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20.3.2019 A8-0175/96

Predlog spremembe 96
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, 
Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos)
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Vzpostavitev okvira za spodbujanje trajnostnih naložb
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Predlog uredbe
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 1 Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe Predmet urejanja in področje uporabe

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 stopnje okoljskega vpliva in 
trajnosti gospodarske dejavnosti za 
namene določitve stopnje okoljske trajnosti 
naložbe. 

2. Ta uredba se uporablja za: 2. Ta uredba se uporablja za:

(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 države članice ali 
Unija sprejmejo za določitev zahtev, 
povezanih s vzdržnostjo, za pomembne 
akterje na trgu v zvezi s finančnimi 
produkti ali podjetniškimi obveznicami;

(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 
trajnostne naložbe ali naložbe, ki imajo 
podobne značilnosti.

(ba) udeležence na finančnem trgu, ki 
ponujajo druge finančne produkte, razen 
ko:
(i) zagotovijo pojasnila, skupaj z 
ustreznimi dokazili v skladu s 
pričakovanji ustreznih pristojnih organov, 
da glede na tehnična merila za pregled iz 
členov 3 in 3a gospodarske dejavnosti, ki 
se financirajo z njegovimi finančnimi 
produkti, nimajo pomembnega  vpliva na 
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trajnost; v tem primeru se določbe 
poglavij II in III ne uporabljajo;  te 
informacije zagotovijo v svojem 
prospektu; ali
(ii) udeleženec na finančnem trgu v 
svojem prospektu izjavi, da zadevni 
finančni produkt ne sledi ciljem glede 
trajnosti in da za produkt obstaja večje 
tveganje, da podpira gospodarske 
dejavnosti, ki v skladu s to uredbo ne 
štejejo za trajnostne.
2a. Merila iz odstavka 1 se uporabljajo 
sorazmerno, da se prepreči pretirano 
upravno breme, ter ob upoštevanju 
narave, obsega in kompleksnosti 
udeležencev na finančnem trgu in 
kreditnih institucij v obliki 
poenostavljenih določb za male in 
nekompleksne subjekte v skladu z 
določbami člena 4(2e).
2b. Merila iz odstavka 1 tega člena se 
lahko uporabljajo za namene, navedene v 
tem odstavku, za podjetja, ki niso zajeta v 
odstavku 2 tega člena, ali za druge 
finančne instrumente, ki niso opredeljeni 
v členu 2, na prostovoljni osnovi. 
2c. Komisija sprejme delegirani akt za 
namen določitve informacij, ki jih morajo 
udeleženci na finančnem trgu predložiti 
ustreznim pristojnim organom za namene 
točke (a) odstavka 2 tega člena.

Or. en



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

SL Združena v raznolikosti SL

20.3.2019 A8-0175/97

Predlog spremembe 97
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, 
Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Anne-
Marie Mineur
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Vzpostavitev okvira za spodbujanje trajnostnih naložb
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka -a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) „trajnostna naložba“ pomeni 
naložbo, s katero se financira ena ali več 
gospodarskih dejavnosti, ki izpolnjuje 
okoljske in socialne cilje ter cilje v zvezi z 
upravljanjem; 

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/98

Predlog spremembe 98
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, 
Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos)
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Vzpostavitev okvira za spodbujanje trajnostnih naložb
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Predlog uredbe
Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3a
Za namene določanja stopnje okoljske 
trajnosti naložbe se gospodarska 
dejavnost šteje za gospodarsko dejavnost z 
znatnim negativnim okoljskim vplivom, če 
izpolnjuje katero od naslednjih meril:
(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 znatno 
škodljive dejavnosti, če je Komisija ta 
merila določila v skladu s členi 6(2), 7(2), 
8(2), 9(2), 10(2), 11(2) in 12(3).

