih nadzornih organov in 

Evropske investicijske banke. Strokovnjaki 

iz zasebnega sektorja bi morali vključevati 

predstavnike zadevnih zainteresiranih 

strani, vključno z akterji na finančnem 

trgu, univerzami in raziskovalnimi 

ustanovami ter združenji in organizacijami. 

Platforma bi morala svetovati Komisiji 

glede razvoja, analize in pregleda tehničnih 

meril za pregled, vključno z njihovim 

morebitnim vplivom na vrednotenje 

sredstev, ki so se do sprejetja tehničnih 

meril za pregled štela kot zelena sredstva v 

skladu z obstoječimi tržnimi praksami. 

Platforma bi morala tudi svetovati Komisiji 

ali so tehnična merila za pregled ustrezna 

za nadaljnje uporabe v prihodnjih 

političnih pobudah Unije, katerih cilj je 

spodbujanje trajnostnih naložb. 

(32) Zlasti je pomembno, da Komisija 

pri pripravi razvoja tehničnih meril za 

pregled opravi ustrezna posvetovanja v 

skladu z zahtevami za boljše pravno 

urejanje. Postopek za določitev in 

posodabljanje tehničnih meril za pregled in 

usklajenih kazalnikov bi moral vključevati 

tudi ustrezne zainteresirane strani in 

temeljiti na svetovanju strokovnjakov z 

dokazanim znanjem in izkušnjami z 

ustreznih področij. V ta namen bi morala 

Komisija vzpostaviti platformo o 

financiranju trajnostne rasti. Platforma bi 

morala biti sestavljena iz strokovnjakov, ki 

predstavljajo tako javni kot zasebni sektor. 

Predstavniki javnega sektorja bi morali 

vključevati strokovnjake Evropske agencije 

za okolje, evropskih nadzornih organov in 

Evropske investicijske banke. Strokovnjaki 

iz zasebnega sektorja bi morali vključevati 

predstavnike zadevnih zainteresiranih 

strani, vključno z akterji na finančnem 

trgu, predelovalnimi industrijami, 

univerzami in raziskovalnimi ustanovami 

ter združenji in organizacijami. Platforma 

bi morala svetovati Komisiji glede razvoja, 

analize in pregleda tehničnih meril za 

pregled, vključno z njihovim morebitnim 

vplivom na vrednotenje sredstev, ki so se 

do sprejetja tehničnih meril za pregled štela 

kot zelena sredstva v skladu z obstoječimi 

tržnimi praksami. Platforma bi morala tudi 

svetovati Komisiji ali so tehnična merila za 

pregled ustrezna za nadaljnje uporabe v 

prihodnjih političnih pobudah Unije, 

katerih cilj je spodbujanje trajnostnih 

naložb. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  237 

Giovanni La Via 
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Predlog uredbe 

Uvodna izjava 32 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(32) Zlasti je pomembno, da Komisija 

pri pripravi razvoja tehničnih meril za 

pregled opravi ustrezna posvetovanja v 

skladu z zahtevami za boljše pravno 

urejanje. Postopek za določitev in 

posodabljanje tehničnih meril za pregled bi 

moral vključevati tudi ustrezne 

zainteresirane strani in temeljiti na 

svetovanju strokovnjakov z dokazanim 

znanjem in izkušnjami z ustreznih 

področij. V ta namen bi morala Komisija 

vzpostaviti platformo o financiranju 

trajnostne rasti. Platforma bi morala biti 

sestavljena iz strokovnjakov, ki 

predstavljajo tako javni kot zasebni sektor. 

Predstavniki javnega sektorja bi morali 

vključevati strokovnjake Evropske agencije 

za okolje, evropskih nadzornih organov in 

Evropske investicijske banke. Strokovnjaki 

iz zasebnega sektorja bi morali vključevati 

predstavnike zadevnih zainteresiranih 

strani, vključno z akterji na finančnem 

trgu, univerzami in raziskovalnimi 

ustanovami ter združenji in organizacijami. 

Platforma bi morala svetovati Komisiji 

glede razvoja, analize in pregleda tehničnih 

meril za pregled, vključno z njihovim 

morebitnim vplivom na vrednotenje 

sredstev, ki so se do sprejetja tehničnih 

meril za pregled štela kot zelena sredstva v 

skladu z obstoječimi tržnimi praksami. 

Platforma bi morala tudi svetovati Komisiji 

ali so tehnična merila za pregled ustrezna 

za nadaljnje uporabe v prihodnjih 

političnih pobudah Unije, katerih cilj je 

spodbujanje trajnostnih naložb. 

(32) Zlasti je pomembno, da Komisija 

pri pripravi razvoja tehničnih meril za 

pregled opravi ustrezna posvetovanja v 

skladu z zahtevami za boljše pravno 

urejanje. Postopek za določitev in 

posodabljanje tehničnih meril za pregled bi 

moral vključevati tudi ustrezne 

zainteresirane strani in temeljiti na 

svetovanju strokovnjakov z dokazanim 

znanjem in izkušnjami z ustreznih 

področij. V ta namen bi morala Komisija 

vzpostaviti platformo o financiranju 

trajnostne rasti. Platforma bi morala biti 

sestavljena iz strokovnjakov, ki 

predstavljajo tako javni kot zasebni sektor. 

Predstavniki javnega sektorja bi morali 

vključevati strokovnjake Evropske agencije 

za okolje, evropskih nadzornih organov, 

Evropske investicijske banke ter 

nacionalnih spodbujevalnih bank in 

institucij. Strokovnjaki iz zasebnega 

sektorja bi morali vključevati predstavnike 

zadevnih zainteresiranih strani, vključno z 

akterji na finančnem trgu, univerzami in 

raziskovalnimi ustanovami ter združenji in 

organizacijami. Platforma bi morala 

svetovati Komisiji glede razvoja, analize in 

pregleda tehničnih meril za pregled, 

vključno z njihovim morebitnim vplivom 

na vrednotenje sredstev, ki so se do 

sprejetja tehničnih meril za pregled štela 

kot zelena sredstva v skladu z obstoječimi 

tržnimi praksami. Platforma bi morala tudi 

svetovati Komisiji ali so tehnična merila za 

pregled ustrezna za nadaljnje uporabe v 

prihodnjih političnih pobudah Unije, 

katerih cilj je spodbujanje trajnostnih 

naložb. 

Or. en 
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Predlog spremembe  238 

Barbara Kappel 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 33 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(33) Za podrobno določitev zahtev iz te 

uredbe ter zlasti za določitev in 

posodabljanje razčlenjenih in natančno 

kalibriranih tehničnih meril za pregled za 

različne gospodarske dejavnosti glede 

tega, kaj predstavlja bistven prispevek in 

znatno škodo za okoljske cilje, je treba 

pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu 

s členom 290 Pogodbe o delovanju 

Evropske unije prenesti na Komisijo v 

zvezi s podatki, potrebnimi za 

izpolnjevanje obveznosti razkritja iz 

člena 4(3), in tehničnimi merili za pregled 

iz člena 6(2), člena 7(2), člena 8(2), 

člena 9(2), člena 10(2) in člena 11(2). 

Zlasti je pomembno, da se Komisija pri 

svojem pripravljalnem delu ustrezno 

posvetuje, vključno na ravni 

strokovnjakov, in da se ta posvetovanja 

izvedejo v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu o boljši 

pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 

Da bi zlasti zagotovili enakopravno 

sodelovanje pri pripravi delegiranih aktov, 

bi morala Evropski parlament in Svet vse 

dokumente prejeti istočasno s strokovnjaki 

iz držav članic, njuni strokovnjaki pa bi se 

morali sistematično udeleževati sestankov 

strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo 

pripravo delegiranih aktov. 

(33) Evropski parlament in Svet bi 

morala vse dokumente prejeti istočasno s 

strokovnjaki iz držav članic, njuni 

strokovnjaki pa bi se morali sistematično 

udeleževati sestankov strokovnih skupin 

Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih 

aktov. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  239 

Kostas Mavridis (Costas Mavrides) 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 33 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(33) Za podrobno določitev zahtev iz te 

uredbe ter zlasti za določitev in 

posodabljanje razčlenjenih in natančno 

kalibriranih tehničnih meril za pregled za 

različne gospodarske dejavnosti glede tega, 

kaj predstavlja bistven prispevek in znatno 

škodo za okoljske cilje, je treba pooblastilo 

za sprejemanje aktov v skladu s 

členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 

unije prenesti na Komisijo v zvezi s 

podatki, potrebnimi za izpolnjevanje 

obveznosti razkritja iz člena 4(3), in 

tehničnimi merili za pregled iz člena 6(2), 

člena 7(2), člena 8(2), člena 9(2), 

člena 10(2) in člena 11(2). Zlasti je 

pomembno, da se Komisija pri svojem 

pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, 

vključno na ravni strokovnjakov, in da se 

ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, 

določenimi v Medinstitucionalnem 

sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z 

dne 13. aprila 2016. Da bi zlasti zagotovili 

enakopravno sodelovanje pri pripravi 

delegiranih aktov, bi morala Evropski 

parlament in Svet vse dokumente prejeti 

istočasno s strokovnjaki iz držav članic, 

njuni strokovnjaki pa bi se morali 

sistematično udeleževati sestankov 

strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo 

pripravo delegiranih aktov. 

(33) Za podrobno določitev zahtev iz te 

uredbe ter zlasti za določitev in 

posodabljanje razčlenjenih in natančno 

kalibriranih tehničnih meril za pregled za 

različne gospodarske dejavnosti glede tega, 

kaj predstavlja bistven prispevek in znatno 

škodo za okoljske cilje, je treba pooblastilo 

za sprejemanje aktov v skladu s 

členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 

unije prenesti na Komisijo v zvezi s 

podatki, potrebnimi za izpolnjevanje 

obveznosti razkritja iz člena 4(3), in 

tehničnimi merili za pregled iz člena 6(2), 

člena 7(2), člena 8(2), člena 9(2), 

člena 10(2) in člena 11(2). Zlasti je 

pomembno, da se Komisija pri svojem 

pripravljalnem delu ustrezno in obsežno 

posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov 

in uporabnikov, da se vplivi na 

gospodarstvo skrbno ocenijo in da se ta 

posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, 

določenimi v Medinstitucionalnem 

sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z 

dne 13. aprila 2016. Da bi zlasti zagotovili 

enakopravno sodelovanje pri pripravi 

delegiranih aktov, bi morala Evropski 

parlament in Svet vse dokumente prejeti 

istočasno s strokovnjaki iz držav članic, 

njuni strokovnjaki pa bi se morali 

sistematično udeleževati sestankov 

strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo 

pripravo delegiranih aktov. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  240 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 33 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 
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(33) Za podrobno določitev zahtev iz te 

uredbe ter zlasti za določitev in 

posodabljanje razčlenjenih in natančno 

kalibriranih tehničnih meril za pregled za 

različne gospodarske dejavnosti glede tega, 

kaj predstavlja bistven prispevek in znatno 

škodo za okoljske cilje, je treba pooblastilo 

za sprejemanje aktov v skladu s 

členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 

unije prenesti na Komisijo v zvezi s 

podatki, potrebnimi za izpolnjevanje 

obveznosti razkritja iz člena 4(3), in 

tehničnimi merili za pregled iz člena 6(2), 

člena 7(2), člena 8(2), člena 9(2), 

člena 10(2) in člena 11(2). Zlasti je 

pomembno, da se Komisija pri svojem 

pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, 

vključno na ravni strokovnjakov, in da se 

ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, 

določenimi v Medinstitucionalnem 

sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z 

dne 13. aprila 2016. Da bi zlasti zagotovili 

enakopravno sodelovanje pri pripravi 

delegiranih aktov, bi morala Evropski 

parlament in Svet vse dokumente prejeti 

istočasno s strokovnjaki iz držav članic, 

njuni strokovnjaki pa bi se morali 

sistematično udeleževati sestankov 

strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo 

pripravo delegiranih aktov. 

(33) Za podrobno določitev zahtev iz te 

uredbe ter zlasti za določitev in 

posodabljanje razčlenjenih in natančno 

kalibriranih tehničnih meril za pregled za 

različne gospodarske dejavnosti glede tega, 

kaj predstavlja bistven prispevek in znatno 

škodo za okoljske in socialne cilje, je treba 

pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s 

členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 

unije prenesti na Komisijo v zvezi s 

podatki, potrebnimi za izpolnjevanje 

obveznosti razkritja iz člena 4(3), in 

tehničnimi merili za pregled iz člena 6(2), 

člena 7(2), člena 8(2), člena 9(2), 

člena 10(2), člena 11(2) in člena 11a(2). 

Zlasti je pomembno, da se Komisija pri 

svojem pripravljalnem delu ustrezno 

posvetuje, vključno na ravni 

strokovnjakov, in da se ta posvetovanja 

izvedejo v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu o boljši 

pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 

Da bi zlasti zagotovili enakopravno 

sodelovanje pri pripravi delegiranih aktov, 

bi morala Evropski parlament in Svet vse 

dokumente prejeti istočasno s strokovnjaki 

iz držav članic, njuni strokovnjaki pa bi se 

morali sistematično udeleževati sestankov 

strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo 

pripravo delegiranih aktov. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  241 

Paul Tang, Pervenche Berès 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 33 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(33) Za podrobno določitev zahtev iz te 

uredbe ter zlasti za določitev in 

posodabljanje razčlenjenih in natančno 

kalibriranih tehničnih meril za pregled za 

različne gospodarske dejavnosti glede tega, 

(33) Za podrobno določitev zahtev iz te 

uredbe ter zlasti za določitev in 

posodabljanje razčlenjenih in natančno 

kalibriranih tehničnih meril za pregled za 

različne gospodarske dejavnosti glede tega, 
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kaj predstavlja bistven prispevek in znatno 

škodo za okoljske cilje, je treba pooblastilo 

za sprejemanje aktov v skladu s 

členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 

unije prenesti na Komisijo v zvezi s 

podatki, potrebnimi za izpolnjevanje 

obveznosti razkritja iz člena 4(3), in 

tehničnimi merili za pregled iz člena 6(2), 

člena 7(2), člena 8(2), člena 9(2), 

člena 10(2) in člena 11(2). Zlasti je 

pomembno, da se Komisija pri svojem 

pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, 

vključno na ravni strokovnjakov, in da se 

ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, 

določenimi v Medinstitucionalnem 

sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z 

dne 13. aprila 2016. Da bi zlasti zagotovili 

enakopravno sodelovanje pri pripravi 

delegiranih aktov, bi morala Evropski 

parlament in Svet vse dokumente prejeti 

istočasno s strokovnjaki iz držav članic, 

njuni strokovnjaki pa bi se morali 

sistematično udeleževati sestankov 

strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo 

pripravo delegiranih aktov. 

kaj predstavlja bistven prispevek in znatno 

škodo za okoljske cilje, je treba pooblastilo 

za sprejemanje aktov v skladu s 

členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 

unije prenesti na Komisijo v zvezi s 

podatki, potrebnimi za izpolnjevanje 

obveznosti razkritja iz člena 4(3), in 

tehničnimi merili za pregled iz člena 6(2), 

člena 7(2), člena 8(2), člena 9(2), 

člena 10(2) in člena 11(2). Zlasti je 

pomembno, da se Komisija pri svojem 

pripravljalnem delu ustrezno posvetuje z 

javnostjo in da se ta posvetovanja izvedejo 

v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu o boljši 

pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 

Da bi zlasti zagotovili enakopravno 

sodelovanje pri pripravi delegiranih aktov, 

bi morala Evropski parlament in Svet vse 

dokumente prejeti istočasno s strokovnjaki 

iz držav članic, njuni strokovnjaki pa bi se 

morali sistematično udeleževati sestankov 

strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo 

pripravo delegiranih aktov. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  242 

Anne Sander 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 34 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(34) Da bi dali zadevnim subjektom na 

voljo dovolj časa, da se seznanijo z merili 

za okoljsko trajnostne gospodarske 

dejavnosti iz te Uredbe in da se pripravijo 

na njihovo uporabo, bi se morale 

obveznosti, določene v tej Uredbi, za vsak 

okoljski cilj začeti uporabljati šest mesecev 

po sprejemu ustreznih tehničnih meril za 

pregled. 