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/99

Predlog spremembe 99
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, 
Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou)
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Vzpostavitev okvira za spodbujanje trajnostnih naložb
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Predlog uredbe
Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6 Člen 6

Bistven prispevek k blaženju podnebnih 
sprememb

Bistven prispevek k blaženju podnebnih 
sprememb

1. Za gospodarsko dejavnost se šteje, 
da bistveno prispeva k blaženju podnebnih 
sprememb, če ta dejavnost bistveno 
prispeva k stabilizaciji koncentracije 
toplogrednih plinov v ozračju na ravni, ki 
preprečuje nevarno antropogeno poseganje 
v podnebni sistem, in sicer s 
preprečevanjem ali zmanjševanjem emisij 
toplogrednih plinov ali povečevanjem 
odvzemov toplogrednih plinov na enega od 
naslednjih načinov, tudi z inovativnimi 
procesi ali produkti:

1. Za gospodarsko dejavnost se šteje, 
da bistveno prispeva k blaženju podnebnih 
sprememb, če ta dejavnost bistveno 
prispeva k stabilizaciji koncentracije 
toplogrednih plinov v ozračju na ravni, ki 
preprečuje nevarno antropogeno poseganje 
v podnebni sistem, in sicer s 
preprečevanjem ali zmanjševanjem emisij 
toplogrednih plinov ali povečevanjem 
odvzemov toplogrednih plinov na enega od 
naslednjih načinov, tudi z inovativnimi 
procesi ali produkti:

(a) z ustvarjanjem, shranjevanjem ali 
uporabo energije iz obnovljivih virov ali 
podnebno nevtralne energije (vključno z 
ogljično nevtralno energijo), vključno z 
uporabo inovativne tehnologije z 
možnostjo znatnih prihrankov v 
prihodnosti ali s potrebno okrepitvijo 
omrežja;

(a) z ustvarjanjem, shranjevanjem, 
distribucijo ali uporabo energije iz 
obnovljivih virov v skladu z direktivo o 
energiji iz obnovljivih virov, vključno z 
uporabo inovativne tehnologije z 
možnostjo znatnih prihrankov v 
prihodnosti ali s potrebno okrepitvijo 
omrežja;

(b) z izboljšanjem energetske 
učinkovitosti;

(b) z izboljšanjem prihranka energije 
in energetske učinkovitosti v vseh 
sektorjih, razen pri proizvodnji energije z 
uporabo trdnih fosilnih goriv, in v vseh 
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členih energetske verige, da bi zmanjšali 
primarno in končno porabo energije; 

(c) s povečanjem čiste ali podnebno 
nevtralne mobilnosti;

(c) s povečanjem čiste ali podnebno 
nevtralne mobilnosti;

(d) s prehodom na uporabo obnovljivih 
materialov;

(d) s prehodom na uporabo ali 
povečanjem uporabe okoljsko trajnostnih 
obnovljivih materialov, na podlagi ocene 
vsega življenjskega cikla, ter z 
nadomeščanjem predvsem materialov 
fosilnega izvora, tako da je omogočen 
kratkoročni prihranek emisij toplogrednih 
plinov;

(f) s postopnim opuščanjem 
antropogenih emisij toplogrednih plinov, 
tudi od fosilnih goriv;

(f) s postopnim opuščanjem 
antropogenih emisij toplogrednih plinov;

(fa) z večjim odstranjevanjem CO2 iz 
atmosfere in njegovim shranjevanjem v 
naravnih ekosistemih, na primer s 
pogozdovanjem, obnavljanjem gozdov in 
regenerativnim kmetijstvom;

(h) s proizvodnjo čistih in učinkovitih 
goriv iz obnovljivih ali ogljično nevtralnih 
virov.

(h) s proizvodnjo čistih in učinkovitih 
goriv iz obnovljivih ali ogljično nevtralnih 
virov.

2. Komisija sprejme delegirane akte v 
skladu s členom 16, da:

2. Komisija sprejme delegirane akte v 
skladu s členom 16, da:

(a) dopolni odstavek 1, da določi 
tehnična merila za pregled za določitev, 
pod kakšnimi pogoji se šteje, da določena 
gospodarska dejavnost za namene te 
uredbe bistveno prispeva k blaženju 
podnebnih sprememb;

(a) dopolni odstavek 1, da določi 
tehnična merila za pregled na podlagi 
kazalnikov za določitev, pod katerimi 
pogoji se šteje, da posamezna gospodarska 
dejavnost za namene te uredbe bistveno 
prispeva k blaženju podnebnih sprememb; 
ta tehnična merila za pregled vključujejo 
pragove za dejavnosti blaženja v skladu s 
ciljem omejitve svetovnega segrevanja 
občutno pod 2 °C in za nadaljevanje 
prizadevanj za njegovo omejitev na 1,5°C 
nad predindustrijsko ravnjo, kot je 
določeno v Pariškem sporazumu;

(b) dopolni člen 12, da določi tehnična 
merila za pregled za vsak zadevni okoljski 
cilj, da se ugotovi, ali se za gospodarsko 
dejavnost, za katero so merila za pregled 
določena v skladu s točko (a) tega 
odstavka, za namene te uredbe šteje, da 

(b) dopolni člen 12, da določi tehnična 
merila za pregled na podlagi kazalnikov za 
vsak zadevni okoljski cilj, da se ugotovi, 
ali se za gospodarsko dejavnost, za katero 
so merila za pregled na podlagi kazalnikov 
določena v skladu s točko (a) tega 
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lahko znatno škoduje enemu ali več 
navedenim ciljem.

odstavka, za namene te uredbe šteje, da 
lahko znatno škoduje enemu ali več od 
navedenih ciljev.