(34) Da bi dali zadevnim subjektom na 

voljo dovolj časa, da se seznanijo z merili 

za okoljsko trajnostne gospodarske 

dejavnosti iz te Uredbe in da se pripravijo 

na njihovo uporabo, bi se morale 

obveznosti, določene v tej Uredbi, za vsak 

okoljski cilj začeti uporabljati dvanajst 

mesecev po sprejemu ustreznih tehničnih 

meril za pregled. 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  243 

Elena Gentile 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 35 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(35) Uporabo te uredbe bi bilo treba 

redno pregledovati, da se oceni napredek v 

zvezi z razvojem tehničnih meril za 

pregled za okoljsko trajnostne dejavnosti, 

uporabo opredelitve za okoljsko trajnostno 

naložbo in tem, ali izpolnjevanje 

obveznosti zahteva vzpostavitev 

mehanizma za preverjanje. Pregled bi 

moral vključevati tudi oceno, ali je treba 

področje uporabe te uredbe razširiti na 

cilje glede socialne trajnosti. 

(35) Uporabo te uredbe bi bilo treba 

redno in vsaj vsaki dve leti pregledovati, da 

se oceni napredek v zvezi z razvojem 

tehničnih meril za pregled in usklajenih 

standardov za okoljsko in socialno 

trajnostne dejavnosti, uporabo opredelitve 

za okoljsko in socialno trajnostno naložbo 

in tem, ali izpolnjevanje obveznosti 

zahteva vzpostavitev mehanizma za 

preverjanje. Prvi pregled, ki se opravi do 

31. decembra 2021, bo vključeval tudi 

oceno, kako in kdaj bi bilo mogoče 

področje uporabe te uredbe razširiti, da bi 

se zajeli cilji v zvezi s socialnimi vidiki 

ciljev trajnostnega razvoja, ki naj bi 

postali nova dolgoročna razvojna 

strategija EU. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  244 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 35 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(35) Uporabo te uredbe bi bilo treba 

redno pregledovati, da se oceni napredek v 

zvezi z razvojem tehničnih meril za 

pregled za okoljsko trajnostne dejavnosti, 

uporabo opredelitve za okoljsko trajnostno 

naložbo in tem, ali izpolnjevanje 

obveznosti zahteva vzpostavitev 

(35) Uporabo te uredbe bi bilo treba 

redno pregledovati, da se oceni napredek v 

zvezi z razvojem tehničnih meril za 

pregled za okoljsko in socialno trajnostne 

dejavnosti, uporabo opredelitve za okoljsko 

in socialno trajnostno naložbo in tem, ali 

izpolnjevanje obveznosti zahteva 
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mehanizma za preverjanje. Pregled bi 

moral vključevati tudi oceno, ali je treba 

področje uporabe te uredbe razširiti na 

cilje glede socialne trajnosti. 

vzpostavitev mehanizma za preverjanje. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  245 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 35 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(35) Uporabo te uredbe bi bilo treba 

redno pregledovati, da se oceni napredek v 

zvezi z razvojem tehničnih meril za 

pregled za okoljsko trajnostne dejavnosti, 

uporabo opredelitve za okoljsko trajnostno 

naložbo in tem, ali izpolnjevanje 

obveznosti zahteva vzpostavitev 

mehanizma za preverjanje. Pregled bi 

moral vključevati tudi oceno, ali je treba 

področje uporabe te uredbe razširiti na cilje 

glede socialne trajnosti. 

(35) Uporabo te uredbe bi bilo treba 

redno pregledovati, da se oceni napredek v 

zvezi z razvojem tehničnih meril za 

pregled za okoljsko trajnostne in okolju 

škodljive dejavnosti ter uporabo 

opredelitve za okoljsko trajnostno naložbo. 

Pregled bi moral vključevati tudi oceno, ali 

je treba področje uporabe te uredbe razširiti 

na cilje glede socialne trajnosti. Komisija 

bi morala po potrebi do 31. marca 2020 

objaviti zakonodajne predloge o 

vzpostavitvi mehanizma preverjanja 

skladnosti. 

Or. en 

Obrazložitev 

Mehanizem preverjanja skladnosti bi bilo treba razviti prednostno, zunaj predvidene revizije 

uredbe. Vzpostavitev stabilnega mehanizma preverjanja skladnosti je ključna za vzpostavitev 

zaupanja v delovanje okvira. 

 

Predlog spremembe  246 

Fulvio Martusciello 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 35 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 
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(35) Uporabo te uredbe bi bilo treba 

redno pregledovati, da se oceni napredek v 

zvezi z razvojem tehničnih meril za 

pregled za okoljsko trajnostne dejavnosti, 

uporabo opredelitve za okoljsko trajnostno 

naložbo in tem, ali izpolnjevanje 

obveznosti zahteva vzpostavitev 

mehanizma za preverjanje. Pregled bi 

moral vključevati tudi oceno, ali je treba 

področje uporabe te uredbe razširiti na 

cilje glede socialne trajnosti. 

(35) Uporabo te uredbe bi bilo treba 

redno in vsaj enkrat na leto pregledovati, 

da se oceni napredek v zvezi z razvojem 

tehničnih meril za pregled in usklajenih 

standardov za okoljsko trajnostne 

dejavnosti, uporabo opredelitve za okoljsko 

trajnostno naložbo in tem, ali izpolnjevanje 

obveznosti zahteva vzpostavitev 

mehanizma za preverjanje. Pregled bi 

moral vključevati tudi oceno določb, 

potrebnih za razširitev področja uporabe te 

uredbe na cilje glede socialne trajnosti. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  247 

Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 35 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(35) Uporabo te uredbe bi bilo treba 

redno pregledovati, da se oceni napredek v 

zvezi z razvojem tehničnih meril za 

pregled za okoljsko trajnostne dejavnosti, 

uporabo opredelitve za okoljsko trajnostno 

naložbo in tem, ali izpolnjevanje 

obveznosti zahteva vzpostavitev 

mehanizma za preverjanje. Pregled bi 

moral vključevati tudi oceno, ali je treba 

področje uporabe te uredbe razširiti na cilje 

glede socialne trajnosti. 

(35) Uporabo te uredbe bi bilo treba 

redno pregledovati, da se oceni napredek v 

zvezi z razvojem tehničnih meril za 

pregled za okoljsko trajnostne dejavnosti, 

uporabo opredelitve za okoljsko trajnostno 

naložbo in tem, ali izpolnjevanje 

obveznosti zahteva vzpostavitev 

mehanizma za preverjanje. Pregled bi 

moral vključevati tudi oceno, ali je treba 

področje uporabe te uredbe razširiti na cilje 

glede socialne in gospodarske trajnosti. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  248 

Kateřina Konečná 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Ta uredba vzpostavlja merila za 

določanje, ali je gospodarska dejavnost 

okoljsko trajna, za namene določitve 

stopnje okoljske trajnosti naložbe. 

1. Ta uredba vzpostavlja merila na 

podlagi emisij ogljika za določanje, ali je 

gospodarska dejavnost okoljsko 

trajnostna, za namene določitve okoljske 

trajnosti posameznega naložbenega 

projekta. 

Or. en 

Obrazložitev 

Posamezni trajnostni projekti, ki jih začnejo izvajati družbe, katerih celotni portfelj morda ne 

temelji v celoti na popolnoma trajnostnih sredstvih, ne bi smeli biti kaznovani. Vzpostavitev 

meril na podlagi izpostavljenosti do emisij ogljika je ključnega pomena za uspešen boj proti 

podnebnim spremembam. 

 

Predlog spremembe  249 

Pavel Poc 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Ta uredba vzpostavlja merila za 

določanje, ali je gospodarska dejavnost 

okoljsko trajna, za namene določitve 

stopnje okoljske trajnosti naložbe. 

1. Ta uredba vzpostavlja merila za 

določanje, ali je gospodarska dejavnost 

okoljsko trajnostna, za namene določitve 

okoljske trajnosti posameznega 

naložbenega projekta na podlagi njegove 

izpostavljenosti do emisij ogljika. 

Or. en 

Obrazložitev 

Determination of the degree of environmental sustainability of an investment should be based 

on the investment as such, not on the overall economic activity mix and underlying assets of 

the performing company. An investment project should be assessed on its merits alone, not 

based on the overall “rating” of the company. Technologically neutral approach based on 

emission standards should be adopted in line with the European decarbonisation target and 

the objectives of ensuring security of energy supply and competitiveness in a cost-effective 

and socially acceptable manner, taking into account the diversity of energy mix across 

Member States. The criteria should be carbon based and not to involve any broader range of 

indicators such as circular economy indicators or life-cycle. 
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Predlog spremembe  250 

Markus Ferber 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Ta uredba vzpostavlja merila za 

določanje, ali je gospodarska dejavnost 

okoljsko trajna, za namene določitve 

stopnje okoljske trajnosti naložbe. 

1. Ta uredba vzpostavlja merila za 

določanje, kolikšen okoljski vpliv ima 

gospodarska dejavnost in koliko je 

trajnostna in s tem ali je okoljsko 

trajnostna, za namene določitve stopnje 

okoljske trajnosti naložbe, ki se izvede v 

Evropski uniji. 

Or. en 

Obrazložitev 

Pojasniti bi bilo treba, da se ta uredba nanaša le na naložbe v Evropski uniji. 

 

Predlog spremembe  251 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Ta uredba vzpostavlja merila za 

določanje, ali je gospodarska dejavnost 

okoljsko trajna, za namene določitve 

stopnje okoljske trajnosti naložbe. 

1. Ta uredba vzpostavlja merila za 

določanje, ali je gospodarska dejavnost, 

tehnologija ali storitev okoljsko 

trajnostna, za namene določitve stopnje 

okoljske trajnosti naložbe. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  252 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Ta uredba vzpostavlja merila za 

določanje, ali je gospodarska dejavnost 

okoljsko trajna, za namene določitve 

stopnje okoljske trajnosti naložbe. 

1. Ta uredba vzpostavlja merila za 

določanje, ali je gospodarska dejavnost 

okoljsko trajnostna ali okolju škodljiva, za 

namene določitve stopnje okoljske trajnosti 

naložbe. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  253 

Kay Swinburne 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Ta uredba vzpostavlja merila za 

določanje, ali je gospodarska dejavnost 

okoljsko trajna, za namene določitve 

stopnje okoljske trajnosti naložbe. 

1. Ta uredba vzpostavlja merila za 

določanje, ali je gospodarska dejavnost 

okoljsko trajnostna, za namene določitve 

stopnje okoljske trajnosti naložbe, izvedene 

v Uniji. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  254 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Ta uredba vzpostavlja merila za 

določanje, ali je gospodarska dejavnost 

okoljsko trajna, za namene določitve 

stopnje okoljske trajnosti naložbe. 

1. Ta uredba vzpostavlja merila za 

določanje, ali je gospodarska dejavnost 

okoljsko ali socialno trajnostna, za 

namene določitve stopnje okoljske ali 

socialne trajnosti naložbe. 

Or. en 
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Predlog spremembe  255 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Ta uredba vzpostavlja merila za 

določanje, ali je gospodarska dejavnost 

okoljsko trajna, za namene določitve 

stopnje okoljske trajnosti naložbe. 

1. Ta uredba vzpostavlja merila za 

določanje, ali je gospodarska dejavnost 

okoljsko ali socialno trajnostna, za 

namene določitve stopnje okoljske ali 

socialne trajnosti naložbe. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  256 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Ta uredba vzpostavlja merila za 

določanje, ali je gospodarska dejavnost 

okoljsko trajna, za namene določitve 

stopnje okoljske trajnosti naložbe. 

1. Ta uredba vzpostavlja merila za 

določanje, ali je gospodarska dejavnost 

trajnostna, za namene določitve stopnje 

trajnosti naložbe. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  257 

Pavel Poc 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 2 – točka a 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) ukrepe, ki jih sprejmejo države 

članice ali Unija, o določitvi zahtev za 

akterje na trgu v zvezi s finančnimi 

produkti ali podjetniškimi obveznicami, ki 

se tržijo kot okoljsko trajnostne; 

(a) ukrepe, ki jih sprejmejo države 

članice ali Unija, o določitvi zahtev v zvezi 

s trajnostjo za akterje na trgu v zvezi s 

finančnimi produkti ali podjetniškimi 

obveznicami, označenimi kot okoljsko 

trajnostne, da se prepreči lažno 
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oglaševanje prijaznosti do okolja; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  258 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 2 – točka a 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) ukrepe, ki jih sprejmejo države 

članice ali Unija, o določitvi zahtev za 

akterje na trgu v zvezi s finančnimi 

produkti ali podjetniškimi obveznicami, ki 

se tržijo kot okoljsko trajnostne; 

(a) ukrepe, ki jih sprejmejo države 

članice ali Unija, o določitvi zahtev glede 

trajnosti za akterje na trgu v zvezi s 

finančnimi produkti ali podjetniškimi 

obveznicami, ki se tržijo kot okoljsko in 

socialno trajnostne; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  259 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 2 – točka a 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) ukrepe, ki jih sprejmejo države 

članice ali Unija, o določitvi zahtev za 

akterje na trgu v zvezi s finančnimi 

produkti ali podjetniškimi obveznicami, ki 

se tržijo kot okoljsko trajnostne; 

(a) ukrepe, ki jih sprejmejo države 

članice ali Unija, o določitvi zahtev za 

udeležence na finančnem trgu v zvezi s 

finančnimi produkti ali podjetniškimi 

obveznicami, ki se tržijo kot okoljsko 

trajnostne; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  260 

Kateřina Konečná 

 

Predlog uredbe 
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Člen 1 – odstavek 2 – točka a 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) ukrepe, ki jih sprejmejo države 

članice ali Unija, o določitvi zahtev za 

akterje na trgu v zvezi s finančnimi 

produkti ali podjetniškimi obveznicami, ki 

se tržijo kot okoljsko trajnostne; 

(a) ukrepe, ki jih sprejmejo države 

članice ali Unija, o določitvi zahtev v zvezi 

s trajnostjo za akterje na trgu v zvezi s 

finančnimi produkti ali podjetniškimi 

obveznicami, ki se oglašujejo kot okoljsko 

trajnostne; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  261 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 2 – točka a 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) ukrepe, ki jih sprejmejo države 

članice ali Unija, o določitvi zahtev za 

akterje na trgu v zvezi s finančnimi 

produkti ali podjetniškimi obveznicami, ki 

se tržijo kot okoljsko trajnostne; 

(a) ukrepe, ki jih sprejmejo države 

članice ali Unija, o določitvi zahtev za 

akterje na trgu v zvezi s finančnimi 

produkti ali podjetniškimi obveznicami; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  262 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 2 – točka a 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) ukrepe, ki jih sprejmejo države 

članice ali Unija, o določitvi zahtev za 

akterje na trgu v zvezi s finančnimi 

produkti ali podjetniškimi obveznicami, ki 

se tržijo kot okoljsko trajnostne; 

(a) ukrepe, ki jih sprejmejo države 

članice ali Unija, o določitvi zahtev za 

akterje na trgu v zvezi s finančnimi 

produkti ali podjetniškimi obveznicami; 

Or. en 
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Predlog spremembe  263 

Kay Swinburne 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 2 – točka a 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) ukrepe, ki jih sprejmejo države 

članice ali Unija, o določitvi zahtev za 

akterje na trgu v zvezi s finančnimi 

produkti ali podjetniškimi obveznicami, ki 

se tržijo kot okoljsko trajnostne; 

(a) ukrepe, ki jih sprejmejo države 

članice ali Unija, o določitvi zahtev za 

akterje na trgu v zvezi s finančnimi 

produkti ali podjetniškimi obveznicami, ki 

se strankam v EU tržijo kot okoljsko 

trajnostne; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  264 

Elena Gentile 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 2 – točka a 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) ukrepe, ki jih sprejmejo države 

članice ali Unija, o določitvi zahtev za 

akterje na trgu v zvezi s finančnimi 

produkti ali podjetniškimi obveznicami, ki 

se tržijo kot okoljsko trajnostne; 

(a) ukrepe, ki jih sprejmejo države 

članice ali Unija, o določitvi zahtev za 

akterje na trgu v zvezi s finančnimi 

produkti ali podjetniškimi obveznicami, ki 

se tržijo kot okoljsko in socialno 

trajnostne; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  265 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 2 – točka a 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) ukrepe, ki jih sprejmejo države (a) ukrepe, ki jih sprejmejo države 
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članice ali Unija, o določitvi zahtev za 

akterje na trgu v zvezi s finančnimi 

produkti ali podjetniškimi obveznicami, ki 

se tržijo kot okoljsko trajnostne; 

članice ali Unija, o določitvi zahtev za 

zadevne akterje na trgu v zvezi s 

finančnimi produkti ali podjetniškimi 

obveznicami, ki se tržijo kot okoljsko 

trajnostne; 

Or. en 

Obrazložitev 

S tem predlogom spremembe se pojasnjuje, da se ta uredba uporablja le za ukrepe, ki jih 

sprejmejo države članice ali Unija, o določitvi zahtev za akterje na trgu v zvezi s finančnimi 

produkti ali podjetniškimi obveznicami, ki se tržijo kot okoljsko trajnostne, in za udeležence 

na finančnem trgu, ki ponujajo finančne produkte kot okoljsko trajnostne naložbe ali naložbe, 

ki imajo podobne značilnosti. 

 

Predlog spremembe  266 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 2 – točka a a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (aa) javno finančno pomoč držav članic 

ali Unije za naložbe; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  267 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 2 – točka b 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) udeležence na finančnem trgu, ki 

ponujajo finančne produkte kot okoljsko 

trajnostne naložbe ali naložbe, ki imajo 

podobne značilnosti. 

(b) udeležence na finančnem trgu, ki 

ponujajo finančne produkte, če je uporaba 

taksonomije iz te uredbe in zahtev glede 

razkritja iz člena 4(2) za opredelitev, ali je 

finančni produkt okoljsko trajnosten ali 

okolju škodljiv, za udeleženca na 

finančnem trgu, ki kupi finančni produkt, 

neobvezna in če niso določene dodatne 
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zahteve poleg tistih iz Direktive 

2007/36/ES. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  268 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 2 – točka b 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) udeležence na finančnem trgu, ki 

ponujajo finančne produkte kot okoljsko 

trajnostne naložbe ali naložbe, ki imajo 

podobne značilnosti. 

(b) udeležence na finančnem trgu, ki 

ponujajo finančne produkte. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  269 

Pavel Poc 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 2 – točka b 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) udeležence na finančnem trgu, ki 

ponujajo finančne produkte kot okoljsko 

trajnostne naložbe ali naložbe, ki imajo 

podobne značilnosti. 

(b) udeležence na finančnem trgu, ki 

ponujajo finančne produkte, označene kot 

okoljsko trajnostne, da se prepreči lažno 

oglaševanje prijaznosti do okolja. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  270 

Kateřina Konečná 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 2 – točka b 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) udeležence na finančnem trgu, ki 

ponujajo finančne produkte kot okoljsko 

trajnostne naložbe ali naložbe, ki imajo 

podobne značilnosti. 

(b) udeležence na finančnem trgu, ki 

ponujajo finančne produkte, ki se 

oglašujejo kot okoljsko trajnostni. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  271 

Kay Swinburne 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 2 – točka b 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) udeležence na finančnem trgu, ki 

ponujajo finančne produkte kot okoljsko 

trajnostne naložbe ali naložbe, ki imajo 

podobne značilnosti. 

(b) udeležence na finančnem trgu, ki 

ponujajo finančne produkte ali podjetniške 

obveznice kot okoljsko trajnostne naložbe 

ali naložbe, ki imajo podobne značilnosti. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  272 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 2 – točka b 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) udeležence na finančnem trgu, ki 

ponujajo finančne produkte kot okoljsko 

trajnostne naložbe ali naložbe, ki imajo 

podobne značilnosti. 

(b) udeležence na finančnem trgu, ki 

ponujajo finančne produkte kot okoljsko in 

socialno trajnostne naložbe ali naložbe, ki 

imajo podobne značilnosti. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  273 

Elena Gentile 
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Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 2 – točka b 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) udeležence na finančnem trgu, ki 

ponujajo finančne produkte kot okoljsko 

trajnostne naložbe ali naložbe, ki imajo 

podobne značilnosti. 

(b) udeležence na finančnem trgu, ki 

ponujajo finančne produkte kot okoljsko in 

socialno trajnostne naložbe ali naložbe, ki 

imajo podobne značilnosti. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  274 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 2 – točka b 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) udeležence na finančnem trgu, ki 

ponujajo finančne produkte kot okoljsko 

trajnostne naložbe ali naložbe, ki imajo 

podobne značilnosti. 

(Ne zadeva slovenske različice.)  

Or. en 

Obrazložitev 

(Ne zadeva slovenske različice.) 

 

Predlog spremembe  275 

Kay Swinburne 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 2 – točka b 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) udeležence na finančnem trgu, ki 

ponujajo finančne produkte kot okoljsko 

trajnostne naložbe ali naložbe, ki imajo 

podobne značilnosti. 

(b) udeležence na finančnem trgu, ki 

strankam v EU ponujajo finančne produkte 

kot okoljsko trajnostne naložbe ali naložbe, 

ki imajo podobne značilnosti. 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  276 

Anne Sander 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 2 – točka b 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) udeležence na finančnem trgu, ki 

ponujajo finančne produkte kot okoljsko 

trajnostne naložbe ali naložbe, ki imajo 

podobne značilnosti. 

(b) udeležence na finančnem trgu, ki 

ponujajo finančne produkte, ki se tržijo kot 

okoljsko trajnostne naložbe ali naložbe, ki 

imajo podobne značilnosti. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  277 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 2 – točka b a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) merila iz člena 1(1), ki jih lahko 

ponudniki finančnih storitev, ki niso 

navedeni v členu 1(2), prostovoljno 

uporabijo za namen iz člena 1(1) in v 

zvezi s finančnimi produkti, ki niso 

opredeljeni v členu 2(1)(c). 

Or. en 

Obrazložitev 

Ta okvir bo zagotovil podlago za določitev, kaj pomeni trajnost. Če lahko opredelitev 

trajnosti koristi drugim zainteresiranim stranem, bi bila zamujena priložnost, če jim ta 

možnost ne bila na voljo. 

 

Predlog spremembe  278 

Herbert Dorfmann 
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Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 2 – točka b a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) kreditne institucije, kot so 

opredeljene v točki (1) člena 4(1) Uredbe 

(EU) št. 575/2013, ki izvajajo postopke 

upravljanja naložb ali postopke 

obvladovanja kreditnih tveganj, razen 

malih in enostavnejših institucij, 

opredeljenih v [Urad za publikacije: 

vstaviti sklic na ustrezni člen Uredbe (EU) 

št. 575/2013]; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  279 

Kostas Mavridis (Costas Mavrides) 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 2 – točka b a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) kreditne institucije, kot so 

opredeljene v točki (1) člena 4(1) Uredbe 

(EU) št. 575/2013, ki izvajajo postopke 

upravljanja naložb ali postopke 

obvladovanja kreditnih tveganj, razen 

malih in enostavnejših institucij, 

opredeljenih v [Urad za publikacije: 

vstaviti sklic na ustrezni člen Uredbe (EU) 

št. 575/2013]; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  280 

Barbara Kappel 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 2 – točka b a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 
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 (ba) kreditne institucije, kot so 

opredeljene v točki (1) člena 4(1) Uredbe 

(EU) št. 575/2013, ki izvajajo postopke 

upravljanja naložb ali postopke 

obvladovanja kreditnih tveganj, razen 

enostavnejših institucij, opredeljenih v 

[Urad za publikacije: vstaviti sklic na 

ustrezni člen Uredbe (EU) št. 575/2013]; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  281 

Luigi Morgano 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 2 – točka b a (novo) 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 2 – točka b a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) kreditne institucije, kot so 

opredeljene v točki (1) člena 4(1) Uredbe 

(EU) št. 575/2013, ki izvajajo postopke 

upravljanja naložb ali postopke 

obvladovanja kreditnih tveganj, razen 

malih in enostavnejših institucij, 

opredeljenih v [Urad za publikacije: 

vstaviti sklic na ustrezni člen Uredbe (EU) 

št. 575/2013]; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  282 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Fredrick Federley, Caroline Nagtegaal 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 2 – točka b b (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (bb) udeležence na finančnem trgu, ki 

taksonomijo uporabljajo za opredelitev, 

ali je finančni produkt ali storitev in/ali 
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naložba netrajnostna. Uporaba 

taksonomije za opredelitev, ali je finančni 

produkt ali storitev in/ali naložba 

netrajnostna, je neobvezna. Neobvezne so 

tudi zahteve glede razkritja, kot so 

določene v členu 4(2) te uredbe. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  283 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 2 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Ponudniki finančnih storitev, ki 

niso navedeni v členu 1(2), lahko merila 

iz člena 1(1) prostovoljno uporabljajo za 

namen iz istega odstavka in v zvezi s 

finančnimi produkti, ki niso opredeljeni v 

prvem odstavku člena 2. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  284 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 2 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Ta merila se uporabljajo za 

naložbene odločitve, ki spadajo na 

področje uporabe te uredbe in se 

sprejmejo po začetku njene veljavnosti. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  285 
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Luke Ming Flanagan 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 2 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. pomembne trgovinske sporazume 

med Evropsko unijo in drugo pomembno 

državo ali konglomeratom ter iz njih 

izhajajoče naložbe; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  286 

Markus Ferber 

 

Predlog uredbe 

Člen 1 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 1a 

 Izključitve 

 Ta uredba se ne uporablja za: 

 – finančne instrumente ali finančne 

produkte, ki se ne tržijo kot okoljsko 

trajnostni; 

 – izdajo posojil; 

 – naložbe zunaj Evropske unije; 

 – udeležence na finančnem trgu, ki ne 

ponujajo finančnih produktov, ki se tržijo 

kot trajnostni ali kot finančni produkti s 

podobnimi značilnostmi; 

 – kreditne institucije; 

 – naložbene odločitve, sprejete pred 

datumom začetka uporabe te uredbe. 

Or. en 
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Obrazložitev 

Kreditne institucije in izdajo posojil urejata že direktiva in uredba o kapitalskih zahtevah. 

Poleg tega bi bilo treba pojasniti, da na področje uporabe te uredbe spadajo le tisti 

udeleženci na finančnem trgu in finančni produkti, ki se dejansko nanašajo na vidike 

financiranja trajnostne rasti. 

 

Predlog spremembe  287 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka a a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (aa) „okolju škodljiva naložba“ pomeni 

naložbo, ki financira eno ali več 

gospodarskih dejavnosti, ki se v skladu s 

to uredbo štejejo kot okolju škodljive; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  288 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka a a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (aa) „socialno trajnostna naložba“ 

pomeni naložbo, ki financira eno ali več 

gospodarskih dejavnosti, ki se v skladu s 

to uredbo štejejo kot socialno trajnostne; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  289 

Elena Gentile 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka g a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ga) „socialno trajnostna naložba“ 

pomeni naložbo v gospodarsko dejavnost, 

ki bistveno prispeva k socialnemu cilju, in 

zlasti naložbo, ki prispeva k odpravljanju 

neenakosti, naložbo, ki spodbuja socialno 

kohezijo, socialno integracijo in delovna 

razmerja, in naložbo v človeški kapital ali 

v ekonomsko ali socialno prikrajšane 

skupnosti; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  290 

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis) 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. „trajnostna naložba“ pomeni 

naložbo, ki financira eno ali več 

gospodarskih dejavnosti, ki izpolnjujejo 

okoljske, socialne in upravljavske cilje; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  291 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka a a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (aa) „socialno trajnostna naložba“ 

pomeni naložbo, ki financira eno ali več 

gospodarskih dejavnosti, ki se v skladu s 

to uredbo štejejo kot socialno trajnostne; 

Or. en 
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Predlog spremembe  292 

Luke Ming Flanagan 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka a a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (aa) „pomembni trgovinski sporazum“ 

pomeni kateri koli trgovinski sporazum 

med Evropsko unijo in subjekti, kot so 

ZDA, Kanada, Japonska, države 

Mercosurja itd.; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  293 

Bas Eickhout 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka b 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) „udeleženci na finančnem trgu“ 

pomenijo udeležence na finančnem trgu, 

kakor je opredeljeno v členu 2(a) 

[predloga Komisije za Uredbo o 

razkrivanju informacij v zvezi s 

trajnostnimi naložbami in tveganji glede 

trajnosti ter o spremembi 

Direktive (EU) 2016/2341]; 

(b) „udeleženci na finančnem trgu“ 

pomenijo kar koli od naslednjega: 

(i) zavarovalnico, ki ponuja zavarovalni 

naložbeni produkt, UAIS, investicijsko 

podjetje, ki upravlja portfelje, institucijo 

za poklicno pokojninsko zavarovanje ali 

ponudnika pokojninskega produkta; 

(ii) upravitelja kvalificiranega sklada 

tveganega kapitala, registriranega v 

skladu s členom 14 Uredbe (EU) 

št. 345/2013; 

(iii) upravitelja kvalificiranega sklada za 

socialno podjetništvo, registriranega v 

skladu s členom 15 Uredbe (EU) 

št. 346/2013; 

(iv) družbo za upravljanje KNPVP; 

(v) katere koli izdajatelje izdaj v skladu z 

Direktivo 2003/71/ES o prospektu in 

Uredbo (EU) 2017/1129 o prospektu, ki 

niso zajeti s točkami od (i) do (iv); 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  294 

Bas Eickhout 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka b a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) „zavarovalnica“ pomeni 

zavarovalnico, ki je pridobila dovoljenje v 

skladu s členom 18 

Direktive 2009/138/ES, ali zavarovalnico, 

kot je opredeljena v členu 13(1) Direktive 

2009/138/ES, kadar zagotavlja 

zavarovalno kritje podjetju; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  295 

Sirpa Pietikäinen 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka c a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ca) „zavarovalnica“ pomeni 

zavarovalnico, kot je opredeljena v členu 

13(1) Direktive 2009/138/ES, kadar 

zagotavlja zavarovalno kritje podjetju; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  296 

Bas Eickhout 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka b b (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 
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 (bb) „zavarovalni naložbeni produkt“ 

pomeni eno od naslednjega: 

 (i) zavarovalni naložbeni produkt, kot je 

opredeljen v členu 4(2) Uredbe (EU) 

št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in 

Sveta; 

 (ii) zavarovalni produkt, namenjen 

profesionalnemu vlagatelju, ki ponuja 

vrednost zapadlosti ali odkupno vrednost, 

ki je v celoti ali delno ter neposredno ali 

posredno izpostavljena tržnim nihanjem; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  297 

Bas Eickhout 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka b c (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (bc) „UAIS“ pomeni UAIS, kot je 

opredeljen v členu 4(1)(b) 