3. Komisija določi tehnična merila za 
pregled iz odstavka 2 v enem delegiranem 
aktu ob upoštevanju zahtev, določenih v 
členu 14.

3. Komisija določi tehnična merila za 
pregled na podlagi kazalnikov iz 
odstavka 2 v enem delegiranem aktu ob 
upoštevanju zahtev, določenih v členu 14.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/100

Predlog spremembe 100
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, 
Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Anne-
Marie Mineur
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Vzpostavitev okvira za spodbujanje trajnostnih naložb
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Predlog uredbe
Člen 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 11a
1. Za gospodarsko dejavnost se šteje, 
da bistveno prispeva k socialnim ciljem, če 
se izvaja s katerim od naslednjih ukrepov:
(a) spodbujanje enakega dostopa za 
vse do cenovno dostopne, varne, zadostne 
in hranljive hrane in/ali zagotavljanje 
prehranske varnosti;
(b) spodbujanje enakega dostopa za 
vse do zdravstvenih storitev in splošnega 
zdravstvenega zavarovanja;
(c) spodbujanje enakega dostopa za 
vse do izobraževanja in usposabljanja;
(d) spodbujanje enakega dostopa za 
vse do socialne zaščite;
(e) spodbujanje enakega dostopa za 
vse do primernih in cenovno dostopnih 
stanovanj;
(f) spodbujanje enakega dostopa za 
vse do drugih osnovnih storitev, vključno 
z vodo, sanitarno oskrbo, energijo, 
prevozom, finančnimi storitvami in 
digitalnimi komunikacijami;
(g) podpiranje razvoja organizacij 
socialnega gospodarstva in socialnih 
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podjetij.
2. Komisija sprejme delegirani akt v 
skladu s členom 16, da:
(a) z dopolnitvijo odstavka 1 na 
podlagi kazalnikov vzpostavi tehnična 
merila za pregled, s katerimi se določi, 
pod katerimi pogoji se za namene te 
uredbe šteje, da posamezna gospodarska 
dejavnost bistveno prispeva k socialnim 
ciljem; 
(b) z dopolnitvijo člena 12 na podlagi 
kazalnikov za vsak zadevni socialni ali 
okoljski cilj vzpostavi tehnična merila za 
pregled, s katerimi se določi, ali se za 
namene te uredbe šteje, da gospodarska 
dejavnost, za katero so merila za pregled 
vzpostavljena v skladu s točko (a) tega 
odstavka, znatno škoduje enemu ali več 
socialnim ali okoljskim ciljem.
3. Komisija določi tehnična merila za 
pregled na podlagi kazalnikov iz 
odstavka 2 v enem delegiranem aktu, pri 
čemer upošteva zahteve, določene v 
členu 14.
4. Komisija do 1. julija 2022 sprejme 
delegirani akt iz odstavka 2, s čimer 
zagotovi, da se bo začel uporabljati 
31. decembra 2022.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/101

Predlog spremembe 101
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, 
Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos)
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Vzpostavitev okvira za spodbujanje trajnostnih naložb
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Predlog uredbe
Člen 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 12 Člen 12

Znatna škoda za okoljske cilje Znatna škoda za okoljske cilje

Za namene člena 3(b) se gospodarska 
dejavnost šteje kot znatno škodljiva za:

1. Za namene člena 3(b) in člena 3a, 
ob upoštevanju njegovega celotnega 
življenjskega cikla, se gospodarska 
dejavnost šteje kot znatno škodljiva za:

(a)  blažitev podnebnih sprememb, če 
ta dejavnost povzroča znatne emisije 
toplogrednih plinov;

(a) blažitev podnebnih sprememb, če ta 
dejavnost povzroča znatne emisije 
toplogrednih plinov;