Direktive 2011/61/EU; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  298 

Sirpa Pietikäinen 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka c 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) „finančni produkti“ pomenijo 

finančne produkte, kot so opredeljeni v 

členu 2(j) [predloga Komisije za Uredbo o 

razkrivanju informacij v zvezi s 

trajnostnimi naložbami in tveganji glede 

trajnosti ter o spremembi 

Direktive (EU) 2016/2341]; 

(c) „finančni produkti“ pomenijo 

finančne produkte, kot so opredeljeni v 

členu 2(j) [predloga Komisije za Uredbo o 

razkrivanju informacij v zvezi s 

trajnostnimi naložbami in tveganji glede 

trajnosti ter o spremembi 

Direktive (EU) 2016/2341], in izdaje iz 
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Direktive 2010/73/EU (direktiva o 

prospektu); 

Or. en 

 

Predlog spremembe  299 

Sirpa Pietikäinen 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka c a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ca) „izdajatelji“ pomenijo podjetja, ki 

kotirajo na borzi, iz Direktive 2010/73/EU 

(direktiva o prospektu); 

Or. en 

 

Predlog spremembe  300 

Stefan Gehrold 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka d 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) „blažitev podnebnih sprememb“ 

pomeni postopek zadržanja povečanja 

povprečne svetovne temperature občutno 

pod 2 °C nad predindustrijskimi ravnmi in 

prizadevanja za omejitev porasta 

temperature na 1,5 °C nad 

predindustrijskimi ravnmi; 

(d) „zmanjšanje vpliva človekovega 

delovanja na podnebne spremembe“ 

izraža dejstvo, da je treba jasno razlikovati 

med podnebnimi spremembami, ki 

nastanejo izključno zaradi človekovega 

delovanja, in podnebnimi spremembami, 

ki so del stalnih naravnih procesov. Vpliv 

človekovega delovanja na podnebne 

spremembe ne sme povzročiti porasta 

temperature, ki presega 2 °C; 

Or. de 

 

Predlog spremembe  301 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal 
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Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka d 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) „blažitev podnebnih sprememb“ 

pomeni postopek zadržanja povečanja 

povprečne svetovne temperature občutno 

pod 2 °C nad predindustrijskimi ravnmi in 

prizadevanja za omejitev porasta 

temperature na 1,5 °C nad 

predindustrijskimi ravnmi; 

(d) „blažitev podnebnih sprememb“ 

pomeni postopek zadržanja povečanja 

povprečne svetovne temperature občutno 

pod 2 °C nad predindustrijskimi ravnmi in 

prizadevanja za omejitev porasta 

temperature na 1,5 °C nad 

predindustrijskimi ravnmi, med drugim za 

izvedbo prehoda za izpolnitev teh ciljev; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  302 

Simona Bonafè, Elena Gentile, Luigi Morgano 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka g 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(g) „krožno gospodarstvo“ pomeni čim 

daljše ohranjanje vrednosti izdelkov, 

surovin in virov v gospodarstvu ter 

zmanjševanje količine odpadkov, tudi z 

uporabo hierarhije ravnanja z odpadki, 

določene v členu 4 Direktive 2008/98/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta50; 

(g) „krožno gospodarstvo“ pomeni čim 

daljše ohranjanje vrednosti izdelkov, 

surovin in drugih virov v gospodarstvu, s 

čimer se zmanjša okoljski vpliv, zmanjšuje 

količina odpadkov, tudi z uporabo 

hierarhije ravnanja z odpadki, določene v 

členu 4 Direktive 2008/98/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta, in zmanjšuje poraba 

virov na podlagi ključnih kazalnikov 

krožnega gospodarstva, ki so določeni v 

okviru za spremljanje napredka na poti v 

krožno gospodarstvo in zajemajo različne 

faze proizvodnje, porabe, ravnanja z 

odpadki in sekundarnih surovin; 

_________________  

50 Direktiva 2008/98/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 

19. novembra 2008 o odpadkih in 

razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 312, 

22.11.2008, str. 3). 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  303 

Fulvio Martusciello 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka g 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(g) „krožno gospodarstvo“ pomeni čim 

daljše ohranjanje vrednosti izdelkov, 

surovin in virov v gospodarstvu ter 

zmanjševanje količine odpadkov, tudi z 

uporabo hierarhije ravnanja z odpadki, 

določene v členu 4 Direktive 2008/98/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta50; 

(g) „krožno gospodarstvo“ pomeni čim 

daljše ohranjanje vrednosti izdelkov, 

surovin in virov v gospodarstvu, 

zmanjševanje količine odpadkov, tudi z 

uporabo hierarhije ravnanja z odpadki, 

določene v členu 4 Direktive 2008/98/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta, in 

zmanjševanje porabe virov na podlagi 

ključnih kazalnikov krožnega 

gospodarstva, ki so določeni v okviru za 

spremljanje napredka na poti v krožno 

gospodarstvo in zajemajo različne faze 

proizvodnje, porabe, ravnanja z odpadki 

in sekundarnih surovin50; 

_________________ _________________ 

50 Direktiva 2008/98/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 

19. novembra 2008 o odpadkih in 

razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 312, 

22.11.2008, str. 3). 

50 Direktiva 2008/98/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 

19. novembra 2008 o odpadkih in 

razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 312, 

22.11.2008, str. 3). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  304 

Elena Gentile 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka g 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(g) „krožno gospodarstvo“ pomeni čim 

daljše ohranjanje vrednosti izdelkov, 

surovin in virov v gospodarstvu ter 

(g) „krožno gospodarstvo“ pomeni čim 

daljše ohranjanje vrednosti izdelkov, 

surovin in virov v gospodarstvu, 
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zmanjševanje količine odpadkov, tudi z 

uporabo hierarhije ravnanja z odpadki, 

določene v členu 4 Direktive 2008/98/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta50; 

zmanjševanje količine odpadkov, tudi z 

uporabo hierarhije ravnanja z odpadki, 

določene v členu 4 Direktive 2008/98/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta, in 

zmanjševanje porabe virov na podlagi 

ključnih kazalnikov krožnega 

gospodarstva, ki so določeni v okviru za 

spremljanje napredka na poti v krožno 

gospodarstvo in zajemajo različne faze 

proizvodnje, porabe, ravnanja z odpadki 

in sekundarnih surovin; 

_________________  

50 Direktiva 2008/98/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 

19. novembra 2008 o odpadkih in 

razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 312, 

22.11.2008, str. 3). 

 

Or. en 

 

Predlog spremembe  305 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Elsi Katainen, 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka g 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(g) „krožno gospodarstvo“ pomeni čim 

daljše ohranjanje vrednosti izdelkov, 

surovin in virov v gospodarstvu ter 

zmanjševanje količine odpadkov, tudi z 

uporabo hierarhije ravnanja z odpadki, 

določene v členu 4 Direktive 2008/98/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta50; 

(g) „krožno gospodarstvo“ pomeni čim 

daljše ohranjanje vrednosti in uporabe 

izdelkov, surovin in virov v gospodarstvu 

ter zmanjševanje količine odpadkov, tudi z 

uporabo hierarhije ravnanja z odpadki, 

določene v členu 4 Direktive 2008/98/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta50; 

_________________ _________________ 

50 Direktiva 2008/98/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 

19. novembra 2008 o odpadkih in 

razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 312, 

22.11.2008, str. 3). 

50 Direktiva 2008/98/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 

19. novembra 2008 o odpadkih in 

razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 312, 

22.11.2008, str. 3). 

Or. en 
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Predlog spremembe  306 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka h – točka i 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(i) neposredno ali posredno vnašanje 

snovi, vibracij, toplote, hrupa ali drugih 

onesnaževal v zrak, vodo ali tla, ki je 

posledica človekove dejavnosti in lahko 

škoduje zdravju ljudi ali kakovosti okolja, 

poškoduje materialno lastnino ali škoduje 

ali posega v uživanje in druge dovoljene 

rabe okolja; 

(i) neposredno ali posredno vnašanje 

snovi, vibracij, toplote, hrupa, svetlobe ali 

drugih onesnaževal v zrak, vodo ali tla, ki 

je posledica človekove dejavnosti in lahko 

škoduje zdravju ljudi ali kakovosti okolja, 

poškoduje materialno lastnino ali škoduje 

ali posega v uživanje in druge dovoljene 

rabe okolja; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  307 

Simona Bonafè, Elena Gentile, Luigi Morgano 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka h – točka ii a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (iia) v okviru vodnega okolja 

onesnaževanje, kot je opredeljeno v 

členu 2(33) Direktive 2000/60/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  308 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Ulrike Müller, 

Elsi Katainen, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka j 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 



 

AM\1172566SL.docx 121/164 PE632.153v01-00 

 SL 

(j) „energijska učinkovitost“ pomeni 

učinkovitejšo rabo energije na vseh 

stopnjah energetske verige, od proizvodnje 

do končne porabe; 

(j) „energijska učinkovitost“ pomeni 

energetsko učinkovitost, kot je 

opredeljena v členu 2(4) Direktive 

2012/27/EU; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  309 

Sirpa Pietikäinen 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka j 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(j) „energijska učinkovitost“ pomeni 

učinkovitejšo rabo energije na vseh 

stopnjah energetske verige, od proizvodnje 

do končne porabe; 

(j) „energijska učinkovitost“ pomeni 

razmerje med doseženo učinkovitostjo, 

storitvijo, blagom ali energijo ter vloženo 

energijo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  310 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Ulrike Müller, 

Elsi Katainen, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka n 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(n) „trajnostno gospodarjenje z 

gozdovi“ pomeni rabo gozdov in gozdnih 

območij na način in v obsegu, ki 

ohranjata njihovo biotsko raznovrstnost, 

produktivnost, sposobnost obnavljanja, 

vitalnost in sposobnost, da v sedanjosti in 

prihodnosti izpolnjujejo ustrezne 

ekološke, gospodarske in socialne 

funkcije na lokalni, nacionalni in svetovni 

ravni, brez povzročanja škode na drugih 

ekosistemih. 

črtano 

Or. en 
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Predlog spremembe  311 

Herbert Dorfmann, Franc Bogovič 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka n 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(n) „trajnostno gospodarjenje z 

gozdovi“ pomeni rabo gozdov in gozdnih 

območij na način in v obsegu, ki 

ohranjata njihovo biotsko raznovrstnost, 

produktivnost, sposobnost obnavljanja, 

vitalnost in sposobnost, da v sedanjosti in 

prihodnosti izpolnjujejo ustrezne 

ekološke, gospodarske in socialne 

funkcije na lokalni, nacionalni in svetovni 

ravni, brez povzročanja škode na drugih 

ekosistemih. 

(n) „trajnostno gospodarjenje z 

gozdovi“ pomeni rabo gozdov in gozdnih 

območij v skladu z veljavno nacionalno 

zakonodajo ter na podlagi opredelitve 

trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, 

sprejete na vseevropski ministrski 

konferenci o varstvu gozdov v Evropi 

(MCPFE), obveznostih, ki izhajajo iz 

uredbe o vključitvi rabe zemljišč, 

spremembe rabe zemljišč in gozdarstva 

(LULUCF) in uredbe EU o lesu. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  312 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka n 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(n) „trajnostno gospodarjenje z 

gozdovi“ pomeni rabo gozdov in gozdnih 

območij na način in v obsegu, ki 

ohranjata njihovo biotsko raznovrstnost, 

produktivnost, sposobnost obnavljanja, 

vitalnost in sposobnost, da v sedanjosti in 

prihodnosti izpolnjujejo ustrezne 

ekološke, gospodarske in socialne 

funkcije na lokalni, nacionalni in svetovni 

ravni, brez povzročanja škode na drugih 

ekosistemih. 

(n) „trajnostno gospodarjenje z 

gozdovi“ pomeni rabo gozdov in gozdnih 

območij v skladu z veljavno nacionalno 

zakonodajo ter na podlagi opredelitve 

trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, 

sprejete na ministrski konferenci o 

varstvu gozdov v Evropi (MCPFE), 

obveznostih, ki izhajajo iz uredbe 

LULUCF in uredbe EU o lesu. 

Or. en 
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Obrazložitev 

S tem predlogom spremembe se v skladu z načelom sorazmernosti in ciljem zmanjšanja 

nepotrebnega birokratskega bremena priznavajo opredelitev, sprejeta na ministrski 

konferenci o varstvu gozdov v Evropi (MCPFE), ter obveznosti, ki izhajajo iz uredbe o 

vključitvi emisij toplogrednih plinov in odvzemov zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe 

zemljišč in gozdarstva (uredba LULUCF) ter uredbe o določitvi obveznosti gospodarskih 

subjektov, ki dajejo na trg les in lesne proizvode (uredba EU o lesu). 

 

Predlog spremembe  313 

Sirpa Pietikäinen 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka n 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(n) „trajnostno gospodarjenje z 

gozdovi“ pomeni rabo gozdov in gozdnih 

območij na način in v obsegu, ki ohranjata 

njihovo biotsko raznovrstnost, 

produktivnost, sposobnost obnavljanja, 

vitalnost in sposobnost, da v sedanjosti in 

prihodnosti izpolnjujejo ustrezne ekološke, 

gospodarske in socialne funkcije na 

lokalni, nacionalni in svetovni ravni, brez 

povzročanja škode na drugih ekosistemih. 

(n) „trajnostno gospodarjenje z 

gozdovi“ pomeni rabo gozdov in gozdnih 

območij na način, ki obnavlja, in v obsegu, 

ki ohranja njihovo biotsko raznovrstnost, 

produktivnost, sposobnost obnavljanja, 

vitalnost in sposobnost, da v sedanjosti in 

prihodnosti vsaj v enaki meri izpolnjujejo 

ustrezne ekološke, gospodarske in socialne 

funkcije na lokalni, nacionalni in svetovni 

ravni, brez povzročanja škode na drugih 

ekosistemih, in sicer ob upoštevanju 

nacionalne zakonodaje o gozdovih, 

uredbe EU o lesu, uredbe EU LULUCF in 

v primeru energije iz lesne biomase zahtev 

direktive EU o spodbujanju uporabe 

energije iz obnovljivih virov. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  314 

Paul Tang, Pervenche Berès 

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka n 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(n) „trajnostno gospodarjenje z (n) „trajnostno gospodarjenje z 
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gozdovi“ pomeni rabo gozdov in gozdnih 

območij na način in v obsegu, ki ohranjata 

njihovo biotsko raznovrstnost, 

produktivnost, sposobnost obnavljanja, 

vitalnost in sposobnost, da v sedanjosti in 

prihodnosti izpolnjujejo ustrezne ekološke, 

gospodarske in socialne funkcije na 

lokalni, nacionalni in svetovni ravni, brez 

povzročanja škode na drugih ekosistemih. 

gozdovi“ pomeni rabo degradiranih 

gozdov in gozdnih območij na način, ki 

ohranja in obnavlja njihovo biotsko 

raznovrstnost, produktivnost, sposobnost 

obnavljanja, vitalnost in sposobnost, da v 

sedanjosti in prihodnosti vsaj v enaki meri 

izpolnjujejo ustrezne ekološke, 

gospodarske in socialne funkcije na 

lokalni, nacionalni in svetovni ravni, brez 

povzročanja škode na drugih ekosistemih. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  315 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Predlog uredbe 

Poglavje 2 – naslov 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Okoljsko trajnostne gospodarske dejavnosti Okoljsko in socialno trajnostne 

gospodarske dejavnosti 

Or. en 

 

Predlog spremembe  316 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Predlog uredbe 

Poglavje 2 – naslov 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Okoljsko trajnostne gospodarske dejavnosti Okoljsko in socialno trajnostne 

gospodarske dejavnosti 

Or. en 

 

Predlog spremembe  317 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 
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Predlog uredbe 

Člen 3 – naslov 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3 Merila za okoljsko trajnostne 

gospodarske dejavnosti 

3 Merila za okoljsko in socialno 

trajnostne gospodarske dejavnosti 

Or. en 

 

Predlog spremembe  318 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 – uvodni del 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Za namene določitve stopnje okoljske 

trajnosti naložbe je gospodarska dejavnost 

okoljsko trajnostna, če ta dejavnost 

izpolnjuje vse naslednje pogoje: 

Za namene določitve stopnje okoljske 

trajnosti naložbe je gospodarska dejavnost, 

tehnologija ali storitev okoljsko trajnostna, 

če izpolnjuje vse naslednje pogoje: 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  319 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 – uvodni del 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Za namene določitve stopnje okoljske 

trajnosti naložbe je gospodarska dejavnost 

okoljsko trajnostna, če ta dejavnost 

izpolnjuje vse naslednje pogoje: 

Za namene določitve stopnje okoljske ali 

socialne trajnosti naložbe je gospodarska 

dejavnost okoljsko in socialno trajnostna, 

če ta dejavnost izpolnjuje vse naslednje 

pogoje: 

Or. en 

 

Predlog spremembe  320 
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Elena Gentile 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 – točka a 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) gospodarska dejavnost bistveno 

prispeva k enemu ali več okoljskim ciljem, 

opredeljenim v členu 5, v skladu s členi 6 

do 11; 

(a) gospodarska dejavnost bistveno 

prispeva ali bo prispevala k enemu ali več 

okoljskim ali socialnim ciljem, 

opredeljenim v členu 5, v skladu s členi 6 

do 11a; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  321 

Elena Gentile 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 – točka a 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) gospodarska dejavnost bistveno 

prispeva k enemu ali več okoljskim ciljem, 

opredeljenim v členu 5, v skladu s členi 6 

do 11; 

(a) gospodarska dejavnost bistveno 

prispeva k enemu ali več okoljskim in 

socialnim ciljem, opredeljenim v členu 5, v 

skladu s členi 6 do 11a; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  322 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 – točka a 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) gospodarska dejavnost bistveno 

prispeva k enemu ali več okoljskim ciljem, 

opredeljenim v členu 5, v skladu s členi 6 

do 11; 

(a) gospodarska dejavnost bistveno 

prispeva k enemu ali več okoljskim ali 

socialnim ciljem, opredeljenim v členu 5, v 

skladu s členi 6 do 11a; 

Or. en 
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Predlog spremembe  323 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 – točka a 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) gospodarska dejavnost bistveno 

prispeva k enemu ali več okoljskim ciljem, 

opredeljenim v členu 5, v skladu s členi 6 

do 11; 

(a) gospodarska dejavnost bistveno 

prispeva ali bo prispevala k enemu ali več 

okoljskim ciljem, opredeljenim v členu 5, v 

skladu s členi 6 do 11; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  324 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 – točka a 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) gospodarska dejavnost bistveno 

prispeva k enemu ali več okoljskim ciljem, 

opredeljenim v členu 5, v skladu s členi 6 

do 11; 

(a) gospodarska dejavnost bistveno 

prispeva ali bo prispevala k enemu ali več 

okoljskim ciljem, opredeljenim v členu 5, v 

skladu s členi 6 do 11; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  325 

Elena Gentile 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 – točka b 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) gospodarska dejavnost ne povzroča 

znatne škode za kateri koli okoljski cilj, 

opredeljen v členu 5, v skladu s členom 12; 

(b) gospodarska dejavnost ne povzroča 

ali ne bo povzročila znatne škode za kateri 

koli okoljski cilj, opredeljen v členu 5, v 

skladu s členom 12, ali socialno trajnostni 
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cilj iz člena 11a; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  326 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 – točka b 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) gospodarska dejavnost ne povzroča 

znatne škode za kateri koli okoljski cilj, 

opredeljen v členu 5, v skladu s členom 12; 

(b) gospodarska dejavnost ne povzroča 

niti ne bo povzročila znatne škode za kateri 

koli okoljski cilj, opredeljen v členu 5, v 

skladu s členom 12; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  327 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 – točka b 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) gospodarska dejavnost ne povzroča 

znatne škode za kateri koli okoljski cilj, 

opredeljen v členu 5, v skladu s členom 12; 

(b) gospodarska dejavnost ne povzroča 

znatne škode za kateri koli okoljski ali 

socialni cilj, opredeljen v členu 5, v skladu 

s členom 12; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  328 

Elena Gentile 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 – točka d 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 
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(d) gospodarska dejavnost izpolnjuje 

tehnična merila za pregled, če je Komisija 

ta merila opredelila v skladu s členi 6(2), 

7(2), 8(2), 9(2), 10(2) in 11(2). 

(d) gospodarska dejavnost izpolnjuje 

tehnična merila za pregled, vključno s 

kazalniki trajnostne učinkovitosti na ravni 

podjetja ali tovarne, ki opravlja zadevno 

gospodarsko dejavnost, če je Komisija ta 

merila opredelila v skladu s členi 6(2), 

7(2), 8(2), 9(2), 10(2) in 11(2). V teh 

tehničnih merilih za pregled se upoštevajo 

načrtovane naložbe, namenjene 

izpolnjevanju enega ali več okoljskih 

ciljev iz člena 5. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  329 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 – točka d 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) gospodarska dejavnost izpolnjuje 

tehnična merila za pregled, če je Komisija 

ta merila opredelila v skladu s členi 6(2), 

7(2), 8(2), 9(2), 10(2) in 11(2). 

(d) izpolnjuje tehnična merila za 

pregled, če je Komisija ta merila opredelila 

v skladu s členi 6(2), 7(2), 8(2), 9(2), 10(2) 

in 11(2). V teh merilih se upoštevajo 

načrtovane naložbe, ki bistveno prispevajo 

k enemu ali več okoljskim ciljem iz člena 

5. 

Or. fr 

Obrazložitev 

V tehničnih merilih za pregled je treba upoštevati ne le gospodarske dejavnosti, temveč tudi 

načrtovane naložbe, ki prispevajo k okoljski trajnosti. 

 

Predlog spremembe  330 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 – točka d 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 
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(d) gospodarska dejavnost izpolnjuje 

tehnična merila za pregled, če je Komisija 

ta merila opredelila v skladu s členi 6(2), 

7(2), 8(2), 9(2), 10(2) in 11(2). 

(d) gospodarska dejavnost izpolnjuje 

tehnična merila za pregled, vključno s 

kazalniki trajnostne učinkovitosti na ravni 

podjetja ali tovarne, ki opravlja zadevno 

gospodarsko dejavnost, če je Komisija ta 

merila opredelila v skladu s členi 6(2), 

7(2), 8(2), 9(2), 10(2) in 11(2). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  331 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 – točka d 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) gospodarska dejavnost izpolnjuje 

tehnična merila za pregled, če je Komisija 

ta merila opredelila v skladu s členi 6(2), 

7(2), 8(2), 9(2), 10(2) in 11(2). 

(d) gospodarska dejavnost izpolnjuje 

tehnična merila za pregled, če je Komisija 

ta merila opredelila na podlagi usklajenih 

kazalnikov v skladu s členi 6(2), 7(2), 8(2), 

9(2), 10(2), 11(2) in 11a(2). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  332 

Molly Scott Cato 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 – točka d a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (da) Ne glede na tehnična merila za 

pregled iz točke (d) se šteje, da naslednje 

gospodarske dejavnosti niso okoljsko 

trajnostne: 

 (i) iskanje, pridobivanje, proizvodnja, 

distribucija, skladiščenje in predelava 

fosilnih goriv; 

 (ii) proizvodnja in distribucija jedrske 

energije, vključno z gradnjo novih 
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jedrskih elektrarn in razgradnjo jedrskih 

elektrarn, ter iskanje in pridobivanje 

cepljivih materialov za proizvodnjo 

jedrske energije; 

 (iii) proizvodnja kakršnega koli vojaškega 

orožja in vseh oblik strelnega orožja; 

 (iv) gojenje, predelava in prodaja tobaka; 

 (v) kmetijske dejavnosti, ki so intenzivne 

in močno odvisne od uporabe kemikalij, 

vključno z intenzivno živinorejo; 

 (vi) gradnja, upravljanje in vzdrževanje 

letalske infrastrukture; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  333 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 – točka d a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (da) gospodarska dejavnost se izvaja v 

skladu s postopki in notranjimi pravili, ki 

jih podjetje sprejme za blažitev 

morebitnega negativnega vpliva na 

trajnost. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  334 

Pavel Poc 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Merila upoštevajo posebnosti različnih 

sektorjev, geografske danosti, v okviru 

analize stroškov in koristi pa tudi 

okoljske, socialne in ekonomske zunanje 
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učinke. Zadevne gospodarske dejavnosti v 

glavnih gospodarskih sektorjih, med 

drugim tudi v kmetijskem, gradbenem, 

energetskem, prevoznem in proizvodnem 

sektorju, bi bilo treba šteti kot okoljsko 

trajnostne in jih obravnavati enako, če 

prispevajo k enemu ali več okoljskim 

ciljem iz te uredbe. Potencialne 

zmogljivosti za prispevek k tem okoljskim 

ciljem se lahko med sektorji in regijami 

razlikujejo, kar bi se moralo odražati v 

merilih. 

Or. en 

Obrazložitev 

Sprejeti bi bilo treba tehnološko nevtralen pristop, pri čemer bi se morale upoštevati tudi 

posebnosti sektorjev in regij, da bi se čim večja pozornost namenjala osrednjemu cilju 

razogljičenja. 

 

Predlog spremembe  335 

Kateřina Konečná 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. V merilih se upoštevajo velike razlike 

med državami članicami, kar zadeva 

njihova gospodarstva, sektorje in 

geografske danosti. Gospodarska 

dejavnost, ki prispeva h kateremu koli 

okoljskemu cilju iz te uredbe, se šteje za 

trajnostno. 

Or. en 

Obrazložitev 

Dopustiti je treba razlike v regijah in sektorjih. Vse dejavnosti, ki prispevajo k doseganju cilja 

Evropske unije glede zmanjšanja emisij, bi bilo treba označiti kot trajnostne. 

 

Predlog spremembe  336 
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Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 3a 

 Merila za socialno trajnostne gospodarske 

dejavnosti 

 Za namene določitve stopnje socialne 

trajnosti naložbe je gospodarska dejavnost 

socialno trajnostna, če ta dejavnost 

izpolnjuje vse naslednje pogoje: 

 (a) gospodarska dejavnost bistveno 

prispeva k socialnim ciljem, opredeljenim 

v členu 5, v skladu s členom 11a; 

 (b) gospodarska dejavnost ne povzroča 

znatne škode za kateri koli okoljski cilj, 

opredeljen v členu 5, v skladu s členom 

12, ali socialne cilje, opredeljene v členu 

11a; 

 (c) gospodarska dejavnost se izvaja v 

skladu z minimalnimi zaščitnimi ukrepi iz 

člena 13 in ne privede do odrekanja 

zadovoljitve osnovnih potreb, vključno s 

hrano, zavetjem in zdravili, v okviru 

njenega izvajanja se ne uporabljajo 

konfliktni minerali, poleg tega se ne sme 

izvajati v sodelovanju s stranmi, ki kršijo 

politične in državljanske pravice ali 

zagotavljajo strateške proizvode ali 

storitve stranem, ki neposredno prispevajo 

h kršenju političnih in državljanskih 

pravic; 

 (d) gospodarska dejavnost ni povezana s 

špekulativnimi finančnimi dejavnostmi, 

kot so visokofrekvenčno trgovanje, 

prodaja na kratko ali špekulativno 

trgovanje z blagom; 

 (e) gospodarska dejavnost izpolnjuje 

zahteve v zvezi z dobrimi in preglednimi 

upravljavskimi strukturami in postopki 

skrbnega pregleda, odnosi z zaposlenimi, 

preglednimi politikami plačila za zadevne 
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zaposlene ter izpolnjevanjem davčnih 

obveznosti, katerih razmerje ne sme 

presegati vrednosti 5:1; 

 (f) gospodarska dejavnost izpolnjuje 

tehnična merila za pregled, če je Komisija 

ta merila opredelila v skladu s 

členom 11a. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  337 

Molly Scott Cato 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 3a 

 Merila za gospodarske dejavnosti z 

negativnim okoljskim vplivom 

 Da se ugotovi stopnja okoljske trajnosti 

naložbe, se v zvezi z gospodarsko 

dejavnostjo šteje, da ima negativen 

okoljski vpliv, če povzroča znatno škodo 

za kateri koli okoljski cilj, opredeljen v 

členu 5, v skladu s členom 12. 

 Ne glede na tehnična merila za pregled iz 

odstavka 1a (novo) člena 12 se naslednje 

gospodarske dejavnosti štejejo za 

gospodarske dejavnosti z znatnim 

negativnim vplivom na okolje: 

 (i) iskanje, pridobivanje, proizvodnja, 

distribucija, skladiščenje in predelava 

fosilnih goriv; 

 (ii) proizvodnja in distribucija jedrske 

energije, vključno z gradnjo novih 

jedrskih elektrarn, ter iskanje in 

pridobivanje cepljivih materialov za 

proizvodnjo jedrske energije; 

 (iii) proizvodnja kakršnega koli vojaškega 

orožja in vseh oblik strelnega orožja; 
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 (iv) gojenje, predelava in prodaja tobaka; 

 (v) kmetijske dejavnosti, ki so intenzivne 

in močno odvisne od uporabe kemikalij, 

vključno z intenzivno živinorejo; 

 (vi) gradnja, upravljanje in vzdrževanje 

letalske infrastrukture; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  338 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 3a 

 Merila za okolju škodljive gospodarske 

dejavnosti 

 Za namene določitve stopnje okoljske 

trajnosti naložbe je gospodarska dejavnost 

okolju škodljiva, če ta dejavnost izpolnjuje 

vse naslednje pogoje: 

 (a) gospodarska dejavnost povzroča 

znatno škodo za kateri koli okoljski cilj, 

opredeljen v členu 5, v skladu s 

členom 12; 

 (b) gospodarska dejavnost izpolnjuje 

tehnična merila za pregled za škodljive 

dejavnosti, če je Komisija ta merila 

opredelila v skladu s členi 6(2), 7(2), 8(2), 

9(2), 10(2) in 11(2); 

 (c) gospodarska dejavnost ne podpira 

bistveno prehoda na bolj trajnostno 

gospodarstvo s prispevanjem h kateremu 

koli okoljskemu cilju, opredeljenemu v 

členu 5, v skladu s členom 12. 

Or. en 
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Predlog spremembe  339 

Bas Eickhout 

 

Predlog uredbe 

Člen 3 b (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 3b 

 Merila za gospodarske dejavnosti z 

znatnim negativnim okoljskim vplivom 

 Da se ugotovi stopnja okoljske trajnosti 

naložbe, se gospodarska dejavnost šteje za 

gospodarsko dejavnost z znatnim 

negativnim okoljskim vplivom, če 

povzroča znatno škodo za kateri koli 

okoljski cilj, opredeljen v členu 5, v skladu 

s členom 12. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  340 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – naslov 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Uporaba meril za okoljsko trajnostne 

gospodarske dejavnosti 

Uporaba meril za okoljsko trajnostne in 

okolju škodljive gospodarske dejavnosti 

Or. en 

 

Predlog spremembe  341 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – naslov 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4 Uporaba meril za okoljsko 4 Uporaba meril za okoljsko in 
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trajnostne gospodarske dejavnosti socialno trajnostne gospodarske dejavnosti 

Or. en 

 

Predlog spremembe  342 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – naslov 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4 Uporaba meril za okoljsko 

trajnostne gospodarske dejavnosti 

4 Uporaba meril za okoljsko in 

socialno trajnostne gospodarske dejavnosti 

Or. en 

 

Predlog spremembe  343 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice uporabijo merila za 

določanje okoljsko trajnostnih 

gospodarskih dejavnosti, opredeljenih v 

členu 3, za namene vseh ukrepov, ki 

določajo zahteve za akterje na trgu v zvezi 

s finančnimi produkti ali podjetniškimi 

obveznicami, ki se tržijo kot „okoljsko 

trajnostne“. 