(b) prilagajanje podnebnim 
spremembam, če ta dejavnost vodi do 
večjega negativnega učinka sedanjega in 
pričakovanega podnebja, na naravno in 
grajeno okolje, v katerem se ta dejavnost 
opravlja;

(b) prilagajanje podnebnim 
spremembam, če ta dejavnost vodi do 
večjega negativnega učinka sedanjega in 
pričakovanega podnebja, na naravno in 
grajeno okolje, v katerem se ta dejavnost 
opravlja;

(c)  trajnostno rabo ter varstvo vodnih 
in morskih virov, če je ta dejavnost v 
znatni meri škodljiva za dobro stanje voda 
Unije, vključno s sladko vodo, 
somornicami in obalnim morjem, ali za 
dobro okoljsko stanje morskih voda Unije;

(c) trajnostno rabo ter varstvo vodnih 
in morskih virov, če je ta dejavnost v 
znatni meri škodljiva za dobro stanje voda 
Unije, vključno s sladko vodo, 
somornicami in obalnim morjem, ali za 
dobro okoljsko stanje morskih voda Unije 
v skladu z direktivo 2000/60/ES  o 
določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na 
področju vodne politike;

(d) krožno gospodarstvo ter (d) krožno gospodarstvo ter 
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preprečevanje nastajanja odpadkov in 
njihovo recikliranje, če ta dejavnost 
povzroča resno neučinkovitost pri uporabi 
materialov v eni ali več fazah življenjskega 
cikla izdelkov, vključno z vidika trajanja, 
popravljivosti, nadgradljivosti, možnosti 
ponovne uporabe ali recikliranja izdelkov, 
ali če ta dejavnost vodi do znatnega 
povečanja nastajanja, sežiganja ali 
odlaganja odpadkov;

preprečevanje nastajanja odpadkov in 
njihovo recikliranje, če ta dejavnost 
povzroča resno neučinkovitost pri uporabi 
materialov in virov, kot so energija iz 
neobnovljivih virov, surovine, voda in tla, 
neposredno ali posredno v različnih fazah 
življenjskega cikla proizvodov, vključno z 
neučinkovitostjo v zvezi z značilnostmi, 
zasnovanimi za omejitev življenjske dobe 
proizvodov in vključno z vidika trajnosti, 
popravljivosti, nadgradljivosti, možnosti 
ponovne uporabe ali recikliranja 
proizvodov ali če ta dejavnost vodi do 
znatnega povečanja nastajanja, sežiganja 
ali odlaganja odpadkov;

(e) preprečevanje in nadzorovanje 
onesnaževanja, če ta dejavnost vodi do 
znatnega povečanja emisij onesnaževal v 
zrak, vodo in tla v primerjavi s stanjem 
pred začetkom izvajanja te dejavnosti;

(e) preprečevanje in nadzorovanje 
onesnaževanja, če ta dejavnost vodi do 
znatnega povečanja emisij onesnaževal v 
zrak, vodo in tla v primerjavi s stanjem 
pred začetkom izvajanja te dejavnosti;

(f) zdrave ekosisteme, če ta dejavnost 
v znatni meri škodi dobremu stanju 
ekosistemov.

(f) zdrave ekosisteme, če ta dejavnost 
v znatni meri škodi dobremu stanju in 
odpornosti ekosistemov, vključno z 
biotsko raznovrstnostjo in rabo zemljišč.

1a. Za namene člena 3(b) in člena 3a 
se za gospodarsko dejavnost  šteje, da 
znatno škoduje ciljem iz člena 5, če 
znatno škoduje načelom, določenim v 
evropskem stebru socialnih pravic, pri 
čemer se upošteva njen celotni življenjski 
cikel.
2. Pri oceni gospodarske dejavnosti 
na podlagi meril od (a) do (f) odstavka1 
tega člena se upoštevajo okoljski učinki 
same dejavnosti, pa tudi proizvodov in 
storitev, ki so rezultat te dejavnosti, v 
njihovem celotnem življenjskem ciklu in 
po potrebi v celotni vrednostni verigi.
3. Komisija sprejme delegirane akte v 
skladu s členom 16 in zahtevami iz člena 
14, da bi določila tehnična merila za 
pregled na podlagi kazalnikov in 
previdnostnega načela za ugotavljanje, ali 
gospodarska dejavnost za namene člena 
3a in točk (a) do (f) prvega odstavka tega 
člena šteje za dejavnost z znatnim 
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negativnim vplivom na okolje.

Or. en