1. Države članice uporabijo merila za 

določanje okoljsko trajnostnih 

gospodarskih dejavnosti, opredeljenih v 

členu 3, in merila za okolju škodljive 

gospodarske dejavnosti, opredeljene v 

členu 3a, za namene vseh ukrepov, ki 

določajo zahteve za akterje na trgu v zvezi 

s finančnimi produkti ali podjetniškimi 

obveznicami. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  344 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice uporabijo merila za 

določanje okoljsko trajnostnih 

gospodarskih dejavnosti, opredeljenih v 

členu 3, za namene vseh ukrepov, ki 

določajo zahteve za akterje na trgu v zvezi 

s finančnimi produkti ali podjetniškimi 

obveznicami, ki se tržijo kot „okoljsko 

trajnostne“. 

1. Države članice uporabijo merila za 

določanje trajnostnih dejavnosti, 

opredeljenih v členu 3, za namene vseh 

ukrepov, ki določajo zahteve za akterje na 

trgu v zvezi s finančnimi produkti ali 

podjetniškimi obveznicami, ki se tržijo kot 

„trajnostne“. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  345 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice uporabijo merila za 

določanje okoljsko trajnostnih 

gospodarskih dejavnosti, opredeljenih v 

členu 3, za namene vseh ukrepov, ki 

določajo zahteve za akterje na trgu v zvezi 

s finančnimi produkti ali podjetniškimi 

obveznicami, ki se tržijo kot „okoljsko 

trajnostne“. 

1. Države članice uporabijo merila za 

določanje okoljsko in socialno trajnostnih 

gospodarskih dejavnosti, opredeljenih v 

členu 3, za namene vseh ukrepov, ki 

določajo zahteve za akterje na trgu v zvezi 

s finančnimi produkti ali podjetniškimi 

obveznicami. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  346 

Elena Gentile 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice uporabijo merila za 

določanje okoljsko trajnostnih 

gospodarskih dejavnosti, opredeljenih v 

členu 3, za namene vseh ukrepov, ki 

1. Države članice uporabijo merila za 

določanje okoljsko in socialno trajnostnih 

gospodarskih dejavnosti, opredeljenih v 

členu 3, za namene vseh ukrepov, ki 
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določajo zahteve za akterje na trgu v zvezi 

s finančnimi produkti ali podjetniškimi 

obveznicami, ki se tržijo kot „okoljsko 

trajnostne“. 

določajo zahteve glede trajnosti za akterje 

na trgu v zvezi s finančnimi produkti ali 

podjetniškimi obveznicami. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  347 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice uporabijo merila za 

določanje okoljsko trajnostnih 

gospodarskih dejavnosti, opredeljenih v 

členu 3, za namene vseh ukrepov, ki 

določajo zahteve za akterje na trgu v zvezi 

s finančnimi produkti ali podjetniškimi 

obveznicami, ki se tržijo kot „okoljsko 

trajnostne“. 

1. Države članice uporabijo merila za 

določanje okoljsko ali socialno trajnostnih 

gospodarskih dejavnosti, opredeljenih v 

členu 3, za namene vseh ukrepov, ki 

določajo zahteve za akterje na trgu v zvezi 

s finančnimi produkti ali podjetniškimi 

obveznicami, ki se tržijo kot „okoljsko 

trajnostne“ ali „socialno trajnostne“. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  348 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Unija in države članice uporabijo 

tudi merila za določanje okoljsko 

trajnostnih gospodarskih dejavnosti, 

opredeljenih v členu 3, in merila za okolju 

škodljive gospodarske dejavnosti, 

opredeljene v členu 3a, za namene zahtev 

za javno finančno pomoč Unije in držav 

članic za naložbe, med drugim v obliki 

jamstev, lastniškega kapitala, subvencij, 

nepovratnih sredstev, izvoznih kreditov ali 
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pogodb o javnem naročilu. Unija in 

države članice z javno finančno pomočjo 

ne podpirajo okolju škodljivih 

gospodarskih dejavnosti. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  349 

Markus Ferber 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Udeleženci na finančnem trgu, ki 

ponujajo finančne produkte kot okoljsko 

trajnostne naložbe ali kot naložbe, ki 

imajo podobne značilnosti, razkrijejo 

informacije o tem, kako in v kakšnem 

obsegu se merila za okoljsko trajnostne 

gospodarske dejavnosti iz člena 3 

uporabljajo za določitev okoljske trajnosti 

naložbe. Kadar udeleženci na finančnem 

trgu menijo, da bi bilo treba gospodarsko 

dejavnost, ki ne izpolnjuje tehničnih meril 

za pregled, določenih v skladu s to uredbo, 

ali za katero ta tehnična merila za pregled 

še niso bila določena, upoštevati kot 

okoljsko trajnostno, lahko o tem obvestijo 

Komisijo. 

črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

Ker so zahteve glede razkritja že obravnavane v uredbi o razkrivanju informacij v zvezi s 

trajnostnimi naložbami in tveganji glede trajnosti ter o spremembi Direktive (EU) 2016/2341, 

se tukaj ne smejo ponoviti. 

 

Predlog spremembe  350 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Predlog uredbe 
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Člen 4 – odstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Udeleženci na finančnem trgu, ki 

ponujajo finančne produkte kot okoljsko 

trajnostne naložbe ali kot naložbe, ki imajo 

podobne značilnosti, razkrijejo informacije 

o tem, kako in v kakšnem obsegu se merila 

za okoljsko trajnostne gospodarske 

dejavnosti iz člena 3 uporabljajo za 

določitev okoljske trajnosti naložbe. Kadar 

udeleženci na finančnem trgu menijo, da 

bi bilo treba gospodarsko dejavnost, ki ne 

izpolnjuje tehničnih meril za pregled, 

določenih v skladu s to uredbo, ali za 

katero ta tehnična merila za pregled še 

niso bila določena, upoštevati kot okoljsko 

trajnostno, lahko o tem obvestijo 

Komisijo. 

2. Udeleženci na finančnem trgu, ki 

ponujajo finančne produkte kot trajnostne 

naložbe, se lahko odločijo, da razkrijejo 

informacije o tem, kako in v kakšnem 

obsegu se merila za trajnostne dejavnosti iz 

člena 3 uporabljajo za določitev trajnosti 

naložbe. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  351 

Sirpa Pietikäinen 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Udeleženci na finančnem trgu, ki 

ponujajo finančne produkte kot okoljsko 

trajnostne naložbe ali kot naložbe, ki 

imajo podobne značilnosti, razkrijejo 

informacije o tem, kako in v kakšnem 

obsegu se merila za okoljsko trajnostne 

gospodarske dejavnosti iz člena 3 

uporabljajo za določitev okoljske trajnosti 
naložbe. Kadar udeleženci na finančnem 

trgu menijo, da bi bilo treba gospodarsko 

dejavnost, ki ne izpolnjuje tehničnih meril 

za pregled, določenih v skladu s to uredbo, 

ali za katero ta tehnična merila za pregled 

še niso bila določena, upoštevati kot 

okoljsko trajnostno, lahko o tem obvestijo 

2. Udeleženci na finančnem trgu, ki 

ponujajo finančne produkte, razkrijejo 

informacije o tem, ali se njihovi produkti 

štejejo za okoljsko trajnostne naložbe v 

skladu z merili iz člena 3 ali kot naložbe z 

negativnim okoljskim vplivom v skladu z 

merili iz člena 3a. Kadar udeleženci na 

finančnem trgu menijo, da bi bilo treba 

gospodarsko dejavnost, za katero ta 

tehnična merila za pregled še niso bila 

določena, upoštevati kot okoljsko 

trajnostno, o tem obvestijo Komisijo. 

Finančnih produktov, ki se ne štejejo za 

okoljsko trajnostne, udeleženci na 

finančnem trgu ne ponujajo kot okoljsko 



 

PE632.153v01-00 142/164 AM\1172566SL.docx 

SL 

Komisijo. trajnostne naložbe ali naložbe s 

podobnimi značilnostmi. 

Razkrite informacije preveri neodvisni 

revizor, da se zagotovi točnost, kot je 

določeno v členu 4a. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  352 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Udeleženci na finančnem trgu, ki 

ponujajo finančne produkte kot okoljsko 

trajnostne naložbe ali kot naložbe, ki 

imajo podobne značilnosti, razkrijejo 

informacije o tem, kako in v kakšnem 

obsegu se merila za okoljsko trajnostne 

gospodarske dejavnosti iz člena 3 

uporabljajo za določitev okoljske trajnosti 

naložbe. Kadar udeleženci na finančnem 

trgu menijo, da bi bilo treba gospodarsko 

dejavnost, ki ne izpolnjuje tehničnih meril 

za pregled, določenih v skladu s to uredbo, 

ali za katero ta tehnična merila za pregled 

še niso bila določena, upoštevati kot 

okoljsko trajnostno, lahko o tem obvestijo 

Komisijo. 

2. Udeleženci na finančnem trgu, ki 

ponujajo finančne produkte, razkrijejo 

informacije za določitev stopnje okoljske 

in socialne trajnosti teh produktov v 

skladu z merili iz člena 3. Kadar 

udeleženci na finančnem trgu menijo, da bi 

bilo treba gospodarsko dejavnost, ki ne 

izpolnjuje tehničnih meril za pregled, 

določenih v skladu s to uredbo, ali za 

katero ta tehnična merila za pregled še niso 

bila določena, upoštevati kot okoljsko in 

socialno trajnostno, o tem obvestijo 

Komisijo. Finančnih produktov, ki se ne 

štejejo za okoljsko ali socialno trajnostne, 

udeleženci na finančnem trgu ne ponujajo 

kot okoljsko ali socialno trajnostne 

naložbe ali naložbe s podobnimi 

značilnostmi. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  353 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 2 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Udeleženci na finančnem trgu, ki 

ponujajo finančne produkte kot okoljsko 

trajnostne naložbe ali kot naložbe, ki 

imajo podobne značilnosti, razkrijejo 

informacije o tem, kako in v kakšnem 

obsegu se merila za okoljsko trajnostne 

gospodarske dejavnosti iz člena 3 

uporabljajo za določitev okoljske trajnosti 

naložbe. Kadar udeleženci na finančnem 

trgu menijo, da bi bilo treba gospodarsko 

dejavnost, ki ne izpolnjuje tehničnih meril 

za pregled, določenih v skladu s to uredbo, 

ali za katero ta tehnična merila za pregled 

še niso bila določena, upoštevati kot 

okoljsko trajnostno, lahko o tem obvestijo 

Komisijo. 

2. Udeleženci na finančnem trgu, ki 

ponujajo finančne produkte, razkrijejo 

informacije o tem, kako se merila za 

okoljsko trajnostne gospodarske dejavnosti 

iz člena 3 in merila za okolju škodljive 

gospodarske dejavnosti iz člena 3a 
uporabljajo za finančni produkt. Kadar 

udeleženci na finančnem trgu menijo, da bi 

bilo treba gospodarsko dejavnost, ki ne 

izpolnjuje tehničnih meril za pregled, 

določenih v skladu s to uredbo, ali za 

katero ta tehnična merila za pregled še niso 

bila določena, upoštevati kot okoljsko 

trajnostno, lahko o tem obvestijo Komisijo. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  354 

Elena Gentile 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Udeleženci na finančnem trgu, ki 

ponujajo finančne produkte kot okoljsko 

trajnostne naložbe ali kot naložbe, ki imajo 

podobne značilnosti, razkrijejo informacije 

o tem, kako in v kakšnem obsegu se merila 

za okoljsko trajnostne gospodarske 

dejavnosti iz člena 3 uporabljajo za 

določitev okoljske trajnosti naložbe. Kadar 

udeleženci na finančnem trgu menijo, da bi 

bilo treba gospodarsko dejavnost, ki ne 

izpolnjuje tehničnih meril za pregled, 

določenih v skladu s to uredbo, ali za 
katero ta tehnična merila za pregled še niso 

bila določena, upoštevati kot okoljsko 

trajnostno, lahko o tem obvestijo Komisijo. 

2. Udeleženci na finančnem trgu, ki 

ponujajo finančne produkte kot okoljsko 

trajnostne naložbe ali kot naložbe, ki imajo 

podobne značilnosti, razkrijejo informacije 

o tem, kako in v kakšnem obsegu se merila 

za okoljsko trajnostne gospodarske 

dejavnosti iz člena 3 uporabljajo za 

določitev okoljske trajnosti naložbe. Kadar 

udeleženci na finančnem trgu menijo, da bi 

bilo treba gospodarsko dejavnost, za katero 

tehnična merila za pregled še niso bila 

določena, upoštevati kot okoljsko 

trajnostno, o tem obvestijo Komisijo. 

Finančnih produktov, ki se ne štejejo za 

okoljsko trajnostne, udeleženci na 

finančnem trgu ne ponujajo kot okoljsko 

trajnostne naložbe s podobnimi 



 

PE632.153v01-00 144/164 AM\1172566SL.docx 

SL 

značilnostmi. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  355 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Udeleženci na finančnem trgu, ki 

ponujajo finančne produkte kot okoljsko 

trajnostne naložbe ali kot naložbe, ki imajo 

podobne značilnosti, razkrijejo informacije 

o tem, kako in v kakšnem obsegu se merila 

za okoljsko trajnostne gospodarske 

dejavnosti iz člena 3 uporabljajo za 

določitev okoljske trajnosti naložbe. Kadar 

udeleženci na finančnem trgu menijo, da bi 

bilo treba gospodarsko dejavnost, ki ne 

izpolnjuje tehničnih meril za pregled, 

določenih v skladu s to uredbo, ali za 

katero ta tehnična merila za pregled še niso 

bila določena, upoštevati kot okoljsko 

trajnostno, lahko o tem obvestijo 

Komisijo. 

2. Udeleženci na finančnem trgu, ki 

ponujajo finančne produkte kot okoljsko 

trajnostne naložbe ali kot naložbe, ki imajo 

podobne značilnosti, razkrijejo informacije 

o tem, kako in v kakšnem obsegu se merila 

za okoljsko trajnostne gospodarske 

dejavnosti iz člena 3 uporabljajo za 

določitev okoljske trajnosti naložbe. Kadar 

udeleženci na finančnem trgu ali drugi 

akterji menijo, da se v zvezi z gospodarsko 

dejavnostjo napačno šteje, da izpolnjuje 

oziroma ne izpolnjuje tehničnih meril za 

pregled, določenih v skladu s to uredbo, ali 

če v zvezi z njo tehnična merila za pregled 

še niso bila določena, o tem obvestijo 

Komisijo. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  356 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Udeleženci na finančnem trgu, ki 

ponujajo finančne produkte kot okoljsko 

trajnostne naložbe ali kot naložbe, ki imajo 

podobne značilnosti, razkrijejo informacije 

o tem, kako in v kakšnem obsegu se merila 

2. Udeleženci na finančnem trgu, ki 

ponujajo finančne produkte kot okoljsko 

trajnostne naložbe ali kot naložbe, ki imajo 

podobne značilnosti, razkrijejo informacije 

o tem, kako in v kakšnem obsegu se merila 
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za okoljsko trajnostne gospodarske 

dejavnosti iz člena 3 uporabljajo za 

določitev okoljske trajnosti naložbe. Kadar 

udeleženci na finančnem trgu menijo, da bi 

bilo treba gospodarsko dejavnost, ki ne 

izpolnjuje tehničnih meril za pregled, 

določenih v skladu s to uredbo, ali za 

katero ta tehnična merila za pregled še niso 

bila določena, upoštevati kot okoljsko 

trajnostno, lahko o tem obvestijo Komisijo. 

za okoljsko trajnostne gospodarske 

dejavnosti iz člena 3 uporabljajo za 

določitev okoljske trajnosti naložbe. Kadar 

udeleženci na finančnem trgu menijo, da bi 

bilo treba gospodarsko dejavnost, ki ne 

izpolnjuje tehničnih meril za pregled, 

določenih v skladu s to uredbo, ali za 

katero ta tehnična merila za pregled še niso 

bila določena, upoštevati kot okoljsko 

trajnostno, lahko o tem obvestijo Komisijo. 

Komisija po potrebi platformo o 

financiranju trajnostne rasti uradno 

obvesti o takšnih zahtevah udeležencev na 

finančnem trgu. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  357 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Udeleženci na finančnem trgu, ki 

ponujajo finančne produkte kot okoljsko 

trajnostne naložbe ali kot naložbe, ki imajo 

podobne značilnosti, razkrijejo informacije 

o tem, kako in v kakšnem obsegu se merila 

za okoljsko trajnostne gospodarske 

dejavnosti iz člena 3 uporabljajo za 

določitev okoljske trajnosti naložbe. Kadar 

udeleženci na finančnem trgu menijo, da bi 

bilo treba gospodarsko dejavnost, ki ne 

izpolnjuje tehničnih meril za pregled, 

določenih v skladu s to uredbo, ali za 

katero ta tehnična merila za pregled še niso 

bila določena, upoštevati kot okoljsko 

trajnostno, lahko o tem obvestijo Komisijo. 

2. Udeleženci na finančnem trgu, ki 

ponujajo finančne produkte kot okoljsko 

trajnostne naložbe ali kot naložbe, ki imajo 

podobne značilnosti, razkrijejo informacije 

o tem, kako in v kakšnem obsegu se merila 

za okoljsko trajnostne gospodarske 

dejavnosti iz člena 3 uporabljajo za 

določitev okoljske trajnosti naložbe. Kadar 

udeleženci na finančnem trgu menijo, da bi 

bilo treba gospodarsko dejavnost, ki ne 

izpolnjuje tehničnih meril za pregled, 

določenih v skladu s to uredbo, ali za 

katero ta tehnična merila za pregled še niso 

bila določena, upoštevati kot okoljsko 

trajnostno, lahko o tem obvestijo Komisijo. 

Komisija mora nato te informacije 

nemudoma posredovati platformi o 

financiranju trajnostne rasti. 

Or. fr 
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Predlog spremembe  358 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Udeleženci na finančnem trgu, ki 

ponujajo finančne produkte kot okoljsko 

trajnostne naložbe ali kot naložbe, ki imajo 

podobne značilnosti, razkrijejo informacije 

o tem, kako in v kakšnem obsegu se merila 

za okoljsko trajnostne gospodarske 

dejavnosti iz člena 3 uporabljajo za 

določitev okoljske trajnosti naložbe. Kadar 

udeleženci na finančnem trgu menijo, da bi 

bilo treba gospodarsko dejavnost, ki ne 

izpolnjuje tehničnih meril za pregled, 

določenih v skladu s to uredbo, ali za 

katero ta tehnična merila za pregled še niso 

bila določena, upoštevati kot okoljsko 

trajnostno, lahko o tem obvestijo Komisijo. 

2. Udeleženci na finančnem trgu, ki 

ponujajo finančne produkte kot okoljsko 

ali socialno trajnostne naložbe ali kot 

naložbe, ki imajo podobne značilnosti, 

razkrijejo informacije o tem, kako in v 

kakšnem obsegu se merila za okoljsko 

trajnostne gospodarske dejavnosti iz 

člena 3 in merila za socialno trajnostne 

gospodarske dejavnosti iz člena 3a 
uporabljajo za določitev trajnosti naložbe. 

Kadar udeleženci na finančnem trgu 

menijo, da bi bilo treba gospodarsko 

dejavnost, ki ne izpolnjuje tehničnih meril 

za pregled, določenih v skladu s to uredbo, 

ali za katero ta tehnična merila za pregled 

še niso bila določena, upoštevati kot 

okoljsko ali socialno trajnostno, lahko o 

tem obvestijo Komisijo. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  359 

Kay Swinburne 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Udeleženci na finančnem trgu, ki 

ponujajo finančne produkte kot okoljsko 

trajnostne naložbe ali kot naložbe, ki imajo 

podobne značilnosti, razkrijejo informacije 

o tem, kako in v kakšnem obsegu se merila 

za okoljsko trajnostne gospodarske 

dejavnosti iz člena 3 uporabljajo za 

določitev okoljske trajnosti naložbe. Kadar 

udeleženci na finančnem trgu menijo, da bi 

2. Udeleženci na finančnem trgu, ki 

ponujajo finančne produkte ali podjetniške 

obveznice kot okoljsko trajnostne naložbe 

ali kot naložbe, ki imajo podobne 

značilnosti, razkrijejo informacije o tem, 

kako in v kakšnem obsegu se merila za 

okoljsko trajnostne gospodarske dejavnosti 

iz člena 3 uporabljajo za določitev okoljske 

trajnosti naložbe. Kadar udeleženci na 



 

AM\1172566SL.docx 147/164 PE632.153v01-00 

 SL 

bilo treba gospodarsko dejavnost, ki ne 

izpolnjuje tehničnih meril za pregled, 

določenih v skladu s to uredbo, ali za 

katero ta tehnična merila za pregled še niso 

bila določena, upoštevati kot okoljsko 

trajnostno, lahko o tem obvestijo Komisijo. 

finančnem trgu menijo, da bi bilo treba 

gospodarsko dejavnost, ki ne izpolnjuje 

tehničnih meril za pregled, določenih v 

skladu s to uredbo, ali za katero ta tehnična 

merila za pregled še niso bila določena, 

upoštevati kot okoljsko trajnostno, lahko o 

tem obvestijo Komisijo. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  360 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Udeleženci na finančnem trgu, ki 

ponujajo finančne produkte kot okoljsko 

trajnostne naložbe ali kot naložbe, ki imajo 

podobne značilnosti, razkrijejo informacije 

o tem, kako in v kakšnem obsegu se merila 

za okoljsko trajnostne gospodarske 

dejavnosti iz člena 3 uporabljajo za 

določitev okoljske trajnosti naložbe. Kadar 

udeleženci na finančnem trgu menijo, da bi 

bilo treba gospodarsko dejavnost, ki ne 

izpolnjuje tehničnih meril za pregled, 

določenih v skladu s to uredbo, ali za 

katero ta tehnična merila za pregled še niso 

bila določena, upoštevati kot okoljsko 

trajnostno, lahko o tem obvestijo Komisijo. 

2. Udeleženci na finančnem trgu, ki 

ponujajo finančne produkte, ki se tržijo kot 

okoljsko trajnostne naložbe ali kot naložbe, 

ki imajo podobne značilnosti, razkrijejo 

informacije o tem, kako in v kakšnem 

obsegu se merila za okoljsko trajnostne 

gospodarske dejavnosti iz člena 3 

uporabljajo za določitev okoljske trajnosti 

naložbe. Kadar udeleženci na finančnem 

trgu menijo, da bi bilo treba gospodarsko 

dejavnost, ki ne izpolnjuje tehničnih meril 

za pregled, določenih v skladu s to uredbo, 

ali za katero ta tehnična merila za pregled 

še niso bila določena, upoštevati kot 

okoljsko trajnostno, lahko o tem obvestijo 

Komisijo. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  361 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 2 b (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2b. V tej uredbi niso določene nobene 

zahteve glede razkritja, ki so določene v 

skladu s [predlogom Komisije za uredbo o 

razkrivanju informacij v zvezi s 

trajnostnimi naložbami in tveganjem 

glede trajnosti ter o spremembi Direktive 

(EU) 2016/2341]. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  362 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1 (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 V tej uredbi niso določene nobene zahteve 

glede razkritja v skladu z [Urad za 

publikacije: vstaviti sklic na uredbo o 

razkrivanju informacij v zvezi s 

trajnostnimi naložbami in tveganjem 

glede trajnosti ter o spremembi Direktive 

(EU) 2016/2341]. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  363 

Sirpa Pietikäinen 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 2 a (novo) 

Člen 4 – odstavek 2 ba (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Udeleženec na finančnem trgu 

uporabi storitev tretje osebe, pooblaščene 

v skladu s členom 4a, da preveri, ali so 

finančni produkti v skladu z merili iz 

člena 3 za okoljsko trajnostne 
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gospodarske dejavnosti. Uporaba takšne 

storitve nikakor ne vpliva na odgovornost 

udeleženca na finančnem trgu glede 

njegovih pravnih obveznosti na podlagi te 

uredbe. Če udeleženec na finančnem trgu 

uporabi storitev tretje osebe, pooblaščene 

v skladu s členom 4a, da oceni, ali je 

finančni produkt v skladu z merili iz 

navedenega člena, razkritje v skladu s 

členom 4(2) vključuje izjavo, da je 

skladnost z merili za okoljsko trajnostne 

gospodarske dejavnosti potrdila navedena 

pooblaščena tretja oseba. Uradno 

obvestilo vsebuje ime pooblaščene tretje 

osebe in njen sedež. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  364 

Bas Eickhout 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 2 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Udeleženci na finančnem trgu 

uporabijo storitev tretje osebe, 

pooblaščene v skladu s členom 4a, da 

preverijo skladnost z zahtevami iz 

odstavka 2. Kreditne institucije uporabijo 

storitev tretje osebe, pooblaščene v skladu 

s členom 4a, da preverijo skladnost z 

zahtevami iz odstavka 2a. 

 Ne glede na prvi pododstavek uporaba 

takšne storitve nikakor ne vpliva na 

odgovornost udeleženca na finančnem 

trgu glede njegovih pravnih obveznosti na 

podlagi te uredbe. Zahteva glede razkritja 

v skladu s členoma 4(2) in 4(2a) vključuje 

izjavo, da je skladnost z zahtevami iz teh 

odstavkov potrdila navedena pooblaščena 

tretja oseba. Uradno obvestilo vsebuje ime 

pooblaščene tretje osebe in njen sedež. 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  365 

Barbara Kappel 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 2 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Udeleženec na finančnem trgu, ki 

ponuja finančne produkte kot okoljsko 

trajnostne ali kot naložbe s podobnimi 

značilnostmi, ni odgovoren za nepravilno 

oceno okoljske trajnosti naložbe, če je bila 

ocena opravljena v skladu z razkritimi 

merili. Zanj ne velja obveznost 

preverjanja informacij, ki jih podjetja 

objavijo o svojih gospodarskih 

dejavnostih, lahko pa te informacije 

uporabi za oceno okoljske trajnosti 

naložbe. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  366 

Herbert Dorfmann 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 2 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Podjetja so odgovorna za 

potrjevanje svojih posameznih 

gospodarskih dejavnosti na podlagi 

delegiranega akta iz odstavka 2. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  367 

Kostas Mavridis (Costas Mavrides) 
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Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 2 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Podjetja so odgovorna za 

potrjevanje svojih posameznih 

gospodarskih dejavnosti na podlagi 

delegiranega akta iz odstavka 2. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  368 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 2 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Komisija platformo o financiranju 

trajnostne rasti nemudoma uradno obvesti 

o zahtevi, ki so jo predložili udeleženci na 

finančnem trgu. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  369 

Markus Ferber 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 3 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Komisija sprejme delegirane akte v 

skladu s členom 16, da dopolni odstavek 2 

in tako opredeli informacije, ki se 

zahtevajo v skladu z navedenim 

odstavkom, ob upoštevanju tehničnih 

meril za pregled, določenih v skladu s to 

uredbo. Te informacije vlagateljem 

omogočajo opredelitev: 

črtano 

(a) odstotka deležev v družbah, ki  
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opravljajo okoljsko trajnostne 

gospodarske dejavnosti; 

(b) deleža naložb, ki financirajo okoljsko 

trajnostne gospodarske dejavnosti, kot 

odstotnega deleža vseh gospodarskih 

dejavnosti. 

 

Or. en 

 

Predlog spremembe  370 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 3 – uvodni del 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Komisija sprejme delegirane akte v 

skladu s členom 16, da dopolni odstavek 2 

in tako opredeli informacije, ki se 

zahtevajo v skladu z navedenim 

odstavkom, ob upoštevanju tehničnih meril 

za pregled, določenih v skladu s to uredbo. 

Te informacije vlagateljem omogočajo 

opredelitev: 

3. Komisija sprejme delegirane akte v 

skladu s členom 16, da dopolni odstavek 2 

in tako opredeli informacije, ki se 

zahtevajo v skladu z navedenim 

odstavkom, ob upoštevanju razpoložljivosti 

ustreznih informacij in tehničnih meril za 

pregled, določenih v skladu s to uredbo. Te 

informacije vlagateljem omogočajo 

opredelitev: 

Or. en 

 

Predlog spremembe  371 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 3 – uvodni del 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Komisija sprejme delegirane akte v 

skladu s členom 16, da dopolni odstavek 2 

in tako opredeli informacije, ki se 

zahtevajo v skladu z navedenim 

odstavkom, ob upoštevanju tehničnih meril 

za pregled, določenih v skladu s to uredbo. 

Te informacije vlagateljem omogočajo 

3. Komisija sprejme delegirane akte v 

skladu s členom 16, da dopolni odstavek 2 

in tako opredeli informacije, ki se 

zahtevajo v skladu z navedenim 

odstavkom, ob upoštevanju tehničnih meril 

za pregled, določenih v skladu s to uredbo. 

Te informacije lahko vlagateljem 
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opredelitev: omogočajo opredelitev: 

Or. en 

 

Predlog spremembe  372 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 3 – točka a 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) odstotka deležev v družbah, ki 

opravljajo okoljsko trajnostne gospodarske 

dejavnosti; 

(a) odstotka deležev v družbah, ki 

opravljajo trajnostne dejavnosti; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  373 

Elena Gentile 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 3 – točka a 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) odstotka deležev v družbah, ki 

opravljajo okoljsko trajnostne gospodarske 

dejavnosti; 

(a) odstotka deležev v družbah, ki 

opravljajo okoljsko in socialno trajnostne 

gospodarske dejavnosti; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  374 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 3 – točka a 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) odstotka deležev v družbah, ki 

opravljajo okoljsko trajnostne gospodarske 

(a) odstotka deležev v družbah, ki 

opravljajo okoljsko in socialno trajnostne 
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dejavnosti; gospodarske dejavnosti; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  375 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 3 – točka a a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (aa) odstotka deležev v družbah, ki 

opravljajo okolju škodljive gospodarske 

dejavnosti; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  376 

Barbara Kappel 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 3 – točka b 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) deleža naložb, ki financirajo 

okoljsko trajnostne gospodarske 

dejavnosti, kot odstotnega deleža vseh 

gospodarskih dejavnosti. 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  377 

Kostas Mavridis (Costas Mavrides) 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 3 – točka b 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) deleža naložb, ki financirajo črtano 



 

AM\1172566SL.docx 155/164 PE632.153v01-00 

 SL 

okoljsko trajnostne gospodarske 

dejavnosti, kot odstotnega deleža vseh 

gospodarskih dejavnosti. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  378 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 3 – točka b 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) deleža naložb, ki financirajo 

okoljsko trajnostne gospodarske 

dejavnosti, kot odstotnega deleža vseh 

gospodarskih dejavnosti. 

(b) deleža naložb, ki financirajo 

trajnostne dejavnosti, kot odstotnega deleža 

vseh gospodarskih dejavnosti. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  379 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 3 – točka b 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) deleža naložb, ki financirajo 

okoljsko trajnostne gospodarske 

dejavnosti, kot odstotnega deleža vseh 

gospodarskih dejavnosti. 

(b) deleža naložb, ki financirajo 

okoljsko in socialno trajnostne 

gospodarske dejavnosti, kot odstotnega 

deleža vseh gospodarskih dejavnosti. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  380 

Elena Gentile 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 3 – točka b 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) deleža naložb, ki financirajo 

okoljsko trajnostne gospodarske 

dejavnosti, kot odstotnega deleža vseh 

gospodarskih dejavnosti. 

(b) deleža naložb, ki financirajo 

okoljsko in socialno trajnostne 

gospodarske dejavnosti, kot odstotnega 

deleža vseh gospodarskih dejavnosti. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  381 

Kostas Mavridis (Costas Mavrides) 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 3 – točka b a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) Države članice v tesnem 

sodelovanju z ustreznim evropskim 

nadzornim organom spremljajo 

informacije iz odstavkov 2 in 2a. 

Udeleženci na finančnem trgu te 

informacije po razkritju sporočijo 

ustreznemu pristojnemu nacionalnemu 

organu, ki jih nemudoma sporoči 

ustreznemu evropskemu nadzornemu 

organu. Kadar ustrezni pristojni 

nacionalni organ ali evropski nadzorni 

organ ne soglaša s sporočenimi 

informacijami iz odstavkov 2 in 2a, jih 

udeleženci na finančnem trgu pregledajo 

in popravijo. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  382 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 3 – točka b a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) deleža naložb, ki financirajo 
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okolju škodljive gospodarske dejavnosti, 

kot odstotnega deleža vseh gospodarskih 

dejavnosti. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  383 

Markus Ferber 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 4 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Komisija sprejme delegirani akt iz 

odstavka 3 do 31. decembra 2019 za 

zagotovitev, da se začne uporabljati 

1. julija 2020. Komisija lahko spremeni 

navedeni delegirani akt, zlasti glede na 

spremembe delegiranih aktov, sprejetih v 

skladu s členom 6(2), členom 7(2), 

členom 8(2), členom 9(2), členom 10(2) in 

členom 11(2). 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  384 

Bas Eickhout 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 4a 

 Tretja oseba, ki preverja okoljsko 

trajnostne naložbe 

 ESMA pooblasti tretjo osebo iz člena 

4(2b) za ocenjevanje skladnosti finančnih 

produktov z merili iz členov 3 in 3a, če so 

izpolnjeni naslednji pogoji:  

 (a) tretja oseba je pravna oseba s sedežem 

v Uniji;  
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 (b) tretja oseba udeležencem na 

finančnem trgu, katerih finančne 

produkte oceni, zaračuna le 

nediskriminatorne in na stroških 

temelječe pristojbine, ki se ne razlikujejo v 

odvisnosti od rezultatov njene ocene ali v 

povezavi z njimi. Cene in pristojbine, 

povezane s temi storitvami ocenjevanja, se 

javno objavijo za vsako posamezno 

storitev posebej, vključno s popusti in 

rabati ter pogoji za upravičenost do teh 

znižanj. Tretja oseba potencialnim 

strankam in strankam omogoča ločen 

dostop do posameznih storitev;  

 (c) izvajanje drugih dejavnosti tretje osebe 

ne ogroža neodvisnosti ali verodostojnosti 

njene ocene;  

 (d) tretja oseba izkazuje zadostno 

finančno zdravje, financirano z lastniškim 

kapitalom, da lahko še naprej zagotavlja 

storitve kot delujoče podjetje brez 

tveganja, da bi lahko bila ogrožena 

neodvisnost ali verodostojnost njene 

ocene; 

 (e) tretja oseba ali kateri koli povezani 

subjekt iz odstavka 9(b) mednarodnega 

računovodskega standarda 24 

(Razkrivanje povezanih strank) iz Priloge 

k Uredbi Komisije (ES) št. 1126/2008 

udeležencu na finančnem trgu, ki 

sodeluje pri razvoju, trženju, distribuciji 

ali prodaji zadevnega finančnega 

produkta, ne zagotavlja svetovalnih, 

revizijskih ali enakovrednih storitev v 

kakršni koli obliki; 

 (f) tretja oseba ravna v skladu s priznanim 

kodeksom korporativnega upravljanja ali 

dobrimi načeli korporativnega 

upravljanja; 

 (g) člani upravljalnega organa tretje 

osebe, kot je opredeljen v točki 36 člena 

4(1) direktive MiFID II, imajo poklicne 

kvalifikacije, izobrazbo, znanje in 

izkušnje, ki zadostujejo za nalogo tretje 

osebe, ter dober sloves in integriteto; 
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 (h) v upravljalnem organu tretje osebe 

sodeluje vsaj tretjina neodvisnih članov, a 

ne manj kot dva; 

 (i) tretja oseba sprejme vse potrebne 

ukrepe, da zagotovi, da na preverjanje 

skladnosti z merili iz člena 3 in člena 3a 

ne vpliva obstoječe ali potencialno 

navzkrižje interesov ali poslovni odnos, ki 

vključuje tretjo osebo, njeno obvladujočo 

ali končno obvladujočo družbo, njene 

delničarje ali člane, vodje, zaposlene ali 

druge fizične osebe, katerih storitve so na 

voljo tretji osebi ali jih ta nadzoruje. V ta 

namen vzpostavi, vzdržuje, izvaja in 

dokumentira učinkovit sistem notranjega 

kontroliranja, s katerim ureja izvajanje 

politik in postopkov za ugotavljanje in 

preprečevanje morebitnih navzkrižij 

interesov. Ugotovljena potencialna ali 

obstoječa navzkrižja interesov je treba 

nemudoma odpraviti ali jih zmanjšati in 

razkriti. Tretja oseba vzpostavi, vzdržuje, 

izvaja in dokumentira ustrezne postopke 

in procese za zagotavljanje neodvisnosti 

ocene skladnosti z merili iz člena 3 in 

člena 3a. Te politike in postopke redno 

spremlja in pregleduje, da bi ocenila 

njihovo učinkovitost in potrebo po njihovi 

posodobitvi; ter 

 (j) tretja oseba lahko dokaže, da ima 

vzpostavljene ustrezne metodologije, 

operativne zaščitne ukrepe in notranje 

postopke, na podlagi katerih lahko 

ocenjuje skladnost z merili iz členov 3 in 

3a.  

 2. Pooblaščena tretja oseba ves čas 

izpolnjuje pogoje za dovoljenje iz odstavka 

1. Tretja oseba, pooblaščena v skladu z 

odstavkom 1, organ ESMA nemudoma 

uradno obvesti o vseh bistvenih 

spremembah informacij, zagotovljenih v 

skladu z navedenim odstavkom, ali vseh 

drugih spremembah, za katere je mogoče 

upravičeno domnevati, da vplivajo na 

oceno organa ESMA. 

 3. ESMA tretji osebi iz odstavka 1 
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zaračuna pristojbine za pokritje nujnih 

izdatkov, povezanih z oceno vlog za 

dovoljenje in z naknadnim spremljanjem 

skladnosti s pogoji za dovoljenje iz 

odstavka 1. 

 4. Dovoljenje, izdano tretji osebi v skladu 

s tem členom, velja za celotno ozemlje 

Unije.  

 5. ESMA dovoljenje odvzame: 

 (a) če se tretja oseba dovoljenju izrecno 

odpove; 

 (b) če tretja oseba pridobi dovoljenje z 

navajanjem neresničnih podatkov ali na 

kakršen koli drug nedovoljen način; ali 

 (c) če meni, da tretja oseba ne izpolnjuje 

več pogojev iz odstavka 1. 

 6. ESMA pripravi osnutke regulativnih 

tehničnih standardov, v katerih navede 

informacije, ki jih mora tretja oseba 

predložiti v vlogi za dovoljenje v skladu z 

odstavkom 1. 

 ESMA te osnutke regulativnih tehničnih 

standardov predloži Komisiji do [12 

mesecev od dneva začetka veljavnosti te 

uredbe]. 

 7. Komisija sprejme uredbo o 

pristojbinah. Ta uredba določa zlasti vrsto 

pristojbin in zadeve, ki se z njimi plačajo, 

njihovo višino in način njihovega plačila. 

Znesek pristojbine, ki se zaračuna tretji 

osebi, pokriva vse upravne stroške ter je 

sorazmeren s prometom tretje osebe.  

 8. Na Komisijo se prenese pooblastilo za 

dopolnitev te uredbe s sprejetjem 

regulativnih tehničnih standardov iz tega 

odstavka v skladu s členi 10 do 14 Uredbe 

(EU) št. 1095/2010. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  385 

Sirpa Pietikäinen 
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Predlog uredbe 

Člen 4 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 4a 

 Tretja oseba, ki preverja okoljsko 

trajnostne naložbe 

 1. ESMA pooblasti tretjo osebo iz 

pododstavka 2(ba) člena 4 za ocenjevanje 

skladnosti finančnih produktov z merili iz 

člena 3. Dovoljenje izda, če so izpolnjeni 

naslednji pogoji: 

 (a) tretja oseba je pravna oseba s sedežem 

v Uniji;  

 (b) tretja oseba udeležencem na 

finančnem trgu, katerih finančne 

produkte oceni, zaračuna le 

nediskriminatorne in na stroških 

temelječe pristojbine, ki se ne razlikujejo v 

odvisnosti od rezultatov njene ocene ali v 

povezavi z njimi. Cene in pristojbine, 

povezane s temi storitvami ocenjevanja, se 

javno objavijo za vsako posamezno 

storitev posebej, vključno s popusti in 

rabati ter pogoji za upravičenost do teh 

znižanj. Tretja oseba potencialnim 

strankam in strankam omogoča ločen 

dostop do posameznih storitev;  

 (c) izvajanje drugih dejavnosti tretje osebe 

ne ogroža neodvisnosti ali verodostojnosti 

njene ocene; 

 (d) tretja oseba izkazuje zadostno 

finančno zdravje, financirano z lastniškim 

kapitalom, da lahko še naprej zagotavlja 

storitve kot delujoče podjetje brez 

tveganja, da bi lahko bila ogrožena 

neodvisnost ali verodostojnost njene 

ocene;  

 (e) tretja oseba ali kateri koli povezani 

subjekt iz odstavka 9(b) mednarodnega 

računovodskega standarda 24 

(Razkrivanje povezanih strank) iz Priloge 

k Uredbi Komisije (ES) št. 1126/2008[1] 
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udeležencu na finančnem trgu, ki 

sodeluje pri razvoju, trženju, distribuciji 

ali prodaji zadevnega finančnega 

produkta, ne zagotavlja svetovalnih, 

revizijskih ali enakovrednih storitev v 

kakršni koli obliki;  

 (f) tretja oseba ravna v skladu s priznanim 

kodeksom korporativnega upravljanja ali 

dobrimi načeli korporativnega 

upravljanja;  

 (g) člani upravljalnega organa tretje 

osebe, kot je opredeljen v točki 36 člena 

4(1) direktive MiFID II[2], imajo poklicne 

kvalifikacije, izobrazbo, znanje in 

izkušnje, ki zadostujejo za nalogo tretje 

osebe, ter dober sloves in integriteto; 

 (h) v upravljalnem organu tretje osebe 

sodeluje vsaj tretjina neodvisnih članov, a 

ne manj kot dva; 

 (i) tretja oseba sprejme vse potrebne 

ukrepe, da zagotovi, da na preverjanje 

skladnosti z merili iz člena 3 za okoljsko 

trajnostne gospodarske dejavnosti ne 

vpliva obstoječe ali potencialno navzkrižje 

interesov ali poslovni odnos, ki vključuje 

tretjo osebo, njeno obvladujočo ali končno 

obvladujočo družbo, njene delničarje ali 

člane, vodje, zaposlene ali druge fizične 

osebe, katerih storitve so na voljo tretji 

osebi ali jih ta nadzoruje. V ta namen 

vzpostavi, vzdržuje, izvaja in dokumentira 

učinkovit sistem notranjega kontroliranja, 

s katerim ureja izvajanje politik in 

postopkov za ugotavljanje in 

preprečevanje potencialnih navzkrižij 

interesov. Ugotovljena potencialna ali 

obstoječa nasprotja interesov je treba 

nemudoma odpraviti ali jih zmanjšati in 

razkriti. Tretja oseba vzpostavi, vzdržuje, 

izvaja in dokumentira ustrezne postopke 

in procese za zagotavljanje neodvisnosti 

ocene skladnosti z merili za okoljsko 

trajnostne gospodarske dejavnosti. Te 

politike in postopke redno spremlja in 

pregleduje, da bi ocenila njihovo 

učinkovitost in potrebo po njihovi 
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posodobitvi; ter 

 (j) tretja oseba lahko dokaže, da ima 

vzpostavljene ustrezne metodologije, 

operativne zaščitne ukrepe in notranje 

postopke, na podlagi katerih lahko 

ocenjuje skladnost z merili okoljsko 

trajnostne gospodarske dejavnosti.  

 2. Pooblaščena tretja oseba ves čas 

izpolnjuje pogoje za dovoljenje iz odstavka 

1. Tretja oseba, pooblaščena v skladu z 

odstavkom 1, organ ESMA nemudoma 

uradno obvesti o vseh bistvenih 

spremembah informacij, zagotovljenih v 

skladu z navedenim odstavkom, ali vseh 

drugih spremembah, za katere je mogoče 

upravičeno domnevati, da vplivajo na 

oceno organa ESMA. 

 3. ESMA tretji osebi iz odstavka 1 

zaračuna pristojbine za pokritje nujnih 

izdatkov, povezanih z oceno vlog za 

dovoljenje in z naknadnim spremljanjem 

skladnosti s pogoji za dovoljenje iz 

odstavka 1. 

 4. Dovoljenje, izdano tretji osebi v skladu 

s tem členom, velja za celotno ozemlje 

Unije.  

 5. ESMA dovoljenje odvzame: 

 (a) če se tretja oseba dovoljenju izrecno 

odpove; 

 (b) če tretja oseba pridobi dovoljenje z 

navajanjem neresničnih podatkov ali na 

kakršen koli drug nedovoljen način; ali 

 (c) če meni, da tretja oseba ne izpolnjuje 

več pogojev iz odstavka 1.  

 6. ESMA pripravi osnutke regulativnih 

tehničnih standardov, v katerih navede 

informacije, ki jih mora tretja oseba 

predložiti v vlogi za dovoljenje v skladu z 

odstavkom 1. ESMA te osnutke 

regulativnih tehničnih standardov 

predloži Komisiji do [12 mesecev od dneva 

začetka veljavnosti te uredbe]. 

 7. Komisija sprejme uredbo o 
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pristojbinah. Ta uredba določa zlasti vrsto 

pristojbin in zadeve, ki se z njimi plačajo, 

njihovo višino in način njihovega plačila. 

Znesek pristojbine, ki se zaračuna tretji 

osebi, pokriva vse upravne stroške ter je 

sorazmeren s prometom tretje osebe.  

 8. Na Komisijo se prenese pooblastilo za 

dopolnitev te uredbe s sprejetjem 

regulativnih tehničnih standardov iz tega 

odstavka v skladu s členi 10 do 14 Uredbe 

(EU) št. 1095/2010. 

[1] Uredba Komisije (ES) št. 1126/2008 z 

dne 3. novembra 2008 o sprejetju 

nekaterih mednarodnih računovodskih 

standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 

1606/2002 Evropskega parlamenta in 

Sveta (UL L 320, 29.11.2008, str. 1). 

[2] Direktiva 2014/65/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o 

trgih finančnih instrumentov ter 

spremembi Direktive 2002/92/ES in 

Direktive 2011/61/EU (UL L 173, 

12.6.2014, str. 349–496). 

Or. en 

 


